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1. Úvod 
 

Únava konštrukčných materiálov je najčastejšie sa vy-
skytujúci  degradačný  mechanizmus  v  reálnej  inžinierskej 
praxi; viac ako 90 % prevádzkových lomov sú lomy spôsobe-
né únavou. Oblasť únavy je významná z hľadiska ekonomic-
kého, spoľahlivostného a ekologického. Pôvodné výsledky 
umožňujú navrhovať súčiastky a zariadenia úsporné, bezpeč-
né a ekologické13. Únave konštrukčných materiálov sa venu-
jeme už takmer 170 rokov a to tak v oblasti nízkocyklovej, 
vysokocyklovej  ako aj  ultravysokocyklovej.  Predovšetkým 
oblasť ultravysokocyklovej únavy sledovaná experimentálne 
v  oblasti  od  N  =  107  cyklov  do  N  ≈  1010  cyklov  je 
v poslednom období stredobodom záujmu významných expe-
rimentálnych pracovísk.  Diskutované sú otázky: aký je prie-
beh závislosti σa = f(N), fyzikálna podstata medze únavy a či 
existuje medza únavy, aké sú degradačné únavové mechaniz-
my pri veľmi nízkych hodnotách amplitúdy plastickej defor-
mácie, povrchová a podpovrchová iniciácia únavových trhlín, 
šírenie krátkych únavových trhlín extrémne nízkymi rýchlo-
sťami, úloha inklúzií, pórov, stiahnutín, dlhých hraníc zŕn, ale 
taktiež  aký je vplyv frekvencie a charakteru zaťažovania za 
tzv. základným počtom Nc ≈ 107 cyklov v rôznych konštrukč-
ných materiáloch.  
Pri skúmaní vplyvu frekvencie a charakteru zaťažovania na 
únavovú životnosť sú skúšky na únavu v oblasti ultravysoké-
ho počtu cyklov (107 < N < 1010 cyklov) časovo veľmi nároč-
né a pri experimentálnych prácach je potrebné použiť origi-
nálne vysokofrekvenčné zariadenia (s pracovnými frekvencia-
mi f ≈ 20 kHz), ktoré zvyčajne pracujú v oblasti zaťažovania 
symetrickým striedavým zaťažovaním ťah – tlak (R = 1) 
(cit.47). Zariadenia pracujúce pri nízkofrekvenčnom cyklic-
kom zaťažovaní využívajú zvyčajne frekvencie do f ≈ 200 Hz 
(cit.1,5). Pre názornosť treba uviesť, že ak na hodnotenie úna-
vovej životnosti použijeme frekvenciu f ≈ 20 kHz, je čas 
vlastnej skúšky na únavu pri N = 1010 cyklov ≈ 6 dní. Pri 
použití napr. frekvencie f ≈ 50 Hz by bol potrebný čas okolo 
6 rokov. Doterajšie poznatky o vplyve frekvencie, resp. typu 
zaťažovania na únavovú životnosť sú často protichodné. Frek-
vencia  a  typ  zaťažovania  niekedy  nemajú  takmer  žiadny 
vplyv, alebo naopak modifikujú výslednú závislosť amplitúdy 

napätia  a vs. počet cyklov N712. V predloženej práci sú 
uvádzané  experimentálne  výsledky  o  únavovej  životnosti 
koróziivzdorných ocelí AISI 316L a AISI 316Ti získané pri 
nízkofrekvenčnom (ohyb za rotácie) a vysokofrekvenčnom 
cyklickom zaťažovaní (striedavý súmerný ťah  tlak) vo vy-
sokocyklovej a ultravysokocyklovej oblasti počtu cyklov. 

 
2. Experimenty 

 
K experimentom boli použité dva druhy austenitickej 

koróziivzdornej ocele Cr-Ni-Mo komerčného označenia AISI 
316L (STN 41 7349) a AISI 316Ti (STN 41 7348), ktorých 
chemické zloženie (overené kvantitatívnou chemickou analý-
zou) a mechanické charakteristiky (získané skúškou ťahom 
a skúškou tvrdosti podľa Vickersa) sú uvedené v tab. I. resp. 
tab. II.  

Mikroštruktúra uvedených ocelí (svetelná optická mikro-
skopia) je dokumentovaná na obr. 1. a obr. 2. Mikroštruktúra 
obidvoch ocelí je tvorená polyedrickými zrnami austenitu 
s  pozorovateľnými  deformačnými  a  žíhacími  dvojčatami 
s nepravidelným rozložením nitridov a karbidov (typu TiN,  
M23 C6). Lokálne bol pozorovaný výskyt δ-feritu. 

Experimentálne zisťovanie únavovej životnosti, závislos-
ti σa = f(N),  pri nízkofrekvenčnom  cyklickom zaťažovaní 
v oblasti vysokého počtu cyklov bolo realizované ohybom za 
rotácie (skúšobný stroj ROTOFLEX, frekvencia zaťažovania 
f = 34 a 40 Hz, teplota T = 20 ± 3 °C, koeficient asymetrie 
cyklu  R  =   1).  V  oblasti  ultravysokého  počtu  cyklov 
(gigacyklová únava) bolo použité vysokofrekvenčné cyklické 
zaťažovanie so súmerným zaťažovacím cyklom charakteru  
ťah – tlak (skúšobný stav KAUP – ŽU, frekvencia zaťažova-
nia f = 20 kHz, teplota T = 20 ± 10 °C, intenzívne chladenie 
vodou upravenou inhibítormi, koeficient asymetrie cyklu R = 
1)10,11,13. Skúšané tyče kruhového prierezu (v pracovnej časti 

Mechanické vlastnosti 

oceľ Re 
[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A5 
[%] 

Z [%] HV 10 

316L 248 753 53 46 245 

316Ti 251 773 54 48 213 

Tabuľka II 
Mechanické vlastnosti ocele AISI 316L a AISI 316Ti 

Obsah prvku [hm.%] 

oceľ Cr Ni Mo Mn Ti C Si Fe 

316L 17,32 13,68 2,73 1,89 0,002 0,026 0,65 zv. 

316Ti 17,55 12,96 2,54 1,63 0,37 0,058 0,81 zv. 

Tabuľka I 
Chemické zloženie ocele AISI 316L a AISI 316Ti 
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ø = 8 mm, ohyb za rotácie; ø = 4 mm, ťah – tlak) boli vyrobe-
né trieskovým obrábaním a z dôvodu eliminácie vrubovej 
citlivosti na povrchu brúsené a leštené. Použitých bolo spolu 
26 skúšaných tyčí (13 ks pre zaťažovanie ťah – tlak, 13 ks pre 
zaťažovanie ohybom za rotácie). 

 
3. Výsledky a diskusia 

 
Závislosť  σa  =  f(N)  získaná  pri  skúškach  na  únavu 

ohybom za rotácie v oblasti od N ≈ 2.103 cyklov do N ≈ 2.107 
cyklov (v rozmedzí σa = 525 MPa až σa = 345 MPa) a pri 
zaťažovaní charakteru striedavý súmerný ťah – tlak v oblasti 
od N ≈ 4.106  do N ≈ 109 cyklov (v rozmedzí σa = 370 MPa až 

σa  = 280 MPa) je súhrne  uvedená na obr.  3.   Získané  
výsledky   preukázateľne  dokladujú  kontinuálny  pokles 
amplitúdy aplikovaného napätia σa v celom experimentálne 
sledovanom rozsahu počtu cyklov zaťažovania (od N ≈ 2.103 
cyklov do N ≈ 109 cyklov), pričom pokles za tzv. základným 
počtom cyklov (Nc = 107 cyklov) v oblasti ultravysokého 
počtu cyklov je Δ σa ≈ 80 MPa. Táto skutočnosť predstavuje 
rozdiel v prípustnej veľkosti defektu, trhliny Δac = 0,058 mm, 
rešpektujúc  skutočnosť,  že  základná  prahová  hodnota 
amplitúdy súčiniteľa intenzity napätia Kath je pre skúmané 
ocele  Kath  =  6  MPa  m1/2,  čo  je  potrebné  rešpektovať 
v hodnotení mikročistoty, resp. pri optimálnej voľbe materiálu 
pre daný konštrukčný účel14.  Tieto výsledky sú v súlade 

s prácami autorov7,15,16, ktorí uvádzajú pokles Δ σa v intervale 
od Δ σa = 20 MPa až Δ σa = 200 MPa, pričom vyššie hodnoty 
boli pozorované u ocelí vysokých pevností resp. povrchovo 
intenzívne  spevňovaných.  V  oblasti  ultravysokého  počtu 
cyklov  zaťažovania  povrch  nemá  rozhodujúcu  úlohu  pri 
iniciácii degradačných únavových mechanizmov a to  najmä 
ak  je  bez  výrazných  vrubov.  Dochádza  prednostne 
k  podpovrchovej  iniciácii  únavových  trhlín,  pričom  ako 
iniciačné miesta slúžia inklúzie, vnútorné mikrodefekty, dlhé 
hranice zŕn atď.1720.  Napriek uvádzaným  skutočnostiam, 
pozorovaným  inklúziám  (nitridy,  karbidy),  viď.  obr.  1. 
a obr. 2. boli iniciačné miesta únavového poškodenia v celom 
sledovanom  intervale  počtu  cyklov  výlučne  na  povrchu 
skúšaných tyčí (obr. 4 a obr. 5).  Je  tak možné konštatovať, 
že  veľkosť  inklúzií  neprekročila  kritickú  veľkosť,  resp. 
vnútorné napätia vôkol inklúzií sú odrelaxovávané okolitou 
matricou (tvárny austenit)20. 

Frekvencia zaťažovania ovplyvňuje únavové charakte-
ristiky materiálov predovšetkým pri zvýšených a vysokých 
teplotách5,8. Boli zaznamenané vyššie hodnoty medze únavy 
σc  pri tzv. základnom počte N = 107 cyklov4. Naopak vplyv 
frekvencie je minimálny7 a výsledky nízkofrekvenčného vs. 
vysokofrekvenčného  cyklického  zaťažovania  sú  prakticky 
rovnaké, čo prezentujú napr. práce vykonané na zliatine Udi-
met 5009, liatine21, mikrolegovanej oceli E 700 TS22, ultra-
jemnozrnej medi15 a iné experimentálne práce realizované 

Obr. 1. Mikroštruktúra ocele AISI 316L 

Obr. 2. Mikroštruktúra ocele AISI 316Ti 

Obr. 4. Iniciácia únavového poškodenia z povrchu skúšanej tyče, 
oceľ AISI 316L,  σa = 340 MPa, N = 33 712 110 cyklov 

Obr. 3. Závislosť σa = f(N), ocele AISI 316L a AISI 316Ti 
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v oblastiach  od N ≈ 104 cyklov do N ≈ 1010 cyklov. V prípade 
vykonaných  experimentálnych  prác  na  koróziivzdorných 
oceliach AISI 316L a AISI 316Ti možno rovnako konštatovať  
nevýrazný vplyv frekvencie zaťažovania na únavovú život-
nosť. Najmä v oblasti od N = 107 cyklov do N = 1010 cyklov 
je experimentálny materiál vystavený veľmi nízkym hodno-
tám amplitúdy plastickej deformácie a vplyv rýchlosti zaťažo-
vania je preto nevýrazný. Toto však neplatí pre oblasť nízko-
cyklovej  únavy,  kde  pri  vysokých amplitúdach plastickej 
deformácie tieto ocele citlivo reagujú na frekvenciu zaťažova-
nia. Lomové charakteristiky sú obdobné tak pri nízkych ako aj 
vysokých frekvenciách zaťažovania23,24. V celom sledovanom 
intervale počtu cyklov sa obidve ocele (AISI 316L a AISI 
316Ti)  porušovali  transkryštalickým únavovým mechaniz-
mom. 
 

Autori ďakujú Vedeckej grantovej agentúre MŠ VVaŠ SR 
a SAV za podporu práce formou grantu č. 1/0193/10. Časť 
výsledkov vznikla aj v rámci riešenia projektu SK-PL-0049-
09 agentúry APVV. 
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O. Bokůvkaa, F. Novýa, M. Guaglianob, K. Mikováa 
(a University of Žilina, Faculty of Mechanical Engineering, 
Department  of  Materials  Engineering,  Žilina,  Slovakia, 
b Politecnico di Milano, Department of Mechanical Enginee-
ring, Milan, Italy): High Cycle and Ultra High Cycle Fati-
gue of AISI 316L and AISI 316Ti Stainless Steels  
 

In this work the authors present experimental results 
about the AISI 316L and AISI 316Ti stainless steel fatigue 
endurance in the high and ultra high cycle region (from N = 
2×103 cycles to N = 109 cycles) obtained at low frequency 
(rotating bending, f = 35 and 40 Hz, T = 20 ± 3 °C, R = 1) 
and high frequency cyclic loading (push–pull loading, f = 20 
kHz, T = 20 ± 10 °C, R = 1). The shape of fatigue endurance 
curves do not depend on the loading type, the stepwise σa – N 
curves, plateau regions and notable influence of frequency 
were not observed. In the whole range of applied stress ampli-
tudes the surface fatigue crack initiation occurs only. 
 
 
 
 

Obr. 5. Iniciácia únavového poškodenia z povrchu skúšanej tyče, 
oceľ AISI 316Ti, σa = 340 MPa, N = 24 732 100 cyklov 
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1. Úvod  
 

Recyklácia  kovov sa  stala  dôležitou  súčasťou trvalo 
udržateľného rozvoja vyspelej priemyselnej spoločnosti eko-
nomicky,  technicky  i  ekologicky.  Recyklácia  hliníkového 
šrotu sa vyznačuje veľkým prínosom v spotrebe elektrickej 
energie. Jedným z najdôležitejších faktorov je fakt, že recyk-
lácia hliníkového šrotu šetrí až okolo 95 % elektrickej energie 
potrebnej na výrobu primárnych zliatin. Iným dôležitým fak-
torom je skutočnosť, že väčšina použitého hliníka môže byť 
recyklovaná, čo je veľmi cenné. Dnes recyklovaný hliník 
predstavuje jednu tretinu celosvetovej spotreby hliníka a má 
naďalej stúpajúcu tendenciu.  

Ako výsledok zvýšenej recyklácie kontaminácia sekun-
dárnych zliatin neobvyklými a neočakávanými nečistotami 
a stopovými množstvami prvkov sa vyskytuje. V priebehu 
recyklácie/pretavovania škodlivé prvky môžu byť prítomné 
v tavenine spôsobujúce segregáciu a intermetaliká, ktorých 
morfológia ovplyvňuje zlievarenské a pevnostné vlastnosti 
odliatkov. Zlievarenské vlastnosti zliatin predstavujú schop-
nosť zliatin byť odlievané bez defektov ako je pórovitosť, 
trhliny, nedotečenie a pod. Cieľom tejto práce bolo skúmať 
vplyv železa a mangánu na pórovitosť odliatkov z hliníko-
vých zliatin Al-Si-Cu pri zvýšenom obsahu železa. Dôležitou 
súčasťou práce bolo nájsť, resp. overiť optimálnu hodnotu 
vzájomného pomeru mangánu a železa, pri ktorej by bola 
dosahovaná najnižšia hodnota pórovitosti odliatkov.  

 
2. Prehľad riešenej problematiky  

 
Železo, ako jedna z hlavných nečistôt v hliníku, je vždy 

prítomné v zliatinách hliníka čo je spôsobené rôznymi príči-
nami. Železo je prirodzená nečistota, ktorá vzniká v procese 
výroby primárneho hliníka. V závislosti od kvality bauxitu 
a iných vstupných surovín a kvality riadenia parametrov pro-
cesu výroby hliníka, roztavený primárny hliník obsahuje oko-
lo 0,050,15 hm.% železa. Doteraz nie je známy žiadny spô-
sob odstránenia železa z hliníka a jeho zliatin, ktorý by bol 
ekonomicky akceptovateľný. Naviac všetky činnosti spojené 
s  roztaveným  kovom  predstavujú  potenciálne  nebezpečie 
zvýšenia obsahu železa v tavenine. Železo sa môže dostať do 
taveniny týmito bežnými mechanizmami: 

1.  Tekutý hliník je schopný rozpúšťania železa pri styku 
s  nechráneným oceľovým náradím a  príslušenstvom 
pece. Pri dlhodobom styku môže obsah železa stúpnuť 
až na 2 hm.% pri teplote taveniny 670 °C, 

2.  Železo sa môže dostať do taveniny pridaním predzliatin 
nízkej čistoty, 

3.  Železo sa môže dostať do taveniny pridaním vratného 
materiálu s vyšším obsahom železa ako je v základnom 
materiáli. 
Hoci  železo je  vysoko rozpustné v tekutom hliníku 

a jeho zliatinách, rozpustnosť železa v tuhom roztoku  je 
veľmi malá. Preto väčšina prítomného železa tvorí intermeta-
lické fázy, charakter ktorých závisí od prítomnosti iných ne-
čistôt, stopových a prísadových prvkov v zliatine1. Okrem 
zliatin pre tlakové liatie do kokíl je železo škodlivým prvkom 
a jeho vysoké koncentrácie spôsobujú zhoršenie mechanic-
kých vlastností Al-Si zliatin. To je spôsobené predovšetkým 
precipitáciou krehkých AlFeSi intermetalických fáz, prítom-
ných v mikroštruktúre ako ihličky alebo doštičky. 

Zliatiny AlSi6Cu4 sa stali dôležitými v automobilovom 
priemysle pre ich vysokú pevnosť pri normálnych i vysokých 
teplotách, kde sa využívajú predovšetkým na výrobu hláv 
automobilových motorov. Tieto zliatiny sú však náchylné na 
vznik rozsiahlej pórovitosti hlavne v odliatkoch so znižujúcou 
sa rýchlosťou tuhnutia v pieskových formách. Literárny pre-
hľad zameraný na problematiku vplyvu železa na dosadzova-
nie taveniny počas tuhnutia a vznik pórovitosti v hliníkových 
zlievarenských  zliatinách  Al-Si  je  uvedený  v  prácach 
Taylora2,3 a neskôr v práci  Mbuya4. Tuhnutie takýchto zliatin 
je v počiatočnej fáze sprevádzané vznikom nespojitej siete 
dendridov v tavenine5. Schopnosť taveniny dosadzovať tekutý 
kov začne byť dôležitá v okamihu vytvorenia polotuhej siete 
dendridických zŕn. Dendridické ramená pokračujú v hrubnutí 
a intergranulárne oblasti zmenšujú svoje rozmery, čo je spre-
vádzané zväčšovaním objemu tuhej fázy. Kanáliky medzi 
dendridmi  a  zrnami  pokračujú  v  postupnom  zužovaní 
a vytvárajú stále viac kľukatejšie cestičky cez ktoré zostávajú-
ca tavenina musí pretekať. Ak tavenina obsahuje železo, kľu-
katé kanáliky medzi dendridmi a zrnami môžu byť blokované 
rastúcimi časticami intermetalických fáz železa vznikajúcich 
vo vnútri tečúcej taveniny6. Toto vedie k zhoršeniu toku tave-
niny v interdendridických priestoroch.  

Hlavnou úlohou mangánu v zliatinách Al-Si je kompen-
zovanie nepriaznivého vplyvu železa. Mangán v hliníku má 
rozdeľovací koeficient ko = 0,72, preto má len malú segregá-
ciu a netvorí vlastné fázy. Vstupuje ale do fáz železa a mení 
ich morfológiu. Prídavky mangánu sa používajú7 predovšet-
kým na zníženine škodlivých účinkov -fázy Al5FeSi a jej 
nahradenie za menej škodlivú -fázu Al15(MnFe)3Si2.   

 
3. Experimentálna časť 

 
Na hodnotenie problematiky kvality mateŕiálov8,9 existu-

je množstvo metód. Z dôvodu veľkého počtu premenných, 
dôležitosti interakcie premenných navzájom a vplyvu veľkého 
počtu šumových faktorov, ktoré neboli zahrnuté do experi-

VPLYV MNOŽSTVA ŽELEZA A MANGÁNU NA ÚROVEŇ PÓROVITOSTI 
V ZLIEVARENSKEJ ZLIATINE Al-Si-Cu  
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mentu, návrh a hodnotenie experimentu boli realizované pou-
žitím Taguchiho metódy. Identifikácia nezávisle premenných 
faktorov (riadiace parametre procesu), závisle premenných 
veličín  (skúmané veličiny  procesu)  a  známych šumových 
faktorov spôsobujúcich variabilitu, je uvedená v tab. I. Tri 
nezávisle premenné a jedna interakcia medzi prvkami boli 
v práci skúmané. Vplyv ostatných stopových a prísadových 
prvkov a nečistôt bol do experimentu zahrnutý prostredníc-
tvom šumových faktorov opakovaním experimentov. V tab. II 
sú znázornené horná a spodná úroveň obsahu nezávisle pre-
menných prvkov uvažovaných v experimente. Ortogonálna 
matica L-8 podľa Taguchiho8 s hodnotami obsahu nezávisle 
premenných prvkov je znázornená v tab. III.    

 
Zlievarenská zliatina AlSi6Cu4 bola pre účely experi-

mentov upravená použitím predzliatin tak, aby sme získali 
zliatiny s obsahom skúmaných prvkov podľa tab. III. pre jed-
notlivé experimenty 1 až 8. Tavenina bola pred každým expe-
rimentom odplynená prebublávanín dusíkom. Obsah vodíka 
v tavenine pred každým liatím bol meraný, pričom jeho obsah 

sa v jednotlivých experimentoch pohyboval v intervale od 
0,09 po 0,14 cm3/100 g zliatiny. Teplota liatia taveniny sa 
pohybovala v intervale od 720 do 730 °C, použité boli formy 
vyrobené z formovacej zmesi pozostávajúcej z kremičitého 
piesku a spojivového systému Alphaset. Kvôli zaisteniu ro-
bustnosti navrhovaného experimentu, každý experiment bol 
opakovaný dva krát.  

 
4. Analýza výsledkov experimentu a diskusia 

 
Na transformáciu opakovaného experimentu do jednej 

hodnoty bol použitý pomer S/N (signál/šum), ktorý sa podľa 
Taguchiho určí zo vzťahu 

S/N= 10 log (MSD)  

Pomer S/N podporuje linearitu, je ideálnym prostriedkom pre 
meranie variability a jeho optimom je vždy najvyššia hodnota. 
Veličina MSD vyjadruje strednú kvadratickú odchýlku vý-
sledkov experimentu a je v nej zahrnutý priemer i smerodajná 
odchýlka experimentov. Výsledky analýzy opakovaných ex-
perimentov  Taguchiho  metódou  vypočítané  programovým 
systémom Minitab sú uvedené v tab. IV a na obr. 1 a 2.  

Obr. 1 znázorňuje diagram vplyvu skúmaných prvkov 
Si, Fe a Mn na vznik stiahnutín a pórovitosti spôsobených 
nedostatočným dosadzovaním taveniny počas tuhnutia odliat-
kov. 

Diagram na obr. 1 pomáha určiť, ktorá úroveň faktora je 
lepšia pre požadovanú kvalitu odliatku (odliatok bez stiahnu-
tín a bez mikropórovitosti). Minimálny vplyv na pórovitosť 

Nezávisle  
premenné 

Závisle premenné Šumové faktory 

Prvky 
Si 
Fe 
Mn 

Stiahnutiny a 
mikropórovitosť 

Ostatné prvky 
a nečistoty vysky-
tujúce sa 
v zliatine 

Experiment Si Fe SixFe Mn SixMn FexMn 
  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
  

  
6,10 
6,10 
6,70 
6,70 
6,10 
6,10 
6,70 
6,70 

  
0,35 
0,35 
0,47 
0,47 
0,47 
0,47 
0,35 
0,35 

    
0,40 
0,57 
0,40 
0,57 
0,40 
0,57 
0,40 
0,57 

    

Tabuľka I 
Parametre experimentu 

Tabuľka II 
Úrovne obsahu nezávisle premenných prvkov 

Prvky Spodná hodnota 
obsahu [hm.%] 

Horná hodnota 
obsahu [hm.%] 

Si 5,80–6,40 (6,10) 6,41–6,99 (6,70) 
Fe 0,29–0,41 (0,35) 0,42–0,53 (0,47) 
Mn 0,32–0,48 (0,40) 0,49–0,65 (0,57) 

( ) označuje cieľovú hodnotu  

Tabuľka III 
Ortogonálna matica L-8 

Obr. 1. Diagram vplyvu prvkov Si, Fe a Mn na vznik pórovitosti 

Prvky Si Fe Mn 
1. úroveň -8,368 -6,237 -6,633 
2. úroveň -10,880 -13,012 -12,616 
Veľkosť vplyvu 2,512 6,775 5,983 
Poradie vplyvu 3 1 2 

Tabuľka IV 
Hlavné účinky faktorov pri S/N analýze 
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bola zistená pre zmenu obsahu kremíka v intervale 6,1 až 
6,7 hm.%. Zvýšený obsah železa má najväčší vplyv na vznik 
pórovitosti v odliatkoch.  Najvyššia hodnota pomeru S/N bola 
zaznamenaná pre obsah železa rovný 0,35 hm.%, čo je lepšia 
úroveň obsahu železa pre dosiahnutie menšej pórovitosti od-
liatkov. Vplyv množstva mangánu v zliatine sa ukázal byť 
veľmi dôležitý, lepší výsledok vykazuje nižšia hodnota obsa-
hu mangánu, t.j. hodnota 0,40 hm.% mangánu. Z vedeného 
vyplýva, že optimum nastáva pri pomere Mn/Fe = 0,40/0,35 = 
1,14 ~ 1,2. Pri tomto pomere Fe/Mn je ihlicovo tvarovaná 
intermetalická fáza -Al5FeSi úplne premenená na  fázu, 
tzv. čínske písmo -Al15(MnFe)3Si2. Pri vyššom pomere Fe/
Mn dochádza ku vzniku mnohostenných fáz, čo je sprevádza-
né zhoršením pevnostných vlastností zliatiny10. Stredne silná 
interakcia medzi obsahom železa a mangánu vyplýva i z dia-
gramu interakcie prvkov Fe a Mn na obr. 2. 

Z uvedeného vyplýva, že pridanie mangánu hrá dôležitú 
úlohu pri redukcii množstva pórovitosti v zliatine AlSi6Cu4. 
Pri optimálnom pomere Mn/Fe=1,2 sa tvorí na začiatku pro-
cesu tuhnutia kompaktná -fáza (obr. 3). Týmto sa spotrebuje 
väčšina železa, čím sa redukuje jeho množstvo v poslednej 

tekutej časti taveniny. To bráni nukleácii -fázy v interden-
dritických priestoroch, ktorá nebola v mikroštruktúre skúma-
ného materiálu odliatku pozorovaná.  

 
5. Záver          

 
Železo v zliatinách Al-Si-Cu tvorí  intermetalické fázy 

Al5FeSi, ktorých morfológia ovplyvňuje dosázdanie taveniny 
počas tuhnutia, čo sa prejavuje predovšetkým vznikom póro-
vitosti. Železo a kremík spolu s mangánom tvoria  interme-
talické fázy Al15(MnFe)3Si2, ktoré vyzerajú ako čínske písmo 
alebo ako rybia kosť a pri optimálnom pomere prvkov  Mn/Fe 
~ 1,2  minimalizujú pórovitosť v odliatkoch.  
 

Táto práca vznikla za podpory  grantu MŠVVŠ SR DA-
AD 0300/2008.  
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The most common defect in aluminium castings is po-

rosity, which is a result of insufficient feeding and/or hydro-
gen precipitation during solidification. In this paper, the effect 
of elements Si, Fe and Mn on the amount of porosity retained 
in castings has been investigated. It is observed that the mor-
phology of intermetallics compounds greatly affects feedabil-
ity of the alloy.     
 
 
 
 
 
 Obr. 3. SEM mikroštruktúry (α-fáza, tzv. čínske písmo) hliníkovej 

zliatiny AlSi6Cu4 pri optimálnom pomere Mn/Fe=1,2  

Obr. 2. Diagram interakcie prvkov Fe x Mn 
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1. Úvod 
 

Spájkovacia pasta, ktorá je v poslednom období stále 
viac predmetom výskumov v oblasti reológie, hrá dôležitú 
úlohu v montážnych technológiách elektroniky, kde sa po-
dieľa na vytvorení elektrických, mechanických a teplotných 
prepojení  medzi  komponentom  a  substrátom.  Reologické 
charakteristiky pást sú dôležité najmä pri návrhu a vývoji 
nových typov pást, na ktoré sú najmä z dôvodu neustále po-
kračujúcej miniaturizácie kladené vysoké nároky.   

Spájkovacia pasta predstavuje homogénnu zmes častíc 
spájkovacej zliatiny s definovaným priemerom, nevyhnutného 
tavidla a ďalších prísad na zabezpečenie potrebnej viskozity, 
roztekania a lepivosti. Táto práca je zameraná na viskozitné 
a  reologické  merania  spájkovacích  pást,  t.j.  ne-
newtonovských pseudoplastických kvapalín a tiež na ich sú-
vislosť s dynamikou tlače.  

Pasty musia vyhovieť najmä 6 náročným požiadavkám, 
bez ktorých by požadovaný vodivý a mechanický spoj medzi 
doskou plošných spojov a osadeným elektronickým kompo-
nentom neplnil svoju úlohu:  
 Optimálne reologické vlastnosti, ktoré zabezpečia mož-

nosť tlače cez kovovú šablónu alebo dispenzerom, 
 dlhodobé zachovanie si tvaru aj polohy na substráte bez 

roztekania, 
 dostatočná lepivosť, z dôvodu následného prichycovania 

elektronických komponentov, 
 podmienky pre zlúčenie do homogénnej masy spájky po 

pretavení. 
 dostatočne účinné ale neagresívne tavidlo, 
 relatívne nízka teplota pretavenia (Tt do 260 °C). 
Prvé tri z uvedených kritérií spájkovacej pasty sú najkritickej-
šie. Keďže hlavnou úlohou reológie ako vedy je nájsť vzťahy 
medzi napätím, deformáciou a rýchlosťou deformácie, cieľom 
tejto práce bolo vyhodnotiť správanie sa spájkovacej pasty 
v prípade zmeny obsahu tavidiel a aditív. Výsledkom je vy-
tvorenie reologického modelu, ktorý popisuje chovanie sa 
tohto typu ne-newtonovskej kvapaliny, umožňujúcim demon-
štrovať koreláciu medzi vyššou viskozitou a kvalitnou tlačou 
spájkovacej pasty.  

 
 
 

2. Reológia ne-newtonovských kvapalín 
 

 Ne-newtonovské  látky  sú  charakteristické  svojim 
mikrodisperzným zložením, ktoré zapríčiňuje odchýlky od 
newtonovského chovania kvapalín. Tento charakter kvapaliny 
tiež spôsobuje štruktúrnu nestabilitu a taktiež nehomogén-
nosť, čo často krát môže spôsobiť desinterpretáciu viskozit-
ných  meraní.  Správanie  sa  ne-newtonovských  kvapalín 
v závislosti od napätia  alebo viskozity  na gradiente rých-
losti  D  (resp.  na šmykovej  rýchlosti)  popisujú krivky na 
obr.  1.  Najčastejším  typom  čisto  viskóznych  ne-
newtonovských kvapalín sú pseudoplastické kvapaliny, dila-
tantné, binghamské, tixotropné a reopexné. 

 
 
 
 
 
 
 
     

 

Spájkovacie pasty sú typické pseudoplastické tixotrópne 
kvapaliny, u ktorých zdanlivá viskozita s rastúcou šmykovou 
rýchlosťou a s dobou pôsobenia napätia klesá. Toto správanie 
sa využíva hlavne pri veľmi precíznom nanášaní spájkovacích 
pást v elektronike.  

Reológia je náuka, ktorá sa zaoberá skúmaním vzťahov 
medzi napätím a deformáciou (šmykovým tokom) látok. Ak 
uvažujeme reálne  tekuté látky (viskózno-elastické média), 
potom môžeme hovoriť o súvislosti medzi šmykovým napä-
tím a šmykovou rýchlosťou. Jedným z najčastejšie skúma-
ných (statických) parametrov reológie je viskozita. Reológia 
spájkovacích pást však zahŕňa aj skúmanie správania sa mate-
riálov (spájkovacej pasty) pri fluktuácii šmykovej rýchlosti 
a pri rôznych frekvenciách. Komplexné reologické vlastnosti 
spájkovacích pást je najvhodnejšie charakterizovať reologic-
kým testom, t.j. skupinou meraní, kde možno zahrnúť statické 
(viskozita a reologická krivka tečenia) a dynamické (oscilácia 
a tixotropia) vlastnosti. Výsledkom reologických testov apli-
kovaných v priebehu vývoja by mala byť nová pasta, ktorá by 
spĺňala náročné požiadavky elektronických technológií, t.j. 
v priebehu tlače cez kovovú masku by mala byť pasta schop-
ná rolovať pod tlakom stierky definovanou rýchlosťou (10 až 
200 mm s1), pričom by vyplnila všetky otvory. Po oddelení 
kovovej masky od substrátu nesmie dôjsť k zaneseniu otvorov 
a nanesená pasta si zachováva presne definovaný tvar. Pri 
nedostatočných reologických parametroch spájkovacej pasty 
dochádza  k  zborteniu  natlačeného  tvaru  obr.  2  a  tiež 
k zaneseniu otvorov v maske.  

REOLOGICKÉ VLASTNOSTI NE-NEWTONOVSKÝCH KVAPALÍN 

Obr.  1.  Tokové  a  viskózne  charakteristiky  niektorých  ne-
newtonovských kvapalín, 1  newtonovská kvapalina, 2  štruk-
túrne viskózna kvapalina, 3  dilatantná kvapalina, 4  pseudo-
plastická kvapalina, 5  binghamská kvapalina 
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Pri meraní ne-newtonovských kvapalín je dôležité použí-
vať prístroje, ktoré nám umožnia realizovať kinematické pod-
mienky  šmykového  toku,  stanoviť  šmykovú  rýchlosť 
a napätie. Pre testovanie reologických vlastností spájkovacích 
pást sa najviac osvedčil rotačný systém „kónus-platňa“, ktorý 
určuje viskozitu zo silových účinkov. Tieto silové účinky sú 
dôsledkom pôsobenia dvoch valcových plôch, medzi ktorými 
sa nachádza skúmaná kvapalina. Meracie zariadenie Rotovis-
co umožňuje uskutočňovať merania pri širokom nastavení 
podmienok merania: 
 rozsah a priebeh šmykovej rýchlosti (0–150 s1, pre naše 

merania 0–18 s1), 
 rozsah teplôt (10 °C do 200 °C, pre naše merania 20 až 

30 °C), 
 oscilácia hodnôt šmykovej rýchlosti (od 1 s do 10 h). 
 
3. Výsledky a diskusia 
 

Predložený príspevok pojednáva o reologických vlast-
nostiach bezoplachovej bezolovnatej spájkovacej na podklade 
základných  skúšok  reologického  testu,  t.j.  viskozitného 
a tixotrópneho testu. Komerčne dostupná pasta bola modifiko-
vaná zvýšeným % obsahom hmotnosti kovových častí. Všetky 
kompozície pasty mali rovnaké zloženie: 96.5Sn-3Ag-0.5Cu, 
typ tavidla F1, teplotu tavenia 217–220 °C a veľkosť zrna 25 
až 45 m. Obsah pôvodných 88,5 hm.%  kovových častíc 
v spájkovacej paste sa postupne zvyšoval na 90, 92 a 95 
hm.%.  

Meranie reológie spájkovacích pást prebiehalo na sústa-
ve  HAAKE  rotovisco©,  systémom  kónus-platňa.  Kónus 
s priemerom 20 mm a skosením 1° poskytoval počas celej 
doby merania výsledky s najväčšou opakovateľnosťou. Roz-
sah teplôt merania spájkovacích pást sa pohyboval od 20 °C 
do 30 °C, pričom teplota sa menila v 2 °C krokoch. Výber 
teplôt  odzrkadľoval  reálne  teploty  pri  aplikovaní  pasty 
v priemysle, kde je teplotný interval 20–30 °C prísne dodr-
žiavaný. Ako maximum pre šmykovú rýchlosť bola stanove-
ná hodnota 18 s1.  

 
a) Viskozitný test 

Viskozita  spájkovacích  pást  s  rôznym hmotnostným 
obsahom kovových častíc bola meraná v závislosti na zmene 
teplôt. Pri zvyšovaní teploty viskozita klesala u všetkých ty-
pov  pást.  Najvýraznejší  pokles  bol  nameraný  pri  paste 
s obsahom kovových častíc 95 %, kde viskozita klesla o vyše 
35 % pri náraste teploty z 20 °C na 30 °C.    

V grafickom znázornení na obr. 3 je možné sledovať, že 
intenzita poklesu viskozity s nárastom teploty je v závislosti 
od obsahu kovových častíc rozdielna. Komerčne dostupná 
pasta (88,5 %) a tiež pasta s obsahom 90 % kovových častíc 
má nepatrný trend v klesaní viskozity, preto je možné očaká-
vať, že teplotný gradient viskozity je u týchto pást menší, t.j. 

viskozita bude menej závislá od zmeny teploty. Pri vyšších 
podieloch kovovej časti  je pozorovateľná výrazná zmena.  
Podstatné však je, že relatívna hodnota viskozity je pri vyš-
ších obsahoch kovových častíc omnoho vyššia v porovnaní 
s nižším obsahom. Tieto pasty majú zároveň omnoho vyššiu 
citlivosť na zmeny teploty. Vzhľadom nato, že spájkovacia 
pasta je typická tixotrópna pseudoplastická ne-newtonovská 
kvapalina je možné, že zvýšenie obsahu kovových častíc 
v paste ovplyvní jej pseudoplasticitu.   

 
b) Tixotrópny test 

správanie sa spájkovacej pasty je v priebehu jej nanáša-
nia cez kovovú masku silne podmienené reologickými vlast-
nosťami,  obzvlášť  jej  tixotrópiou.  Táto vlastnosť  pomáha 
správne vysvetliť niektoré súvislosti v prípade dočasnej zme-
ny  viskozitných  vlastností.   Keďže  závislosť  viskozity 
a šmykovej rýchlosti vyjadrená v log súradniciach vykazuje 
štandardne lineárny priebeh, možno sklon krivky, ktorý popi-
suje charakteristiku riedenia, označiť ako tzv. tixotrópny in-
dex T (1):  

                                              
V prípade nanášania spájkovacej pasty v elektronike je požia-
davka dosiahnuť správny index tixotrópie (1). Príliš nízke 
a tiež príliš vysoké hodnoty indexu tixotrópie (okolo hodnoty 
1  a tiež okolo hodnoty 0) spôsobujú problémy pri tlači. Pre 
komplexné posúdenie je ešte dôležité zadefinovať ďalší as-
pekt spájkovacích pást, t.j. schopnosť pasty vrátiť sa do pô-
vodného stavu po namáhaní napr. pri tlači. Schopnosť vrátiť 
sa do pôvodného stavu bez relaxácie popisuje index hysteré-
zie R, ktorý sa dá vypočítať zo vzťahu (2) :   

Pri týchto meraniach sa dynamická viskozita zaznamená-
vala ako „okamžitá viskozita“, teda nie ako viskozita po ustá-
lení systému. V grafickom znázornení na obr. 4 je možné 
vidieť rastúcu tendenciu kriviek. Popri meraní sa zaznamená-
vala a následne vypočítala tixotropia, ktorá vykazovala roz-
dielne hodnoty. Miera tixotropie sa s rastom obsahu kovových 

Obr. 2. Rozdiel medzi správne nanesením tvarom spájkovacej 
pasty (A) a zborteným tvarom po nanesení (B) 

Obr. 3. Viskozita ako funkcia teploty pre rôzne typy spájkovacích 
pást. Meranie prebiehalo pri šmykovom rýchlosti  9 s1 
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častíc mení dosť významne. Pri spätnom zaznamenávaní dy-
namickej viskozity, je zrejmé, že vplyvom šmykovej defor-
mácie kvapaliny sa látka nestihne zrelaxovať, čo má za násle-
dok pseudoplasticita a tixotropia kvapaliny. Tento „želaný“ 
efekt je výrazne potlačený pri obsahoch kovovej zložky nad 
90 hm.%, obr. 4.  

 
4. Záver 
 

V tomto článku je prezentovaný vplyv obsahu kovových 
zložiek v paste na teplotnú závislosť viskozity ako aj na kore-
láciu týchto závislostí s indexom tixotrópie a indexom hyste-
rézie,  ako  základných  vlastností  pseudoplastických  ne-
newtonovských kvapalín. Na základe predložených analýz 
aplikovaných na spájkovacích pastách je možné konštatovať, 
že reologické vlastnosti sú okrem zloženia aj funkciou pôso-
biaceho  času,  avšak  iba  pre  prípad,  kedy  ešte  nedôjde 
k potlačeniu efektu tixotropie. Inak povedané index tixotrópie 
a hysterézie spájkovacích pást napomáhajú určiť hranicu, do 
akej miery je ešte možné zvyšovať obsah podielu kovovej 
zložky  bez  nebezpečenstva  zhoršenia  tlačových 
(tixotrópnych) vlastností, požadovaných v montážnych tech-
nológiách v elektronike. V prípade spájkovacích pást ide 
o hranicu 90 hm.% obsahu kovových častíc v paste. Zmenou 

zloženia  sa  mení  tixotrópne  správanie  pást,  čo  výrazne 
ovplyvňuje aj tlačové charakteristiky spájkovacej pasty. Pre 
zachovanie tixotrópie vhodnej pre tlač pasty je vhodné, aby 
hodnoty indexu hysterézie a tixotrópie  nedosahovali vysoké 
hodnoty (okolo1). Pri obsahoch kovovej zložky nad 90 hm.% 
je efekt tixotrópie potlačený a pasty nevyhovujú požiadavkám 
montážnych technológií.  

 
Tento článok bol vypracovaný s podporou projektu VE-

GA č. 1/0298/09, 2009-2012: Analýza a návrh komplexnej 
metodiky vyhodnocovania kvality spojov montážnych súčias-
tok a systémov založených na bezolovnatých spájkach. 
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This work has been focused on viscometric and rheologi-

cal measurement of solder paste as non-newtonian liquid. The 
results of the analysis show that increasing amount of metal 
powder content in solder paste show influences rheology 
changes of the solder paste. It was found that the viscosity 
increases with increasing amount of metal content. Significant 
differences between the results were observed, which demon-
strate  the  importance  of  measuring  thixotropy  and  non-
recovery rate R of non-Newtonian properties for realistic 
representation of the flow behaviors of solder paste. 

Obr. 4. Index tixotrópie a hysterézie ako funkcia obsahu hm.% 
kovovej zložky pre rôzne typy spájkovacích pást 


