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Abstract 
 In this work the different preparation methods of composites reinforced by particles 
were analyzed. Particle composite can be made by using the following methods: powder 
metallurgy, squeeze casting of fibers or particles preforms, rheocasting, high temperature 
reaction in melted matrix. The advantage of concrete method depends on selected materials and 
technical equipment of laboratory. Particles reinforced aluminium matrix composites possess 
high-specific elastic modulus, high-specific strength, good wear resistance and excellent 
properties at elevated temperature over conventional aluminium alloys. The strength of 
aluminium alloys improves significantly due to the addition of Al2O3 particles. Waste materials 
can successfully replace elemental powders that are used to preparation of composite materials 
for example by waste arises from Al production. Secondary products from Al production (Al 
dross) fairly burden environment not only by their amount but also by their composition. 
Besides they contain a large amount of chemical compounds, which in the case of their 
treatment can find further applications. Al drosses are secondary products of Al production. 
They arise in consequence of high affinity of Al to oxygen on the melted aluminium surface. 
These drosses contain a large amount of Al in elemental form. Their processing is in the mainly 
focused to extraction of aluminium; the content of aluminium in drosses is in the range of about 
10 - 35 %. Another kind of dross creates at refining by purification of Al. This kind of dross 
contains protecting salts, based on chlorides, fluorides, aluminium oxides, (aluminium oxides 
occur in drosses in amount about 7-15%) metal Al, nitrides and aluminium carbides. The aim of 
this work is to prepare the Al based material. For preparing Al-Al2O3 a suitable part of Al dross 
(oxides) like secondary phase composite will by used. 
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Abstrakt 
 V článku sú analyzované rôzne metódy prípravy kompozitov spevnených časticami. 
Metódy prípravy kompozitných materiálov spevnených časticami sa dajú rozdeliť podľa 
spôsobu vzniku sekundárnej fázy a podľa použitej technológie na práškovo-metalurgické 
metódy, tlakovú infiltráciu vláknových preforiem, pretavovanie, vysoko teplotné reakcie 
v roztavenej matrici. Voľba tej ktorej metódy na prípravu kompozitu závisí od podmienok, aké 
sú dostupné na pracovisku. Vstupné suroviny, ktoré sa používajú na výrobu kompozitov by sa 
dali úspešne nahradiť materiálmi z odpadových surovín. Sekundárne produkty z hliníkovej 
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výroby (napr. Al stery) značne zaťažujú životné prostredie a to nielen svojím množstvom ale aj 
zložením, okrem toho obsahujú množstvo látok a zlúčenín, ktoré by mohli nájsť ďalšie využitie 
ak by sa na ich spracovanie aplikovala vhodná technológia.  
 V článku je popísaný experiment, cieľom ktorého bolo pripraviť materiál na báze Al 
spevnený Al2O3 časticami. Na prípravu materiálu bola, na základe teoretického prehľadu metód 
prípravy kompozitných materiálov, použitá metóda rheocasting. Na experiment boli pripravené 
štyri vsádzky rôzneho zloženia, ktoré boli odlišne upravené pred tavením. Cieľom úpravy 
materiálu bolo dosiahnuť ľahšie a lepšie zavadenie častíc sekundárnej fázy do matrice. Po odliati 
sa porovnávali výsledne mechanické vlastnosti (medza pevnosti a tvrdosť). Zvolena a úspešne 
odskúšaná technológia výroby materiálu na báze Al spevneného sekundárnou fázou bude 
následne použitá na prípravu materiálu na báze Al s použitím vhodných odseparovaných zložiek 
Al sterov (oxidov resp. karbidov). 

 
 

1. Úvod 
 Kompozit je materiál, ktorý sa skladá z viacerých zložiek alebo fáz. Pri výrobe 
kompozitov, spájaním dvoch či viacerých základných materiálov, je cieľom dosiahnuť najmä 
dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti. Spevňujúcou fázou sú vlákna resp. častice, pričom 
matrica zabezpečuje ich súdržnosť a plasticitu. Po spojení týchto materiálov dostaneme nový 
materiál, s vlastnosťami, aké nemá žiadny zo základných materiálov. Vývoju týchto materiálov 
sa v poslednej dobe venuje veľká pozornosť [1]. 
 Pre získanie kvalitného kompozitného materiálu (KM), ktorý spĺňa náročné 
mechanické a fyzikálne vlastnosti, je potrebná správna voľba technológie prípravy. Výrobné 
technológie sa neustále zdokonaľujú ako v laboratórnych podmienkach, tak aj v priemyselnej 
praxi.  
 Príprava kompozitných materiálov zo základných surovín je metodicky aj 
technologicky náročná a finančne nákladná. Preto sa hľadajú spôsoby ako znížiť náklady na 
výrobu a ak sa naskytá možnosť využiť pri výrobe odpadové suroviny, ktoré nemajú 
v súčasnosti výhodné použitie a uskladňujú sa na skládkach (Al stery). Takýto výrobný  je 
postup výhodný nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z environmentálneho. 
 Výroba hliníka vyžaduje okrem vysokej energetickej náročnosti aj nutnosť používať 
rôzne sprievodné suroviny, s čím súvisí vznik veľkého počtu tuhých odpadov. Niektoré zložky 
tuhých odpadov z výroby Al už našli svoje použitie, iné na využitie ešte len čakajú. 
 Hliníkové stery vznikajú v dôsledku vysokej afinity hliníka ku kyslíku na hladine 
roztaveného hliníka. Tieto stery obsahujú značné množstvo kovového hliníka. Iný druh sterov 
vzniká pri rafinácií hliníka, takéto stery obsahujú okrem oxidu hlinitého (oxid hlinitý sa 
vyskytuje v steroch v množstve 7-15%), kovový hliník, nitridy a karbidy hliníka aj krycie soli, 
tvorené chloridmi a fluoridmi. Ich spracovanie je zamerané predovšetkým na získavanie hliníka, 
ktorého obsah sa v steroch pohybuje okolo 10 až 35 % [2-6].  
 Najnovšie výskumy ukazujú možnosť nového progresívneho spôsobu využitia Al 
sterov, a to napr. ich aplikáciou v kompozitných materiáloch s hliníkovou matricou [7]. Keďže 
Al stery obsahujú okrem čistého Al aj fázu Al2O3, existuje reálna možnosť, že použitím Al 
sterov bude možné pripraviť kompozitný materiál na báze Al spevnený časticami Al2O3, resp. 
inými časticami získanými zo sterov. Použitím sterov sa zredukuje množstvo skládkovaného 
nebezpečného odpadu, ktorý vzniká pri výrobe Al, pričom Al2O3, ktorý tvorí nezanedbateľnú 
časť hliníkových sterov, sa efektívne využije vo výrobnom procese, a tým sa zníži jeho 
nežiaduci účinok na životné prostredie a eliminujú sa jeho straty pri skládkovaní.  
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 Cieľom tejto práce je zosumarizovať teoretický prehľad možnost9 výroby 
kompozitov spevnených časticami a v laboratórnych podmienkach pripraviť materiál na báze Al 
spevnený Al2O3 časticami a tiež navrhnúť vhodný spôsob prípravy kompozitného materiálu na 
báze Al s použitím Al sterov, ktoré vznikajú ako odpadový produkt pri výrobe hliníka. 

 
 

2. Metódy prípravy krátkovláknových kompozitov 
 Krátkovláknové kompozity sú materiály spevnené vláknami resp. práškovými 
časticami [8]. Spevňujúca fáza môže byť amorfná, polykryštalická alebo monokryštalická. 
Práškové spevňujúce častice sú tuhé látky, ktorých maximálny rozmer je menší ako 1 mm. 
Prášky patria k tzv. disperzným systémom.  
 Krátkovláknové kompozity sa dajú pripraviť týmito štyrmi základnými metódami:  

1. práškovo-metalurgickými metódami,  
2. tlakovou infiltráciou vláknových preforiem,  
3. pretavovaním, 
4. vysokoteplotnými reakciami v roztavenej matrici. 

 
 

2.1 Prášková metalurgia 
 Nevyhnutnou podmienkou pri príprave materiálov cestou práškovej metalurgie je 
existencia vstupných surovín v práškovej forme [8]. Pri výrobe práškov sa hlavný dôraz kladie 
na spôsob  výroby napr. striekaním, na jeho efektívnosť a na charakteristiky vyrobeného prášku, 
ako je stredný priemer častíc, veľkostná distribúcia častíc, tvar častíc a chemické zloženie. 
Technológia práškovej metalurgie v princípe pozostáva z troch fáz:  

• výroba prášku,  
• kompaktizácia prášku, 
• spekanie výlisku, 
• druhotné operácie (kovanie, pretlačovanie, HIP a pod.). 

 Kompozitné materiály resp. disperzne spevnené materiály pripravené cestou 
práškovej metalurgie na báze hliníka predstavuje najmä kompozit na báze hliníka SAP (Sintered 
Aluminium Powder) a Dispal. Pri príprave SAP sa využíva povrchová oxidácia hliníkového 
prášku počas mlecieho procesu. Tvrdé oxidy, vznikajúce na povrchu hliníkových častíc praskajú, 
odlupujú a sú inkorporované do zŕn matrice. Prednosťou SAP sú veľmi dobré mechanické vlastnosti 
za tepla, nízka hustota, dobrá odolnosť proti korózii a dobrá tepelná vodivosť. Dispal je novší 
materiál s podobnými vlastnosťami ako SAP. V tomto prípade ide o hliník spevnený časticami 
Al 4C3 pripravovaný mechanickým legovaním zmesi hliníkového a grafitového prášku. Podmienky 
prípravy Al-Al3C3 materiálu sú nasledovné: mechanické mletie Al prášku za sucha v attritore 
s pridaním grafitu, materiál je následne lisovaný za studená. Počas tepelného spracovania sa 
vytvorí fáza Al4C3. Ďalej je vzorka pretláčaná za tepla s vysokými redukciami [9, 10]. 
 V práci [11] Zhou a kol. bola pripravená Al-20Si-4,5Cu zliatinu a jej kompozity 
z elementárnych práškov cestou spekania zlisovanej zmesi. Hypereutektické Al-Si-Cu zliatiny 
s nízkym koeficientom tepelnej rozťažnosti a s dobrou odolnosťou voči opotrebeniu sú bežne 
pripravované striekaním z tavenín. V tejto práci sa autori pokúsili preskúmať možnosť prípravy 
materiálu z lacnejších elementárnych práškov cestou spekania zlisovanej zmesi kremíkového 
prášku a Al-4,5Cu základného prášku v tekutom stave. Inou výhodou použitia tejto cesty výroby 
je, že dáva možnosť ďalšej inkorporácie Al2O3 častíc do zliatiny na vytvorenie kompozitu s Al 
matricou so zlepšením Youngovho modulu, tvarovej stability a povrchovej odolnosti. Výsledky 
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ukazujú, že je možné využiť dobrú spekateľnosť Al-4,5Cu základného prášku, ktorá zabezpečuje 
stabilitu rozmerov Al-20Si-4,5Cu výlisku a udržanie jeho tvaru počas spekania v tekutej fáze. 
Úspech použitia elementárnych práškov pri výrobe hypereutektickej Al-Si-Cu zliatiny a jej 
kompozitov otvára novú, flexibilnú a ekonomickú cestu na úpravu materiálových vlastnosti. 

 
 

2.2 Pretavovanie (Rheocasting) 
 Veľké úsilie je tiež zamerané na výrobu MMC (metal matrix composite) procesmi 
solidifikácie, ktoré sú pravdepodobne ekonomickejšie a relatívne jednoduchšie v porovnaní 
s ostatnými metódami výroby. Metóda pretavovania patrí medzi klasické metódy prípravy 
kompozitných materiálov. Pre tradičné MMC, ktoré môžu byť považované ako „ex situ“ MMC, 
je spevňujúca fáza pripravovaná oddelene, ešte pred výrobou kompozitu. Častice spevňujúcej 
fázy sa musia najprv homogénne voviesť do taveniny, pričom taveninu je potrebné intenzívne 
miešať. Hlavným nedostatkom, ktorý sa musí prekonať v tomto prípade, je medzifázová reakcia 
medzi spevňujúcimi časticami a matricou a slabá zmáčavosť medzi “ex situ“ spevňujúcimi 
časticami a roztavenou matricou. 

 Kevorkian v práci [7] opísal prípravu Al kompozitu štandardným pretavovacím spôsobom, 

 
Fig.1. Pretavením Al zliatiny a pridaním upraveného Al steru sa získal kompozit s 20 obj.% 
spevňujúcej fázy. Experiment ukázal, že najlepšie spevňujú častice veľkosti 10 µm a častice 
väčších rozmerov spevňujú v menšej miere resp. nespevňujú vôbec. Kompozit bol pripravený 
nasledujúcim spôsobom: do roztaveného Al bol kontinuálne pridávaný upravený Al ster. 
Tavenina bola počas pridávania Al steru neustále premiešavaná čím sa zabezpečilo homogénne 
rozloženie sekundárnej fázy v tavenine ale aj jej dôkladnejšie zavedenie. 
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Fig.1 Experimental arrangement used for rheocasting [7]. 

 
 

 Aparatúra na pretavovanie sa dá modifikovať rôznymi spôsobmi, napr. v práci [12] je 
popísaný spôsob prípravy MMC podobným spôsobom ako v práci [7], ale pri použití trochu 
odlišnej aparatúry. Vzhľadom k prioritnému cieľu, zaviesť spevňujúce častice do matrice 
a zabezpečiť ich rovnomernú distribúciu v 3D materiáli, sú častice zavádzané do roztavenej 
matrice pod povrch taveniny plnením častíc cez vnútorný prechod rotujúcej, dutej rotorovej 
trubice umiestnenej v tavenine. Častice sa lepšie zavádzajú do matrice, ak sa procesu zúčastňuje 
aktívny plyn ako napr. kyslík alebo inertný plyn, ktorý napomáha lepšiemu prúdeniu častíc do 
taveniny. 
 V práci [13] Taheri-Nassaj a kol. pripravovali kompozit s Al matricou spevnený 
časticami AlN. Autori sledovali rôzne premenné (teplota, doba miešania), ktoré vplývajú na 
dobu inkorporácie častíc AlN do taveniny a tiež vplyv zliatinových prvkov na zmáčavosť AlN 
častíc. Zliatinové prvky ako Mg, Li skracujú dobu inkorporácie častíc AlN do hliníkovej 
taveniny, na druhej strane prvky ako Ti, Zr, Bi nenapomáhajú zmáčavosti. Priaznivý účinok Mg 
sa prejavuje aj na zvýšení pevnosti kompozitu. Zvýšenie teploty procesu tiež skracuje dobu 
inkorporácie. 

 
 

2.3 Infiltrácia častíc roztavenou matricou 
 Metóda infiltrácie častíc roztavenou matricou je vhodná pre rozmernejšie vystužujúce 
častice a nie je vhodná pre práškové častice. Častice sú umiestnené vo forme vhodného tvaru 
a následne sú infiltrované roztavenou zliatinou. Pri hrubších časticiach dochádza ku spontánnej 
infiltrácii. 
 Demir a Altinikok vo svojich prácach [14, 15] sa zaoberali podmienkami účinnej 
infiltrácie spevňujúcich častíc roztaveným kovom. Problémom pri výrobe kompozitov vo 
všeobecnosti je prítomnosť oxidickej vrstvy, ktorá reaguje so spevňujúcimi časticami. Tento 
problém sa podarilo odstrániť tlakovým liatím. 
 Pre infiltráciu je nevyhnutná príprava vysoko pórovitej preformy, pórovitosť musí byť 
viac ako 75% a veľkosť pórov nad 20 µm. Na priebeh infiltrácie ma vplyv použitý tlak 
a samozrejme aj teplota, pri ktorej prebieha proces. 
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Fig.2 Schematic illustration of vacuum-high pressure infiltration processing [16] 

 
 

 V práci [16] bol pripravený kompozit na báze Al-CuO. Ako vstupný materiál bol 
použitý komerčný čistý Al a CuO častice veľkosti 30 µm. Kompozit bol vyrobený cestou 
vákuovej vysokotlakovej infiltrácie, Fig.2, kde natlačené lôžko (preforma) CuO keramických 
častíc bolo odsaté (vakuované) a pred infiltráciou natlakovanej taveniny predhriate na 923 K. 
V tomto prípade bolo do hliníkovej roztavenej matrice zavedených 5 hm.% CuO častíc.  
 

 

2.4 Vysokoteplotné reakcie v roztavenej matrici 
 V porovnaní s konvenčnými MMC vyrobenými „ex situ“ metódami „in situ“ metódy 
poskytujú nasledujúce výhody: 

• spevňujúce častice vznikajú chemickou reakciou, takže sa formujú „in situ“ v tavenine, 
častice sú termodynamicky stabilné, majú lepšiu kompatibilitu k medzifázovému 
rozhraniu pri spevňovaní, ktorá vedie k zníženiu porušenia hraníc pri zvýšených 
teplotách, 

• medzifázové rozhrania medzi „in situ“ vytvorenými spevňujúcimi časticami a matricou 
sú čisté, čo prispieva k zlepšeniu pevnosti týchto hraníc. 

 Metodológia, ktorá umožňuje exotermickú syntézu, si získala pozornosť ako 
dokonalejšia cesta výroby „in situ“ keramických častíc pri výrobe Al MMC. Je zistené, že napr. 
oxidy medi môžu reagovať s roztaveným Al podľa chemických reakcií: 

 

 2Al+3CuO=3Cu+Al2O3 (1) 
 

 2Al+3Cu2O=6Cu+ Al2O3 (2) 
 

 Tieto reakcie sú termodynamicky možné pri teplote nad 973 K. Al2O3, vznikajúci 
týmito reakciami, bude tvoriť spevňujúce častice v Al matrici, zatiaľ čo Cu, ktorá vzniká pri 
reakcii, sa rozpusti v roztavenom Al a zreaguje ako zliatinový prvok [17]. 
 Tongxiang Fan a kol. [16] úspešne pripravili kompozitný materiál na báze Al 
z CuO-Al kompozitu cestou viacnásobného pretavovania pri rýchlosti ohrevu 293 K/min 
z okolitej teploty na 1123 K a následnom ochladení na 293 K/min vo vákuu, pričom Al2O3 
častice sa vytvorili cestou chemickej reakcie medzi časticami a roztaveným Al. 
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 V práci [18] je popísaný spôsob prípravy karbidu titanu priamo v Al-Ti tavenine 
pomocou chemickej reakcie uhlíka s titánom v danej tavenine. Pomocou tejto metódy sa dá 
zabezpečiť rovnomerná distribúcia jemných častíc obsahujúcich karbidy titanu vo vnútri 
taveniny, tým že disperzné uhlíkové častice zreagujú s titánom vo vnútri taveniny. 
 Pri výrobe kompozitov cestou vysokoteplotných reakcii s roztavenou matricou sú 
určujúcimi parametrami teplota a čas tavenia. Tieto parametre ovplyvňujú vznik a priebeh 
reakcií v systéme [19]. 

 
 

3. Materiál a experimentálne zariadenie 
 Na prípravu kompozitných materiálov bola na základe predchádzajúceho literárneho 
rozboru zvolená pretavovacia metóda (rheocasting), pri pretavovaní boli ako vsádzka použité 
nasledujúce materiály: 

• hliníková zliatina. Chemické zloženie zliatiny je v              Table 1;  
 

             Table 1 Chemical composition of aluminium alloy 

Prvok  Al Si  Mg  Fe  Mn  Ga 

hmot. % 98,864 0,4999 0,3994 0,1974 0,0256 0,0136 
 

 

• Al 2O3 prášok, zrnitosti pod 65 µm; 
• zmes Al2O3 prášku a kryolitu (Na3AlF6), Al2O3 tvoril 20 hm.% vsádzky a kryolit 

0,2 hm.%. 
 Na pretavovanie bola použitá kelímová pec a grafitový téglik. Vsádzka bola roztavená 
pri 750-800°C a pri pridávaní Al2O3 prášku resp. zmesi Al2O3 prášku a kryolitu sa tavenina 
kontinuálne premiešavala po dobu ~10 min. Následne sa roztavený kov odlial do kovovej formy. 
Po stuhnutí na vzduchu sa z odliatkov pripravili skúšobne vzorky na statickú skúšku ťahom a na 
meranie tvrdosti. 
 Boli urobené následné experimenty: 
 1. experiment – referenčná vzorka - vsádzku tvorila Al zliatina, ktorá bola pretavená 
v kelímkovej peci pri 800°C, tavenina bola kontinuálne miešaná po dobu 10 minút a odliata do 
pripravenej formy. 
 2. experiment – vsádzku tvorila Al zliatina, do ktorej bol po roztavení za súčasného 
miešania zhora prisypaný Al2O3 prášok (Al2O3 tvoril 16 hm.% vsádzky). Po desiatich minútach 
homogenizácie nasledovalo odliatie do pripravenej kovovej formy. 
 3. experiment – vsádzku tvorila Al zliatina a Al2O3 prášok (Al2O3 tvoril 20 hm.% 
vsádzky). Al2O3 prášok bol predhriaty v peci počas 30 min pri 800°C. Po roztavení hliníka sa 
predhriaty Al2O3 prášok primiešal do taveniny. Následne bola zmes odliata do formy. 
 4. experiment – vsádzku tvorila Al zliatina, po roztavení sa do taveniny primiešala 
zmes Al2O3 prášku spolu s kryolitom (Al2O3 tvoril 20 hm.% vsádzky a kryolit 0,2 hm.%), ktoré 
boli homogénne premiešané a predhriate v odporovej peci na 450ºC počas 1 hodiny. Po desiatich 
minútach miešania nasledovalo odliatie do formy. 
 Z odliatych vzoriek boli pripravené skúšobné vzorky na skúšku ťahom podľa 
STN 420315. Tvrdosť podľa Vickersa HV 10 bola meraná na tvrdomeri typu Härteprüfgerät 
Frankoskop. Výsledky experimentov sú zobrazené na Fig.3. 

 

 

4. Výsledky experimentov 
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 Z nameraných výsledkov, Fig.3, je zrejmé, že najvyššie pevnostné vlastnosti sa 
dosiahli pri experimente 3, kde k Al zliatine sa kontinuálne primiešal predhriaty Al2O3 prášok. 
Pevnosť zliatiny z experimentu 2 je okolo 140 MPa, je to spôsobené nedokonalým zmáčaním, 
a tým aj prienikom Al2O3 prášku, ktorý bol pridávaný zhora, do taveniny. Kvôli zlepšeniu 
zmáčavosti Al2O3 prášku a následne jeho lepšiemu prenikaniu do taveniny sa v experimente 4 
pridával k Al2O3 prášku kryolit. Táto úprava Al2O3 prášku kryolitom nepriniesla zvýšenie 
pevnostných vlastností, z čoho vyplýva, že kryolit pravdepodobne nezvyšuje zmáčavosť Al2O3 
prášku.  
 

 
Fig.3 The tensile strength and HV of experimental samples. 

 
 

 Tvrdosť materiálov, Fig.3, nevykazuje podstatné zmeny. Materiály z experimentov 1, 
2, 3 majú porovnateľné hodnoty tvrdosti, pokles bol zaznamenaný iba pri vzorke z experimentu 
4. Mikroštruktúra odliatej vzorky je zobrazená na Fig.4. Na povrchu výbrusu sú viditeľné 
jednotlivé zrná. Štruktúra odliatku je pomerne hrubozrnná. So zväčšujúcim sa zrnom klesajú 
pevnostné vlastnosti materiálu. V danom prípade by sa dala veľkosť zrna ovplyvniť tým, že 
odliaty materiál nebude chladnúť na vzduchu, ako tomu bolo pri všetkých experimentoch, ale 
mohol by byť ochladený do vody, čo by zabránilo nárastu zrna. 

 

a)        b)  
Fig.4 Microstructures of experimental materials (magnification 150x) 

Experiment 1 material, b) Experiment 3 material 
 

  

5. Diskusia 
 Recyklácia použitých  alebo odpadových surovín, ktoré vznikajú pri výrobe kovov 
(napr. Al sterov) prináša nielen ekonomické, ale aj ekologické prínosy. Využitím už raz 
získaných surovín sa eliminuje množstvo odpadov a tiež náklady na prípravu prvotných surovín. 
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Al stery, ktoré sú odpadom z výroby hliníka, obsahujú množstvo zlúčenín, ktoré sa po 
odseparovaní dajú využiť v iných odvetviach. Napr. Al2O3 alebo SiC sa dá použiť ako 
spevňujúca fáza pri výrobe kompozitov s Al matricou. Technológii výroby kompozitov 
spevnených časticami je niekoľko.  
 Pretavovanie patrí medzi klasické metódy výroby kompozitov s kovovou matricou. 
Technologický postup výroby Al kompozitu pretavovaním je v porovnaní s ostatnými 
technológiami, napr. tlakovou infiltráciou alebo práškovou metalurgiou najjednoduchší. 
V porovnaní s týmito metódami, nevyžaduje zložité zariadenia. Kým pri tlakovej infiltrácii je 
nevyhnutné vytvoriť preformu, výroba ktorej je pomerne zložitá a následne je nutné v autoklave 
vo vákuu resp. v atmosfére inertného plynu naplniť túto preformu tekutým kovom pod tlakom. 
Metódy pretavovania vyžadujú len vhodnú pec s ochrannou atmosférou, miešacie zariadenie, 
ktoré zabezpečí zavedenie vopred pripravenej spevňujúcej fázy do taveniny a formu na 
odlievanie. 
 Rozšírením metódy pretavovania sú metódy vysokoteplotných reakcií v roztavenom 
kove. Pri týchto metódach vzniká sekundárna fáza „in-situ“ počas pretavovania. Táto metóda sa 
dá použiť pre kovy, ktoré majú výrazný rozdiel afinity ku kyslíku resp. k inému prvku, ktorý sa 
používa pri výrobe (napr. Al tavenina a CuO, ZnO alebo SiC častice). Výhodou tohto spôsobu 
je, že častice, ktoré vznikajú vysokoteplotnou reakciou, sú homogénne distribuované po celom 
objeme materiálu. 
 Metódy práškovej metalurgie majú v porovnaní s metódami pretavovania zložitejší 
technologický postup a vyžadujú prídavné zariadenia na výroby práškov, na lisovanie, tepelné 
spracovanie, dohutňovanie. Tiež vyžadujú  zložitú prípravu vstupných práškových materiálov. 
Na druhej strane mletím sa dajú častice rovnomerne voviesť do celého objemu matrice, na 
rozdiel od metód pretavovania, kedy sa často vyskytujú problémy so zavadzaním, resp. 
zmáčaním častíc sekundárnej fázy roztaveným kovom. Pri použití práškovej metalurgie môže 
vzniknúť sekundárna fáza už aj v procese mletia (príkladom takéhoto kompozitu je materiál 
SAP) alebo v procese tepelného spracovania (Dispal). Proces vzniku častíc sekundárnej fázy 
v procese mletia, sa nazýva reakčné mletie. Nákladná výroba vstupných práškových materiálov 
môže byť eliminovaná použitím surovín, ktoré vznikajú ako sekundárny produkt pri inej výrobe 
(napr. výrobe hliníka). 
 Na základe teoretického rozboru metód prípravy kompozitných materiálov bola pre 
experiment zvolená a použitá metóda pretavovania. Z pripravených vsádzok boli do kovovej 
formy odliate vzorky, z ktorých sa pripravili skúšobné tyče na statickú skúšku ťahom 
a vzorky na meranie tvrdosti. Keďže pevnosť čistého hliníka sa pohybuje v hodnotách 
50-120 MPa a nami dosiahnuté výsledky sú vyššie, môžeme považovať uskutočnené 
experimenty pretavovania hliníka s Al2O3 práškom za uspokojivé. Kvôli zlepšeniu procesu 
pretavovania a zavádzania sekundárnej fázy bude pri ďalších experimentoch nutné prevádzať 
celý proces v ochrannej atmosfére a spevňujúce častice zavádzať kontinuálne pri neustálom 
miešaní taveniny. Taktiež bude nevyhnutné zefektívniť spôsob inkorporácie častíc do taveniny 
t.j. zvýšiť množstvo zavedených častíc sekundárnej fázy do materiálu. Cieľom ďalších 
experimentov bude pripraviť kompozitný materiál na báze Al s použitím Al sterov metódou 
rheocasting.  

 
 

6. Záver 
 Na základe literárneho prehľadu a urobených experimentov môžme konštatovať, že: 



Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (103 - 112)                                                                                                         112 

 

• pretavovacimi metódami je možné pripraviť materiál, ktorého mechanické vlastnosti 
budú vyššie ako vlastnosti základného materiálu; 

• problémy s nedostatočným zmáčaním Al2O3 prášku sa dajú riešiť napr. predhriatím 
prášku, kontinuálnym miešaním taveniny alebo zavádzaním prášku priamo do taveniny 
pomocou inertného plynu; 

• štruktúra výsledného materiálu sa dá do určitej miery ovplyvniť spôsobom 
ochladzovania odliatku; 

• použitý experimentálny postup prípravy materiálu Al-Al 2O3 naznačuje možnosť 
úspešnej prípravy materiálu na báze Al s použitím vhodných zložiek Al sterov (oxidov 
resp. karbidov). 
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