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ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce poukazuje na vlastnosti mědi a jejich slitin. Snaţí se vystihnout 

především fyzikálně metalurgický charakter. Dále je podán přehled o základních typech slitin 

mědi a moţnostech jejich zpracování. Nedílnou součásti této práce je seznámení s aplikacemi 

daných slitin mědi pro specifické pouţití v různých průmyslových odvětvích. Praktická část 

zahrnuje metalografické hodnocení dvou dodaných vzorků a rozbor lomové plochy. 
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ABSTRACT 

 This bachelor’s work points to the properties of copper and its alloys. It tries to capture 

the particular physical and metallurgical character. It is given an overview of the basic types 

of copper alloys and their processing capabilities. An integral part of this work is familiar 

with applications of the copper alloys for specific use in various industries. The practical part 

includes metallographic evaluation of two samples and analysis of fracture surface. 

 

KEY WORDS 

 Copper, copper alloys, properties, treatment, structure, phase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

 
1. ÚVOD .................................................................................................................................. 10 

2. VLASTNOSTI  MĚDI........................................................................................................ 12 

2.1 Fyzikální vlastnosti ......................................................................................................... 12 

2.2 Mechanické vlastnosti .................................................................................................... 14 

2.3 Technologické vlastnosti ................................................................................................ 15 

2.4 Chemické vlastnosti ........................................................................................................ 17 

2.5 Vliv přísad a přimíšenin na vlastnosti mědi ................................................................... 19 

3. SLITINY MĚDI .................................................................................................................. 20 

3.1 Mosazi ............................................................................................................................ 20 

3.1.1 Soustava Cu – Zn a jednotlivé fáze ......................................................................... 20 

3.1.2 Uspořádaná a neuspořádaná fáze β .......................................................................... 22 

3.1.3 Technické mosazi .................................................................................................... 24 

3.1.4 Speciální mosazi ...................................................................................................... 25 

3.1.5 Tepelné zpracování mosazí ..................................................................................... 26 

3.2 Bronzy ............................................................................................................................ 27 

3.2.1 Soustava Cu – Sn a jednotlivé fáze ......................................................................... 27 

3.2.2 Technické typy bronzů ............................................................................................ 28 

3.2.3 Hliníkové bronzy ..................................................................................................... 29 

3.2.4 Křemíkové bronzy ................................................................................................... 30 

3.2.5 Beryliové bronzy ..................................................................................................... 30 

3.3 Slitiny mědi s niklem ...................................................................................................... 31 

3.3.1 Konstantan ............................................................................................................... 32 

3.3.2 Cupronikl ................................................................................................................. 32 

3.3.3 Niklové stříbro ......................................................................................................... 32 

3.4 Speciální slitiny mědi ..................................................................................................... 33



 

4. EXPERIMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ ......................................................................... 34 

4.1 Metalografické hodnocení .............................................................................................. 34 

4.2 Fraktografický rozbor ..................................................................................................... 36 

5. ZÁVĚR ................................................................................................................................ 37 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 38 



10 

 

1. ÚVOD 

 Ryzí měď se vyskytuje v přírodě jen vzácně, proto měď bývá nejčastěji v podobě 

sloučenin, jako jsou sulfidy, oxidy a uhličitany. Jejími hlavními rudami jsou chalkopyrit (kyz 

měděný) CuFeS2, který představuje 50 % veškerých rud obsahujících měď, dále chalkozin 

(leštěnec měděný) Cu2S, kuprit Cu2O a malachit Cu2CO3(OH)2. Značná mnoţství měděných 

rud se nacházejí na různých místech Severní a Jiţní Ameriky, Afriky a Střední Asie. Naprostá 

většina současně produkované mědi pochází z méně hodnotných rud obsahujících okolo                           

1 % Cu [1]. 

 K výrobě mědi slouţí některé oxidické měděné rudy, které se zpracovávají na kov 

přímou redukcí koksem za vysoké teploty. Hlavní produkce vychází ze sulfidických rud 

bohatých na ţelezo, ale obvykle chudých na měď (obsahují 1 – 6 % Cu). Vytěţená ruda se 

nejprve drtí a koncentruje pěnovou flotací, tím obsah mědi stoupne na 15 – 20 %. K takto 

získanému koncentrátu se přidává křemen SiO2 a směs se potom při teplotě 1400°C taví 

v plamenné peci. V rudě obsaţený FeS, jenţ se snadněji převede na oxid neţ Cu2S, vytváří 

s přítomným křemenem křemičitanovou strusku, pod kterou se usazuje měděný lech 

(kamínek), sestávající převáţně z Cu2S a FeS. Tavenina kamínku se zpracovává spolu 

s křemenem dmýcháním vzduchu (kyslíku) v konvertoru. Zbývající FeS přitom přechází na 

FeO a dále do strusky, kdeţto Cu2S se zčásti přeměňuje na Cu2O a dále na kovovou měď       

o čistotě 98,5 %. Surová tzv. černá měď se dále čistí elektrolyticky, a to tak, ţe se z ní odlijí 

anody, které se umístí do kyselého roztoku CuSO4. Katodu tvoří desky z čisté mědi, na nichţ 

se v průběhu elektrolýzy vylučuje měď obvyklé čistoty 99,95 %, zatímco nečistoty se 

hromadí v okolí anody jako ,,anodické kaly‘‘. Tyto kaly jsou cenným zdrojem stříbra, zlata a 

dalších drahých kovů [1, 2]. 

Hlavními světovými výrobci 

mědi jsou Chile, Peru a USA. Celková 

světová produkce z něj činí třetí 

nejpouţívanější kov na světě, hned za 

ocelí a hliníkem. Loţiska mědi se 

nachází v celé řadě zemí na všech pěti 

světadílech. Měď je stoprocentně 

recyklovatelná surovina, a to bez změn 

vlastností, takţe jejím pouţitím se 

přispívá k ochraně ţivotního prostředí. 
 Obr. 1: Světová produkce mědi [3]. 
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Kromě toho recyklace mědi vede k úsporám energie ve výši aţ 85 % ve srovnání s primární 

výrobou. Celkem 37 % světového vyuţití mědi pochází z recyklovaných zdrojů, včetně 

recyklace výrobků po skončení jejich ţivotnosti (tzv. sekundární výroba) a přímé recyklace 

„nových zbytků“ (odpadu z výrobního procesu) [4]. 

 Měď představuje pro stavebnictví spolehlivý základní materiál, coţ dokazují 

dlouhodobé zkušenosti. Měděné trubky slouţí k dopravě čisté pitné vody, spolehlivým 

způsobem se jimi přepravuje plyn. Pouţívá se v zařízeních slouţících k vytápění a vyuţívá se 

rovněţ v klimatizačních zařízeních. Díky výborné tepelné a elektrické vodivosti slouţí měď   

k dlouhodobému bezpečnému přívodu elektrického proudu do domácností a na pracoviště. 

Pro její výbornou zpracovatelnost a trvanlivost je pouţívaná na pokrývání střech, včetně 

okapových systémů. Měď je součástí bezpočtu inovativních aplikací, od informačních a 

komunikačních technologií aţ po zdravotnictví, energetiku a dopravu. Měď je vysoce odolná 

vůči korozi, a proto má velmi dlouhou ţivotnost. S časem se její vlastnosti nezhoršují, naopak 

si uchovává svůj vzhled i přednosti [4].     

 Cílem této práce je poukázat na vlastnosti mědi a jejich slitin z fyzikálně 

metalurgického hlediska. Dále je podán přehled o základních typech slitin mědi a moţnostech 

jejich zpracování. Nedílnou součástí je pak seznámení s aplikacemi daných slitin mědi pro 

specifické pouţití v praxi.                    
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2. VLASTNOSTI  MĚDI 

 Čistá měď je měkký, snadno kujný a taţný kov červenavé barvy, který krystalizuje 

v kubické plošně centrované soustavě. Dobře odolává korozi za vlhka, atmosférické korozi a 

koroznímu praskání za napětí. Mezi její nejdůleţitější vlastnosti patří vysoká elektrická a 

tepelná vodivost (nejvyšší, hned po stříbru). Měď vykazuje poměrně nízké mechanické 

vlastnosti, proto ji lze zpevňovat tvářením za studena. Při expozici za zvýšených teplot 

zpravidla dochází k poklesu pevnosti její deformačně zpevněné struktury. Rovněţ lze ke 

zvýšení pevnostních vlastností a tepelné stability, při zachování vysoké elektrické vodivosti , 

vyuţít slitinové prvky (berylium, kadmium, chrom) [2]. 

 

2.1 Fyzikální vlastnosti  

 Hustota mědi se nejčastěji uvádí 8,96 g·cm
-1

 pro tvářený a vyţíhaný stav, v litém stavu 

klesá. Teplota tání je 1083°C. Součinitel tepelné roztaţnosti při 20°C je 16,3·10
-6

 K
-1

, 

s teplotou vzrůstá přibliţně o 0,4·10
-6

 K
-1

. Modul pruţnosti mědi je 115 GPa [2].  

Pro měď byl stanoven mezinárodní standard elektrické vodivosti (IACS – 

International Annealed Copper Standard) 58 MS·m
-1

, který odpovídá měrnému elektrickému 

odporu 0,01724 µΩ·m čisté vyţíhané mědi při 20°C. Se zvoleným mezinárodním standardem 

se porovnávají nejen různé druhy mědi, ale i ostatní kovy. Měrný odpor mědi se zvyšuje se 

stoupající teplotou. Naopak elektrická vodivost se sniţuje s rostoucí teplotou. Při teplotě tání 

se elektrická vodivost mědi sníţí přibliţně na 15 % původní hodnoty. Elektrickou vodivost 

značně sniţují nečistoty. Vliv nečistot na elektrickou vodivost je tak výrazný, ţe je moţno 

posuzovat čistotu mědi také podle její vodivosti [2, 5].  

 

 

Obr. 2: Vliv přimíšenin na elektrickou vodivost mědi [5]. 
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Nečistota přítomná v tuhém roztoku má horší vliv neţ ve formě intermetalické 

sloučeniny. Intermetalické sloučeniny, zejména oxidy, zhoršují elektrickou vodivost úměrně 

objemovému vyloučení druhé fáze, tj. podle mnoţství. Kromě kyslíku a síry má významný 

vliv na zhoršení elektrické vodivosti obsah fosforu (pouţívá se při dezoxidaci mědi) a ţelezo, 

které bývá hlavní nečistotou mědi. Místo fosforu jako prvku pro klasickou dezoxidaci se pro 

jakostní měď pouţívá lithium nebo bor v mnoţství několika tisícin %, aby sníţení vodivosti 

bylo co nejmenší. U prvků, u nichţ se zvyšuje rozpustnost s teplotou, můţe při zpracování za 

vyšších teplot nastat rovněţ zhoršení elektrické vodivosti tím, ţe více nečistot přejde do 

tuhého roztoku. Proto teploty ohřevu a ţíhání nejčistší mědi nemají být vyšší neţ 400°C. Vliv 

jednotlivých nečistot můţe být aditivní, pokud jsou nečistoty v tuhém roztoku. Jestliţe 

vznikají chemické sloučeniny, jenţ se vylučují jako samostatné fáze, zmenšuje se jejich vliv 

na elektrickou vodivost. V přítomnosti kyslíku se některé nečistoty váţí na sloučeniny, např. 

Fe na Fe3O4, a nepříznivý vliv se tím sniţuje [6].  

Tvářením za studena se elektrická vodivost do určité míry sniţuje. Pokles vodivosti je 

různý podle čistoty mědi. Například u nejčistší mědi při deformaci 87,5 % se elektrická 

vodivost zhorší o 2,3 %. To je poměrně malý vliv ve srovnání s vlivem nečistot. Udává se,               

ţe vodivost mědi taţené za studena se sniţuje asi o 1–3 %. Měď obsahující malé mnoţství 

arsenu (do 0,08 %), nesniţuje svoji vodivost ani po velmi intenzivním tváření, naopak ji můţe 

i mírně zvýšit. Podobně působí i fosfor [5, 6]. 

 

 

Obr. 3: Vliv tváření za studena na elektrickou vodivost mědi [5]. 

 

Čistá měď má součinitel tepelné vodivosti 394 W·m
-1

·K
-1

. Tepelná vodivost se sniţuje 

se stoupající teplotou jen velmi zvolna. Podobně jako na elektrickou vodivost tak také na 

tepelnou vodivost mají vliv různé nečistoty. Jiţ při malé koncentraci nečistoty prudce klesá 

tepelná vodivost. Prvky jako olovo, telur a selen jsou prakticky nerozpustné v mědi a z tohoto 

důvodu nemají významnější vliv na úroveň vodivosti mědi [5, 6]. 
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2.2 Mechanické vlastnosti  

 Tvářením za studena se mechanické vlastnosti čisté mědi příliš nezvyšují. Mez 

pevnosti se po 80 % redukci zvýší přibliţně o 200 MPa. Se stoupající teplotou se mění 

mechanické vlastnosti mědi charakteristickým způsobem. Pevnost (Rm) se sniţuje jen zvolna, 

naproti tomu zúţení (Z) a prodlouţení (A) klesají rychle aţ k minimální hodnotě při teplotě 

400 – 500°C. Při vyšší teplotě taţnost opět stoupá. Proto je vhodné tvářet měď buď za studena 

nebo při teplotě vyšší, nejlépe asi při 800°C [5].  

 

            

Obr. 4: Vliv tváření a teploty na mechanické vlastnosti mědi [5]. 

 

Plastická deformace způsobuje výrazné dvojčatění 

mědi. Dvojčatí se také vlivem tepelných pnutí při ţíhání a 

ochlazování. Proto má měď pro technické pouţití typickou 

krystalickou strukturu s četnými dvojčaty (obr. 5) [5]. 

  

Obr. 5: Měď tavená ve vakuu a tvářená za tepla [5]. 

 

 Měď patří mezi nejtvárnější kovy vůbec a je moţno ji tvářet za studena s velikými 

redukcemi. Maximální redukce je tím větší, čím je teplota vyšší, čím je kov čistší a má více 

skluzových systémů. Obecně lze říci, ţe kubická plošně centrovaná struktura předurčuje její 

dobrou tvařitelnost. Mědi, s výjimkou olovnatých mědí, jsou výjimečně plastické v širokém 

rozmezí teplot, v němţ nedochází k značnému poklesu plasticity. Toho se vyuţívá u mědi 

tvářené za tepla v rozsahu teplot 650 – 900°C zaručujících maximální plasticitu [6, 7]. 

 Pevnost mědi a jejich slitin se můţe zvýšit jak tvářením za studena, tak i zmenšením 

velikosti zrna, precipitačním vytvrzováním při stárnutí (Be, Cr, Zr bronzy) nebo legováním. 
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Největší vliv na zvyšování pevnosti 

v rozsahu tuhého roztoku má křemík, cín 

a hliník, protoţe mají omezené tuhé 

roztoky a rozdílné velikosti atomů. 

Naproti tomu prvky (zinek, nikl) 

příbuzné velikostí i valencí mají vliv na 

zvyšování pevnosti poměrně malý [6]. 

Legující prvky tvoří většinou substituční 

tuhé roztoky. Vznik substitučních 

roztoků vede k poklesu energie vrstevné 

chyby, coţ způsobí její větší šířku. 

Omezením příčného skluzu dislokací                

se slitiny zpevňují při existenci dvojčatové struktury [2]. V praxi se nejčastěji vyskytuje   

kombinace zpevnění mědi legováním a plastické deformace (obr. 6). Atomy přidaného prvku 

působí jako překáţky proti pohybu dislokací. Během plastické deformace počet dislokací 

narůstá, roste tedy odpor proti jejich pohybu u tuhých roztoků (Ms 68, CuSn8) rychleji neţ u 

čistých kovů. Projeví se to na tvaru zpevňovací křivky [6]. 

 

Tab. 1: Dosahované mechanické vlastnosti mědi [8]. 

Stav 
Mez kluzu Rp0,2 

[MPa] 

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Taţnost A5 

[%] 

Litý 35 160 25 

Po tváření za tepla 95 240 45 

Po deformaci za studena 200 400 - 420 3 – 4 

 

2.3 Technologické vlastnosti 

 Čistá měď se odlévá velmi obtíţně. Má velikou smrštivost (1,8 %) a za vyšší teploty 

rozpouští značné mnoţství plynů, jenţ se při tuhnutí uvolňuji a vyvolávají bublinatost, 

necelistvost a pórovitost odlitků. Slévatelnost se zlepší přidáním malého mnoţství různých 

přísad. Pro elektrotechniku se běţně uţívá slitina s 1% cínu, která vykazuje dobrou 

elektrickou vodivost. Slitiny mědi (mosazi, bronzy) jsou z velké části určovány 

krystalizačními podmínkami. Při malém intervalu krystalizace je zabíhavost mosazí dobrá. 

Nevýhodou je značná smrštivost, zejména u mosazí speciálních, s čímţ souvisí jejich 

náchylnost k tvorbě středových dutin a staţenin i sklon k praskání za tepla. K dobrým 

          Obr. 6: Zpevňovací  křivky  slitin  mědi [6]. 
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slévárenským vlastnostem bronzů patří malá smrštivost (s výjimkou hliníkových bronzů). 

Nevýhodou je velký interval tuhnutí, který má nepříznivý vliv na zabíhavost a náchylnost 

k tvoření mikropórů, a proto je obtíţné získat husté, nepropustné odlitky [6]. 

 Výjimečně se na tvarové výkovky pro elektrotechniku pouţívá čistá měď, jenţ se za 

tepla nejlépe zpracovává v rozmezí teplot 800 – 900°C. Kritický stupeň deformace při kování 

je u slitin mědi v rozsahu 10 – 15 %. Při vhodných podmínkách deformace lze u mosazí i 

bronzů zabezpečit rovnoměrnou strukturu s malým zrnem, které vzniká dynamickou 

rekrystalizací. Poměrně úzký interval teplot vhodných pro kování nutí pouţívat raději vyšší 

rychlosti deformace, i kdyţ to znamená zvýšení přetvárných odporů. Vlivem chladnějších stěn 

rychle klesá teplota povrchových vrstev výkovků a zhoršuje se vyplnění formy [6]. 

 Pro hluboký tah jsou vhodné mosazi s vyšším obsahem mědi i čistá měď, ale je třeba 

podle náročnosti hlubokého tahu určit optimální velikost zrna. Optimální velikost zrna 35 µm 

je pro běţné taţení při zaručení dobrého povrchu, 50 µm je velikost vhodná pro hluboký tah a 

100 µm se volí pro náročnější taţení materiálů větších tlouštěk. Nejlepší hlubokotaţné 

vlastnosti mají slitiny Ms 70 a Ms 68, u nichţ se spojují optimální pevnostní i plastické 

vlastnosti [6]. 

 Na svařitelnost čisté mědi má rozhodující vliv její chemické sloţení a přednostně 

obsah nečistot. Kyslík způsobuje vznik křehkého eutektika Cu – Cu2O na hranicích zrn α, 

proto jsou svarové spoje křehké. Obsah kyslíku se pro dobrou svařitelnost omezuje hodnotou 

0,02 – 0,04 %. Vodík vyvolává bubliny, póry a někdy i trhliny, neboť v tekutém stavu je jeho 

rozpustnost vysoká, kolem 20 ml/100 g. Při krystalizaci rozpustnost skokem klesá na                              

4 ml/100 g. Jeho vyloučení pod solidem znamená tvorbu bublin. Interakce vodíku na 

hranicích s Cu2O vede ke vzniku vodní páry, která způsobuje křehkost svaru, při vyšší 

koncentraci dokonce vznik trhlin, tzv. vodíkovou nemoc. Svařitelnost kyslíkaté mědi lze 

zlepšit přídavnými materiály s dezoxidačními přísadami, které musí být chemicky stejné, 

protoţe směsné struktury vedou ke křehkosti svaru. Nepříznivě také působí obsah bismutu, 

olova a síry. Obsah bismutu se omezuje na 0,003 %, olova a síry na 0,05 %. Síra působí 

podobně jako kyslík, ale její účinek je mnohem menší. Vylučuje se jako sirník mědi na 

hranicích zrn a způsobuje trhliny za tepla [2, 6]. 

 Čistá měď je špatně obrobitelná, proto se do ní přidává olovo, tellur, selen nebo síra. 

Vliv těchto přísad je různý a záleţí i na jejich obsahu. Čím vyšší je obsah těchto prvků, tím 

lepší je obrobitelnost. Tellur vytváří krátkou třísku, ale zhoršuje jakost povrchu. Olovo má 

příznivý vliv i na jakost povrchu a vliv síry je kompromisem mezi tellurem a olovem. Mezi 

slitiny s nejlepší obrobitelností patří automatové mosazi Ms58Pb a Ms60Pb s 2 – 4,5 % olova. 
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U náročných výrobků jemné optiky, elektrotechniky jsou vysoké nároky nejen na tvorbu a 

vlastnosti třísky, ale i na její odvádění, na hladkost povrchu po obrábění i zamezení vzniku 

nerovných okrajů řezů. Proto se nejlepších vlastností dosahuje při určitém poměru meze 

pevnosti a taţnosti [6]. 

 

2.4 Chemické vlastnosti 

 Podle prostředí, jemuţ je měď vystavena, se pokrývá slabou vrstvou oxidů, uhličitanů, 

sirníků, síranů nebo chloridů. Tyto sloučeniny, které povrch mědi různě zbarvují, tvoří dobrou 

ochranu mědi před další korozí. Na vzduchu s malým obsahem SO2 se povrch mědi pokrývá 

zelenou patinou, coţ je zásaditý CuSO4 se zásaditým CuCO3. Po ohřevu asi na 150°C vzniká 

na povrchu červená vrstvička Cu2O. Při dalším ohřevu oxiduje povrch na černý CuO. Při 

vysoké teplotě kolem 900 – 1000°C se tvoří Cu2O většinou na hranicích zrn mědi, která 

křehne [5]. 

 U mědi zlepšuje odolnost proti oxidaci (zejména při niţších teplotách) přísada hliníku, 

beryllia a hořčíku. Mosazi do obsahu zinku 15 % a teploty 250°C mají průběh odolnosti 

podobný jako měď a při obsahu zinku nad 20 % je odolnost proti oxidaci dokonce lepší neţ u 

mědi. Cínové bronzy oxidují pomaleji neţ měď [6]. 

 Obecně lze posoudit korozní odolnost 

mědi podle Pourbaixova diagramu. Z obr. 7 je  

zřejmé, ţe měď se dokáţe pasivovat 

v neutrálních i ve slabě zásaditých prostředích 

a v kyselinách dochází ke korozi. Výrazná 

oblast imunity souvisí s ušlechtilostí mědi, 

která má standardní potenciál + 0,35 V [9]. 

Měď není korozně napadána v celé řadě 

roztoků, které nepůsobí oxidačně. V roztocích 

obsahujících kyslík dochází ke korozi mědi 

kyslíkovou depolarizací. Je proto obtíţné určit 

jednoznačně odolnost mědi v kyselém prostředí (pH < 7). Za přítomnosti volného kyslíku 

měď odolává jen slabým roztokům kyselin, např. kyselině fluorovodíkové, sírové, fosforečné 

a octové. Za nepřítomnosti vzduchu odolává i silným roztokům těchto kyselin [5]. 

 V kondenzační a destilované vodě do 100°C jsou úbytky mědi, bronzů a slitiny Cu-Ni 

nízké (3 – 10 µm za rok), u mosazí (zejména s niţším obsahem mědi) však můţe probíhat 

       Obr. 7: Pourbaixův diagram pro měď [9]. 
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odzinkování. Pro zvýšení korozní odolnosti a zamezení odzinkování se do jednofázových α-

mosazí s obsahem 70 – 77 % mědi přidává hliník (1 – 2 %), popř. malé mnoţství arsenu. 

Přítomnost čpavku v chladící vodě můţe u kondenzátorových trubek, především z mosazi 

(Ms 70), vyvolat korozní praskání, coţ je rychlé porušení vlivem současného působení koroze 

a napětí. Podmínkou je určitá koncentrace rozpuštěné mědi v roztoku čpavku (asi 0,5 g/l) a 

současný přístup kyslíku k trhlině. Rozrušení mosazí je spojeno s růstem tenké vrstvy oxidů 

v trhlině, která probíhá mezikrystalově. Rychlost tvorby oxidového filmu je funkcí sloţení 

mosazi. Praskání probíhá skokem, a to vznikem a prasknutím křehké oxidové vrstvy, jenţ 

roste dovnitř tělesa. Trhlina se vţdy zastaví v houţevnaté oblasti, ale růst oxidové vrstvy 

v okolí trhliny pokračuje, coţ opět po určité době vyvolá krátký skok trhliny. U povrchu se 

postupně trhlina stále rozšiřuje, neboť mechanismus vzniku křehkého objemu a jeho porušení 

skokem se vţdy opakuje. Odstraněním napětí přestane působit jeden z nutných faktorů 

korozního praskání a růst trhlin se zastaví. V praxi stačí i odstranění vnitřního pnutí, např. 

ohřevem na 200 – 300°C s krátkou výdrţí na teplotě [6].  

 Pouţití mědi a jejich slitin v kyselině sírové je omezeno na niţší aţ střední koncentrace 

(do 40 % koncentrace H2SO4 a teploty 100°C) bez přístupu vzduchu a oxidačních činidel. Při 

větších koncentracích se teplota omezuje jen na 25°C. Dále měď odolává korozi ve zcela čisté 

a neprovzdušněné kyselině chlorovodíkové. V provzdušněné HCl je pouţitelnost čisté mědi 

omezená jen do 1 % koncentrace kyseliny za normální teploty. Slitiny mědi s 30 % niklu 

nevykazují při ponoření do kyseliny fluorovodíkové velké napadení, ale přítomnost kyslíku a 

oxidačních činidel zvyšuje napadení slitin. Kyselině fosforečné měď odolává v širokém 

rozsahu teplot (do 200°C) i koncentrací (do 95 %) pouze za nepřístupu vzduchu. Také za 

nepřístupu vzduchu dobře odolává kyselině octové v celém rozsahu koncentrací i teplot 

(výjimka je u bezvodé kyseliny při bodu varu). Měď je v hydroxidu amonném v podstatě 

nepouţitelná a mosazné slitiny jsou i při nízkých koncentracích NH4OH citlivé na korozní 

praskání. Měď a její slitiny (mosazi, bronzy) jsou v roztocích solí halových prvků nejméně 

napadány fluoridy, silněji pak chloridy, bromidy a jodidy. Zejména mosazi v přítomnosti 

čpavku, čpavkových a rtuťnatých iontů jsou náchylné k mezikrystalové korozi a koroznímu 

praskání. Korozní odolnost mědi a jejich slitin se zvýší přísadou arsenu, coţ u mosazí působí 

příznivě i proti odzinkování [6]. Nepříznivě na měď působí také síra a sirné sloučeniny, které 

ji poměrně snadno korodují. Proto pouţije-li se měď na vodiče kryté ochranným gumovým 

obalem, je nutno měděné dráty cínovat, protoţe do gumy se jako plnidlo přidává také síra. 

Velmi důleţité je, ţe při působení koroze neklesá mez únavy mědi. Dobrou odolnost proti 

korozní únavě má čistá měď a její slitiny s větším obsahem mědi [5, 6]. 
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2.5 Vliv přísad a přimíšenin na vlastnosti mědi 

 Bismut se v mědi v tuhém stavu nerozpouští. Při krystalizaci vznikají primárně 

krystaly mědi v tavenině. Při eutektické teplotě 270°C tvoří taveninu jen čistý bismut, který 

krystalizuje při konstantní teplotě a obaluje krystaly mědi. Při tváření za vyšších teplot se 

bismut rozpouští, krystaly mědi se uvolňují a měď praská. S obsahem 0,005 % Bi nastává 

sníţení plastických vlastností za tepla a při vyšších obsazích bismutu dochází ke zkřehnutí 

mědi i za normální teploty. 

 Olovo je rovněţ v mědi nerozpustné v tuhém stavu a vytváří nízkotavitelná eutektika, 

jenţ se vylučují po hranicích zrn mědi. Vliv olova je asi 10krát menší neţ vliv bismutu. 

 Kyslík se v mědi nerozpouští a tvoří s mědí eutektikum (Cu + Cu2O) při teplotě                    

1065°C a koncentraci 0,39 % kyslíku. Protoţe eutektická teplota leţí výše, neţ je obvyklá 

teplota tváření mědi za tepla, nevyvolává přítomnost malého mnoţství eutektika na hranicích 

zrn křehkost za tepla. Ke křehkosti za studena dochází, je-li v mědi obsaţeno více neţ 0,06 % 

kyslíku. Při ohřevu mědi v atmosféře, obsahující vodík, nastává při teplotě nad 400°C difúze 

vodíku do mědi. Vodík reaguje s kyslíkem v eutektiku: Cu2O + H2 → 2Cu + H2O. Vznikající 

vodní pára, která nemůţe difundovat mědí, se shromaţďuje v mikropórech a prudce zde 

zvyšuje svůj tlak, čímţ často vznikají rozsáhlé trhliny. Tento jev, tzv. vodíková nemoc, 

nenastává, kdyţ je obsah kyslíku nízký (do 0,03 %). Pokud nepřekročí obsah kyslíku danou 

mez, působí jeho přítomnost na měď příznivě. Kyslík omezuje zčásti škodlivý vliv bismutu, 

s nímţ tvoří oxid Bi2O3, který je příznivější neţ kovový bismut. Síra působí na měď přibliţně 

stejně jako kyslík, ale podstatně mírněji. Připouští se obsah síry do 0,05 %. 

 Fosfor se v mědi vyuţívá k dezoxidaci. Dobré dezoxidace je docíleno, pokud obsah 

fosforu po dezoxidaci odpovídá 0,04 %. Vyšší obsah fosforu zvyšuje pevnost a tvrdost, ale na 

úkor houţevnatosti při současném prudkém sníţení elektrické a tepelné vodivosti mědi. 

 Křemík a železo v mědi zůstávají z hutnické výroby v malém mnoţství, které je 

neškodné. Ţelezo do 0,2 % nemá vliv na mechanické vlastnosti mědi. Dále zjemňuje strukturu 

mědi a potlačuje rekrystalizaci, a tím zvyšuje mechanické hodnoty. Nevýhodou je, ţe při 

tomto obsahu ţeleza klesne elektrická vodivost mědi na 50 %. 

 Nikl působí příznivě na mechanické vlastnosti mědi, zvyšuje její pevnost za studena, 

zmírňuje pokles pevnosti za vyšších teplot a zlepšuje její houţevnatost. 

 Stříbro zlepšuje mechanické vlastnosti, zvláště mez tečení za tepla a prakticky 

nesniţuje elektrickou vodivost. 

 Arsen v mnoţství 0,1 – 0,5 % zlepšuje mechanické vlastnosti za studena i za tepla, 

pokud se nepouţívá měď pro elektrotechnické účely [5, 8, 10]. 
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3. SLITINY MĚDI 

Slitiny mědi se člení do následujících základních skupin: 

a) mosazi (slitiny mědi se zinkem) 

b) bronzy (slitiny mědi s prvky jako cín, hliník, chrom, křemík, berylium, mangan, atd.)  

c) slitiny mědi s niklem (cupronikl, niklové stříbro, konstantan) 

Dále lze technické slitiny mědi rozdělit podle pouţití na tvařitelné a lité [8]. 

 

3.1 Mosazi 

     3.1.1 Soustava Cu – Zn a jednotlivé fáze 

 Mosaz je nazývána binární nebo vícekomponentní soustavou na bázi mědi, která je 

legovaná jako základním prvkem zinkem. Binární diagram Cu – Zn je uveden na obr. 8.  

 

 

Obr. 8: Binární diagram Cu – Zn [8]. 

 

Měď se zinkem tvoří kromě základního tuhého roztoku α, řadu fází elektronového typu β, γ, ε. 

Nejčastěji jsou v technické praxi vyuţívány mosazi tvořené α fází, případně směsí fází                          

(α + β´). Fáze α je tuhý roztok zinku v mědi, jenţ má plošně centrovanou kubickou mříţku a 

mezní rozpustnost zinku okolo 39 % za teploty asi 450°C [8]. Změna rozpustnosti zinku 

v mědi za niţších teplot nemá jiţ praktický význam, protoţe difúzní schopnost za těchto teplot 

je tak malá, ţe nedochází k rozpadu přesyceného tuhého roztoku α a slitiny aţ do obsahu                

38 % zinku krystalizují jako homogenní. Pouze po značném tváření za studena a následujícím 
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ohřevu lze vyvolat precipitaci fáze β´, coţ se projeví určitou změnou vlastností. Jednofázové 

mosazi tvořené α fází vykazují ve stavu litém dendritickou strukturu, po tváření a vyţíhání 

pak strukturu polyedrickou. Fáze α je poměrně měkká a značně tvárná [5]. Fáze β´ je 

uspořádaný tuhý roztok na bázi elektronového sloučeniny CuZn s poměrem valenčních 

elektronů k celkovému počtu atomů 3 : 2, jenţ má mříţku kubickou prostorově centrovanou. 

Za vyšších teplot je fáze β neuspořádanou fází (se stejným chemickým sloţením a stejnou 

krystalickou mříţkou jako fáze β´) a za teploty niţší neţ  454 – 468°C přechází v uspořádanou 

fázi β´. Fáze β´ má vyšší pevnostní úroveň neţ fáze β, a tudíţ se vyznačuje zvýšenou 

křehkostí. Fáze γ je elektronová sloučenina definována chemickým sloţením Cu5Zn8 

s poměrem valenčních elektronů k celkovému počtu atomů 21 : 13. Fáze ε také odpovídá 

elektronové sloučenině o chemickém sloţení CuZn3 s poměrem valenčních elektronů 

k celkovému počtu atomů 7 : 4. Při vysokých obsazích Zn se vylučuje i malé mnoţství fáze δ 

(tuhý roztok stabilní jen v malém rozmezí teplot) a fáze η (tuhý roztok mědi v zinku 

s vlastnostmi podobnými jako zinek) [5, 8]. 

 Při ochlazování mosazi o obsahu okolo 40 % Zn pod teplotou 800°C lze očekávat 

precipitaci α fáze z fáze β. Je-li podchlazení pod teplotu 800°C malé, resp. rychlost ochlazení 

je nízká a k dispozici je i nízká úroveň příslušné volné entalpie pro vznik mezifázového 

povrchu, pak získaná mikrostruktura vyloučené fáze α je poměrně hrubá s méně vyvinutou 

acikulární morfologií. V případě většího podchlazení, resp. při pouţití vyšší rychlosti 

ochlazování, mikrostruktura fáze α vykazuje charakter Widmanstättenovy morfologie a 

nukleace fáze α probíhá přednostně na hranicích zrn výchozí fáze β. Při dalším zvýšení 

rychlosti ochlazování, kdy fázová přeměna probíhá při ještě vyšším podchlazení, jsou silně 

potlačeny difúzní procesy ovlivňující kinetiku růstu vyloučené fáze α, která má pak tvar 

jemných desek nebo jehlic. Ze studia orientačních vztahů mezi fázemi α a β vyplynulo,                  

ţe jsou shodné se vztahy zjištěnými mezi feritem a austenitem v ocelích. Tzn. nejhustěji 

obsazené směry a roviny obou fází jsou rovnoběţné [8, 11]. 

 Uvaţuje-li se vylučování fáze α z fáze β u slitin Cu – Zn s vyšším obsahem zinku, pak 

je vylučování fáze α realizováno za niţších teplot. Z binárního diagramu (obr. 8) plyne, ţe při 

obsahu 44 % Zn se dosáhne dvoufázové oblasti (α + β) za teploty 550°C, tj. přibliţně o 200°C 

méně neţ u mosazi s 39 % Zn. Proto difúze probíhá mnohem pomaleji. U soustav s vyšším 

obsahem zinku je nutno docílit vyššího stupně podchlazení, aby došlo k vyloučení fáze α z 

přesycené fáze β. Výsledkem je pak i vyšší stupeň jemnozrnnosti struktury neţ je tomu v 

případě mosazi s 39 % Zn [8]. 
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 Velmi vysoké rychlosti ochlazení (u mosazi s 36 – 39 % Zn) vedou ke vzniku dvou 

typů bezdifúzní fázové přeměny. Vzniká specifický typ morfologie fáze α vyvolaný masivní 

fázovou přeměnou β → α za nízké teploty (zřejmě jde o bezdifúzní fázovou přeměnu bez 

pohybu atomů na velkou vzdálenost), avšak morfologicky má tato fáze charakter masivních 

útvarů fáze α. V matrici s vyšším obsahem zinku lze zachovat při rychlém ochlazení za 

normální teploty homogenní metastabilní fázi β´, která se při dalším ochlazení (i pod -100°C) 

martenziticky transformuje za vzniku acikulární morfologie [8, 11]. 

 

     3.1.2 Uspořádaná a neuspořádaná fáze β 

 Kubická mříţka prostorově centrovaná je tvořena ze dvou jednoduchých kubických 

mříţek vzájemně posunutých o vektor  
𝑎

2
 111 . V případě uspořádané varianty (mosaz s 50 % 

Zn) atomy mědi obsazují jednu kubickou submříţku a atomy zinku druhou kubickou 

submříţku. Ačkoli uspořádaná fáze β´ vzniká při obsahu niţším neţ 50 % Zn, nadbytečné 

atomy mědi budou obsazovat i některá místa v submříţce zinku, coţ je energeticky 

výhodnější neţ aby zůstala některá místa v submříţce vakantní (prázdná), jak připouští druhá 

varianta [8]. 

 Vznik neuspořádané fáze β z čisté mědi a zinku znamená z termodynamického 

hlediska nárůst entropie dané soustavy, protoţe atomy jsou náhodně uspořádány a existuje 

celá řada reálně moţné distribuce atomů mědi a zinku v mříţce této fáze β. Konfigurační 

entropie tvorby uspořádané struktury (fáze β´) z čisté mědi a zinku je nulová, neboť 

uspořádání jednoho atomu v příslušné submříţce jednoznačně definuje uspořádání dalších 

atomů. Rovnice pro volnou entalpii [8]:  

G = H – T·S                                                                                                                              (1) 

kde … H – entalpie 

T – termodynamická teplota  

S – entropie 

Z rovnice (1) plyne, ţe uspořádaný stav je stabilní za nízkých teplot. Při vyšších teplotách se 

stává výraz –T·S dominantní. Vyšší entropie odpovídající neuspořádanému stavu vede k niţší 

úrovni volné entalpie [8]. 

 Tato úvaha je kvalitativně správná, ale nezahrnuje hodnocení změny uspořádání s 

teplotou. Ztráta uspořádanosti (na velkou vzdálenost) v malých oblastech nevyţaduje vznik 

fázového rozhraní o vysoké úrovní energie, avšak několik takových oblastí, resp. případné 

uloţení atomů mědi v submříţce zinku, zvyšuje entropii daného tuhého roztoku (soustavy). 
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Výsledkem je mírný rozvoj neuspořádanosti za nízkých teplot. Přestoţe stupeň 

neuspořádanosti narůstá se zvyšující se teplotou, neztrácí se uspořádanost na velkou 

vzdálenost, pokud se nedosáhne kritické teploty Tc. Důsledkem této kontinuální ztráty 

uspořádanosti v daném teplotním intervalu je nezajištění diskontinuity při teplotě Tc v teplotní 

závislosti volné entalpie. V teplotní závislosti specifického tepla Cp = dH/dT je však 

zaznamenána diskontinuita. Předloţená úvaha vychází z předpokladu existence rovnováhy při 

kaţdé teplotě. Ve skutečnosti změny ve stupni uspořádání vyţadují difúzi atomů mědi i zinku, 

coţ je časově závislý proces v pevném stavu za teplot leţících pod teplotou tavení. U fáze β 

při teplotě nad Tc je uspořádání atomů náhodné, i kdyţ i v tomto stavu roztoku budou 

existovat malé lokalizované oblasti, v nichţ mají atomy mědi za nejbliţší sousedy atomy 

zinku. Proto v daném roztoku existuje uspořádání na krátkou vzdálenost. Je-li daná soustava 

Cu-Zn podchlazena pod teplotu Tc, uspořádané oblasti se rozšíří za vzniku uspořádané 

struktury okolo původních rychlostí kontrolovanou danou difúzní kapacitou a v objemu tak 

vznikne velký počet výše uváděných uspořádaných oblastí. Z pohledu nukleační teorie je 

energie fázového rozhraní uspořádaná - neuspořádaná fáze velmi nízká, takţe rychlost 

homogenní nukleace je poměrně vysoká [8]. 

V uspořádané struktuře fáze β´ obsazují atomy mědi jednu z koexistujích kubických 

submříţek. Za předpokladu proces uspořádání v určitých oblastech začíná tím, ţe atomy mědi 

jsou na příslušných místech jedné submříţky (typ I), ale v jiných oblastech jsou na místech 

odpovídajících druhé submříţce (typ II), takţe vznikají dva typy uspořádaných oblastí (I a II). 

V místě styku obou typů uspořádaných oblastí nastává koexistence párů s vyšší energií Cu-

Cu, Zn-Zn (označeno A-A, resp. B-B) za vzniku příslušné hranice o odpovídající úrovni 

mezifázového napětí. V soustavě Cu-Zn platí, ţe VAB < [(VAA + VBB)/2], kde VAB představuje 

energii páru nejbliţších sousedů typu Cu-Cu, resp. Zn-Zn. Jde tedy o antifázové hranice 

(APB) ve dvojrozměrné mříţce. Schematické znázornění antifázové hranice je zobrazeno na 

obr. 9. Oblast uzavřená touto hranicí se nazývá antifázovou oblastí – doménou (APD). 

Antifázová hranice můţe být uzavřena uvnitř mříţky anebo můţe být ukončena i dislokací. 

Mříţka tvořená dvěma typy antifázových domén a oddělená hranicemi s definovanou úrovní 

mezifázového rozhraní, vykazuje tendenci hranic migrovat směrem k jejich středu zakřivení, 

coţ má v dané soustavě za následek sníţení celkové plochy této hranice a tím i sníţení energie 

dané soustavy. Existují-li pouze dva typy antifázových domén kubického tvaru, tak domény 

(oblasti) typu I budou obklopeny doménami typu II, dále se budou hranice domén typu I 

zmenšovat za vzniku kulovitých útvarů obklopených doménami typu II a v závěrečném stádiu 

dojde k úplné eliminaci (vymizení) domén typu I [8]. 
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Obr. 9: Schematické zobrazení antifázové hranice (APB) [8]. 

 

Na základě výše uvedeného není moţné při normální teplotě neuspořádanou fázi β 

zakalit. Všechny typy slitin, v nichţ vzniká fáze β, jsou charakterizovány přeměnou fáze β na 

fázi β´ při normální teplotě, protoţe k realizaci uspořádání stačí pouze několik přeskoků 

atomů, coţ zajišťuje rychlý růst APD. Daný proces růstu, tedy zhrubnutí APD redukuje 

plochu jejich hranic v jednotce objemu, z čehoţ plyne další významný příspěvek k rozvoji 

procesu uspořádání [8]. 

 

     3.1.3 Technické mosazi 

 Technické mosazi mívají obsah zinku do 48 – 50 %. Vyplývá to ze závislosti změny 

mechanických vlastností mědi na obsahu zinku (obr. 10). Pevnost i plastické charakteristiky 

 

 

Obr. 10: Vliv přísady zinku na základní mechanické vlastnosti mědi [8]. 

 

se v oblasti tuhého roztoku α zvyšují se vzrůstem obsahu zinku. Je-li ve struktuře výskyt 

uspořádané fáze β´, houţevnatost slitiny se sniţuje, ale pevnostní úroveň dále vzrůstá aţ do 

obsahu okolo 45 % Zn. Při vyšším obsahu zinku je struktura příslušného typu mosazi tvořena 

pouze fází β´, a tedy pevnost začne významně klesat za současného rozvoje křehkosti [8]. 
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 V závislosti na obsahu zinku se rozlišují jednofázové mosazi α a dvoufázové mosazi 

(α + β´). Jednofázové mosazi jsou velmi dobře tvařitelné za tepla i za studena. Dvoufázové 

mosazi jsou obtíţně tvařitelné za normální teploty, proto se tvářejí za tepla a to při teplotě 

odpovídající stabilitě fáze β, resp. (α + β). Mosazi tvořené směsí fází (α + β´) mají vyšší 

pevnostní úroveň a únavové vlastnosti, avšak niţší houţevnatost ve srovnání s jednofázovou α 

mosazí. Technické typy mosazí je moţno rozdělit na tvařitelné a lité. Z tvařitelných mosazí se 

zhotovují plechy, pásy, tyče, trubky a různé profily dodávané ve stavu vyţíhaném (měkkém) 

nebo ve stavu (tvrdém) s různým stupněm zpevnění tvářením za studena. Lité mosazi slouţí 

hlavně pro tvarové lití [8].  

 Mosazi α s vysokým obsahem mědi (okolo 90 %) se pouţívají v oblastech, kde jsou 

vyţadovány vysoké plastické vlastnosti, odolnost proti náchylnosti ke koroznímu praskání a 

vysoká tepelná vodivost. Jednofázové mosazi s niţším obsahem mědi (Ms 70) nebo 

dvoufázové mosazi (Ms 60) dosahují vyšší úrovně pevnosti, jsou dobře obrobitelné, levné, 

avšak poměrně náchylné ke koroznímu praskání. Nejplastičtější je mosaz s 30 % Zn (Ms 70), 

tzv. nábojnicová mosaz, která se obvykle pouţívá pro lisování a hluboký tah, kdy je 

poţadována dobrá tvařitelnost za normální teploty. Na tvařitelnost mosazí má velký vliv 

velikost zrn, a ta by neměla být větší neţ 30 – 60 µm. Hrubší zrno podporuje na 

deformovaném povrchu vznik nerovností, tzv. pomerančovou kůru. V případě malého zrna 

vznikají při hlubokém tahu v deformované mosazi trhliny. Mosazi ve zpevněném stavu (např. 

po deformaci za studena) vykazují podstatně vyšší pevnost neţ ve stavu po vyţíhání, při němţ 

mez pevnosti poklesne o 40 – 50 %. Naopak taţnost po vyţíhání v řadě případů vzroste aţ 

desetinásobně [8]. 

 

     3.1.4 Speciální mosazi 

 Speciální mosazi jsou mosazi typu (α + β´) obvykle legovány přísadami Al, Fe, Ni, Sn, 

Pb, příp. i dalšími. Tyto legující prvky s výjimkou niklu sniţují rozpustnost zinku v mědi a 

tím podporují vznik fáze β. Z tohoto důvodu bývají speciální mosazi obvykle dvoufázové (α + 

β´). Nikl zvyšuje rozpustnost zinku v mědi, přičemţ podporuje vznik fáze α. Proto tedy při 

dostatečném obsahu niklu přechází dvoufázová mosaz v jednofázovou tvořenou pouze fází α. 

Legující přísady, kromě olova, zvyšují pevnost (tvrdost) mosazi na úkor houţevnatosti. Olovo 

se většinou pouţívá jako přísada v mosazi, u níţ dochází při ohřevu nebo ochlazování 

k fázové přeměně α ⇄ β. Při této fázové přeměně se olovo nevylučuje po hranicích zrn, jako 

je tomu u čisté mědi, ale v celém objemu zrn. Za těchto podmínek přísada olova neovlivňuje 

tvařitelnost při zachování dobrého oddělování třísek při obrábění (řezáním). Významná je 
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mosaz legovaná cínem (60 % Cu, 0,5 – 1,5 % Sn), neboť vykazuje podstatně vyšší korozní 

odolnost proti účinku mořské vody. Přísada manganu zvyšuje mechanické vlastnosti a rovněţ 

přispívá ke zvýšení korozní odolnosti. Mosazné odlitky legované manganem (do 5 %) mají 

vysokou odolnost proti působení mořské vody, a proto mohou být vyuţívány v lodním 

průmyslu. Přísada křemíku vede k dalšímu nárůstu pevnosti, zlepšení obrobitelnosti a zvýšení 

korozní odolnosti, zejména v mořské vodě. Lité varianty mosazí, od nichţ se očekávají 

vysoké mechanicko-metalurgické vlastnosti, jsou obvykle komplexně legovány [8]. 

 

     3.1.5 Tepelné zpracování mosazí 

 Mosazi v deformačně zpevněném stavu (vysoká úroveň vnitřních pnutí) s obsahem 

více neţ 20 % Zn jsou při působení vlhkosti, kyslíku a čpavku náchylné k praskání po 

hranicích zrn. Tomuto jevu lze zabránit ţíháním mosazných polotovarů při teplotě 400 – 

600°C po dílčích technologických operacích, resp. při teplotě okolo 260°C v případě 

hotového výrobku [8]. 

Před zpracováním tvářením za studena je nutno pro sníţení tvrdosti aplikovat  

rekrystalizační ţíhání při teplotě 600 – 700°C s následujícím ochlazením na vzduchu nebo do 

vody (snadnější oddělení okují). Pro získání jemnozrnné struktury (např. před hlubokým 

taţením) se aplikuje ţíhání při niţších teplotách okolo 450 – 550°C, protoţe při vysokých 

teplotách ohřevu můţe vznikat v mosazi rekrystalizační textura a silně hrubne zrno, coţ vede 

ke sníţení pevnostních i plastických vlastností. Při ţíhání dvoufázové mosazi (α + β´) se 

kromě procesu rekrystalizace, realizují i procesy fázové přeměny. Vyšší rychlost ochlazování 

je spojena se zvýšeným výskytem fáze β´ (podporuje vyšší pevnost matrice, někdy i 

obrobitelnost), zatímco niţší rychlost ochlazování vede k vyššímu objemovému podílu fáze α, 

a tím i k lepší tvařitelnosti za studena [8, 11]. 

 Mechanické vlastnosti mosazi (Ms 90) o obsahu 10 % Zn lze zvýšit tzv. 

termomechanickým zpracováním, které bylo aplikováno na vzorcích o rozměrech 100x30x7 

milimetrů vyválcovaných z homogenizovaného ingotu. Termomechanické zpracování bylo 

zaloţeno na rozpouštěcím ţíhání při teplotě 700°C po dobu 1 hodiny s následným prudkým 

ochlazením do vody, po němţ se provedla plastická deformace válcováním za studena a 

závěrečné ţíhání v rozsahu teplot 150 – 500°C s výdrţí na teplotě 30 minut. Tvrdost 

mosazných vzorků se zvyšovala s rostoucím stupněm deformace, přičemţ maximální tvrdosti 

162 HV bylo dosaţeno při 60 % plastické deformaci. Důleţitý byl i vliv deformace na 

elektrickou vodivost, kdy se vodivost mosazi nepatrně sniţovala se zvyšujícím stupněm 

deformace. Ţíháním po válcování za studena došlo k dalšímu zpevnění, proto byl zaznamenán 
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nárůst tvrdosti o 26, 25 a 19 HV pro 60, 40 a 20 % deformaci při ţíhací teplotě 240 – 260°C. 

Při překročení teploty 300 – 350°C docházelo k prudkému sníţení tvrdosti, kdy uţ začínala 

probíhat rekrystalizace. Ţíhání mělo příznivý dopad i na elektrickou vodivost, která se na 

rozdíl od tvrdosti s rostoucí teplotou nad 300°C stále jen zvyšovala. Významným aspektem 

byla doba výdrţe na ţíhací teplotě 200°C. Při výdrţích do 150 – 170 minut tvrdost pozvolna 

rostla aţ k maximu, kdyţ byla doba výdrţe delší, tvrdost se poměrně sniţovala. Takto 

zpracované mosazi lze s výhodou aplikovat při výrobě pruţin pro elektromechanická zařízení 

[12]. 

 

3.2 Bronzy 

     3.2.1 Soustava Cu – Sn a jednotlivé fáze 

 Základním typem bronzů jsou slitiny na bázi mědi s přísadou cínu. Tyto slitiny 

vykazují vysokou úroveň pevnostních vlastností, otěruvzdornosti a odolnosti proti korozi. 

Část binárního diagramu Cu – Sn je uvedena na obr. 11. V této binární soustavě je 

nejvýznamnější fáze α, jenţ představuje tuhý roztok cínu v mědi s kubickou plošně 

centrovanou strukturou. Dále se v soustavě vyskytuje řada fází na bázi elektronových 

sloučenin. Fáze β o chemickém sloţení Cu5Sn a elektronové koncentraci (poměr valenčních 

elektronů k celkovému počtu atomů) 3 : 2. Fáze δ odpovídá chemickému sloţení Cu31Sn8 

o elektronové koncentraci 21 : 13. Fáze ε o chemickém sloţení Cu3Sn a elektronové 

koncentraci 7 : 4. Fáze γ je tuhý roztok na bázi chemické sloučeniny [8].     

 

 

 Obr. 11: Část binárního diagramu Cu – Sn [8]. 
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 Při teplotě 588°C dochází k eutektoidní reakci, při níţ se fáze β rozpadá za vzniku fáze 

α a γ. Fáze γ se rovněţ rozpadá při eutektoidní reakci za teploty 520°C na fáze α a δ. Za 

teploty 350°C dochází k dalšímu rozpadu fáze δ na směs fází (α + ε). Tento rozpad nastává 

jen při malých rychlostech ochlazování, proto v reálných podmínkách ochlazování jsou 

bronzy tvořené fázemi (α + δ). V důsledku širokého teplotního intervalu mezi solidem a 

likvidem jsou bronzy náchylné k likvaci, přičemţ při vyšší rychlosti ochlazování je moţno 

zaznamenat výraznou dendritickou strukturu. Bronzy s obsahem 4 – 5 % Sn jsou tvořeny 

tuhým roztokem α a mají po deformaci a ţíhání polyedrickou strukturu. V litém stavu je u 

těchto nízkolegovaných bronzů vlivem likvace obsaţen ve struktuře eutektoid tvořený fázemi 

(α + γ). Vyšší obsah cínu má za následek vytvořit ve struktuře daného bronzu směs fáze α a 

eutektoidu (α + γ). Pro praktické pouţití bronzy obsahují maximálně 10 – 12 % Sn, slitiny 

s větším obsahem cínu jsou poměrně křehké [8]. 

 

     3.2.2 Technické typy bronzů 

 Podle obsahu cínu lze bronzy rozdělit do následujících skupin: 

1) Slitiny obsahující až 8 % Sn se zpracovávají na plechy, dráty a armatury pracující 

v podmínkách sladké i mořské vody a páry za mírně vyšších tlaků. Tyto slitiny jsou 

tvařitelné za studena. 

2) Slitiny obsahující 8 – 12 % Sn se pouţívají pro strojní součásti, vysoce namáhané 

loţiska a armatury odolné vůči koroznímu prostředí (např. mořské vody). 

3) Slitiny obsahující 12 – 20 % Sn jsou aplikovány hlavně na výrobu loţisek. 

4) Slitiny obsahující 20 – 25 % Sn se pouţívají jako zvonovina. Tyto slitiny jsou velmi 

tvrdé, ale relativně křehké a jsou aplikovány především v litém stavu [11].  

 

 Technické varianty bronzů jsou obvykle komplexně legovány přísadami Zn, Fe, P, Pb 

a Ni, aby se dosáhlo vyšší úrovně mechanicko-metalurgických vlastností. Přísada zinku 

zlepšuje technologické vlastnosti a sniţuje cenu bronzu. Přísada fosforu při obsahu nad 0,3 % 

vyvolává vznik fosfidu typu Cu3P, který příznivě ovlivňuje slévárenské vlastnosti, zvyšuje 

tvrdost (pevnost) a antifrikční vlastnosti. Přísada niklu zvyšuje mechanické vlastnosti, korozní 

odolnost a sniţuje likvaci u litých variant. Ţelezo zjemňuje zrno, ale sniţuje plastické 

vlastnosti a odolnost vůči korozi. Olovo sice sniţuje mechanické vlastnosti, ale zlepšuje  

obrobitelnost a antifrikční vlastnosti bronzu, protoţe není rozpustné v mědi a vylučuje se ve 

formě globulí v objemu zrn [8]. 
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 Tvařitelné varianty bronzů jsou tvořeny převáţně tuhým roztokem α a mají toto 

charakteristické chemické sloţení: 4 – 6 % Sn, max. 0,4 % P, max. 4 % Zn a max. 4,5 % Pb. 

Tyto typy bronzů dosahují ve stavu po ţíhání meze pevnosti v tahu 350 – 400 MPa a taţnosti 

50 – 65 %. Ve stavu deformačně zpevněném se hodnota meze pevnosti dvojnásobně zvýší a 

taţnost aţ pětinásobně sníţí. Lité varianty bronzů jsou obvykle legovány vyšším obsahem 

zinku (7 – 12 %) a často i přísadou olova, přičemţ vykazují dvoufázovou strukturu (α + δ). 

Dvoufázové bronzy mají vysoké antifrikční vlastnosti, tudíţ při tuhnutí vzniká výrazná 

dendritická struktura, přičemţ v osách dendritů je niţší obsah cínu neţ v mezidendritických 

oblastech, kde se vylučuje velmi tvrdá intermetalická fáze δ (Cu31Sn8). V důsledku tření se 

měkká fáze částečně vydírá, vytvářejí se tak kanálky, jimiţ se dostává mazadlo k třecím 

plochám a tvrdá fáze tvoří nosný základ [8]. 

 Pro vyšší úroveň plastických vlastností jsou bronzy homogenizačně ţíhány při teplotě 

700 – 750°C a následně rychle ochlazovány. Homogenizace tak sníţí rozsah dendritické 

likvace a struktura se pak blíţí rovnováţným podmínkám. U odlitků se pro sníţení vnitřního 

pnutí provádí ţíhání za teploty 350°C po dobu 1 – 2 hodin [8]. 

 

     3.2.3 Hliníkové bronzy 

 Hliníkové bronzy jsou obvykle legované 5 – 7 % Al, příp. dodatečnými přísadami Ni, 

Mn a Fe. Pouţívají se jako loţiskový materiál, na součásti čerpadel, ventily, elektrické 

kontakty, nejiskřící ruční nástroje, apod. Binární diagram Cu – Al je uveden na obr. 12.  

 

    

   Obr. 12: Část binárního diagramu Cu – Al [8]. 

 

Obr. 13: Vliv přísady Al na mechanické   

                vlastnosti mědi [8]. 
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Je z něj zřejmé, ţe do 9 % Al vzniká tuhý roztok α, neboli plastická fáze α. S rostoucím 

obsahem hliníku vzniká fáze β na bázi elektronové sloučeniny o chemickém sloţení Cu3Al a 

koncentraci elektronů 3 : 2. Dále můţe vznikat eutektoid (α + γ´), kde fáze γ´ představuje 

velmi tvrdou elektronovou sloučeninu o koncentraci elektronů 21 : 13. Při zvýšené rychlosti 

ochlazování se můţe objevit eutektoid (α + γ´) i u slitiny Cu – Al s obsahem hliníku 7 – 8 %. 

Z obr. 13 plyne, ţe hliníkový bronz ve vyţíhaném stavu při obsahu 6 – 7 % Al vykazuje 

uspokojivou vyrovnanost pevnostních i plastických vlastností. Do obsahu okolo 10 % Al 

vlivem eutektoidu (α + γ´) dochází k nárůstu pevnosti a současně k poklesu plasticity 

(taţnosti). Od obsahu 10 % Al je pak zaznamenán také prudký pokles pevnosti [8].  

 Přísada ţeleza (1 – 3 %) u litých variant hliníkových bronzů zjemňuje zrno a zvyšuje 

úroveň mechanických a antifrikčních vlastností. Přísada niklu (okolo 7 %) rovněţ zvyšuje 

pevnostní vlastnosti a dále i otěruvzdornost při normální i zvýšené teplotě (500 – 600°C). 

Hliníkové bronzy vykazují zvýšenou korozní odolnost a vysoké mechanické a technologické 

vlastnosti. Tyto bronzy jsou dobře tvařitelné za tepla a při obsahu do 7 – 8 % Al jsou 

tvařitelné i za studena. Rovněţ mají dobré slévárenské vlastnosti, ale v některých případech se 

u odlitků provádí homogenizace k odstranění mezidendritické likvace. Hliníkové bronzy o 

obsahu 9 – 11 % Al, příp. s přísadou Ni, Mn a Fe, lze pouţívat ve stavu po zušlechtění, které 

se skládá z kalení a disperzního ţíhání (stárnutí). Tímto tepelným zpracováním se dosáhne 

vyšší tvrdosti [8]. 

 

     3.2.4 Křemíkové bronzy 

 Křemíkové bronzy legované přísadou křemíku (do 3,5 %) dosahují  vyšší úrovně 

pevnosti i plasticity. Přísady manganu a niklu vedou k dalšímu zvýšení mechanicko-

metalurgických vlastností. Předností křemíkových bronzů je jejich dobrá obrobitelnost, 

svařitelnost, tvařitelnost a zvýšená úroveň pruţných charakteristik. Pouţívají se tedy při 

výrobě pruţin a různých pruţících podloţek, které pracují za zvýšených teplot (do 250°C) 

nebo v agresivním prostředí sladké i mořské vody. Vykazují se totiţ i zvýšenou korozní 

odolností. Charakteristickým příkladem křemíkového bronzu můţe být slitina obsahující 3 % 

Si, 1 % Mn a zbytek Cu, u níţ se po vyţíhání dosahuje meze pevnosti 700 MPa při taţnosti 

okolo 7 – 9 % [8]. 

 

     3.2.5 Beryliové bronzy 

 Beryliové bronzy jsou technicky pouţívány ve zušlechtěném stavu. Z binárního 

diagramu Cu – Be (obr. 14) lze vyčíst, ţe maximální rozpustnost berylia v mědi je 2,7 % při 
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teplotě 866°C. Při eutektoidní teplotě 605°C se rozpustí 1,6 % Be a při teplotě 300°C se 

rozpustí v mědi pouze 0,2 % Be. Uvedené změny rozpustnosti umoţňují precipitační 

vytvrzování beryliového bronzu. Ohřevem beryliového bronzu o obsahu 1,8 – 2 % Be na 

teplotu 760 – 780°C (rozpouštěcí ţíhání) a následným prudkým ochlazením (do vody) se 

získá přesycený tuhý roztok α. Ten dosahuje poměrně nízké pevnosti 450 MPa, avšak dobré 

taţnosti okolo 40%. Umělým stárnutím při teplotě 300 – 350°C po dobu 2 – 3 hodin lze 

přesycený tuhý roztok α disperzně zpevnit v důsledku vyloučení disperzní fáze γ. Tím se 

docílí významného zpevnění (okolo 1250 MPa), ale na úkor taţnosti (pouze 3 – 5 %). Je-li po 

kalení provedena mezioperační 30 % plastická deformace za normální teploty s následujícím 

stárnutím, lze pak dosáhnout meze pevnosti aţ 1400 MPa při nízké taţnosti okolo 2 % [5, 8]. 

 

 

 Obr. 14: Část binárního diagramu Cu – Be [8]. 

 

 Beryliové bronzy se obvykle legují přísadou Ni, Co a Ti (okolo 0,1 – 0,25 %). Nikl, 

rozšiřuje oblast tuhého roztoku a zvyšuje houţevnatost slitin, kobalt zvětšuje ţáropevnost a 

titan zjemňuje zrno. Beryliové bronzy se vyznačují vysokou pevností, pruţností, svařitelností, 

tvařitelností a korozní odolností. Uplatňují se při výrobě pruţinových kontaktů, pruţin, 

membrán, únavově namáhaných konstrukčních dílů a v elektrotechnice. Přestoţe beryliové 

bronzy mají obsah berylia do 2 %, jejich cena je velmi vysoká, a proto se pouţívají pouze 

tam, kde levnější typy materiálů selhávají [5, 8]. 

 

3.3 Slitiny mědi s niklem 

 Měď a nikl jsou vzájemně dokonale rozpustné v kapalném i pevném stavu. Se 

zvyšujícím se obsahem niklu se zvyšuje korozivzdornost těchto slitin. Nikl má příznivý vliv i 
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na mechanické vlastnosti mědi. Mez pevnosti se s rostoucím obsahem niklu postupně zvyšuje 

aţ do obsahu 70 – 80 % Ni, kdy dosáhne maximální hodnoty okolo 700 MPa při malém 

poklesu taţnosti. Přísada niklu ovlivňuje původní barvu mědi, proto slitiny mědi od obsahu  

20 % Ni mají bílé zbarvení [8].  

Základní varianty Cu – Ni slitin lze rozdělit do následujících skupin: 

1) Konstantan – obsahuje 45 % Ni 

2) Cupronikl – obsahuje aţ 30 % Ni 

3) Niklové stříbro – obsahuje aţ 30 % Ni a 5 – 20 % Zn [8] 

 

     3.3.1 Konstantan 

 Konstantan je slitina v poměru obvykle 55 % Cu a 45 % Ni. Tato slitina je definována 

vysokým elektrickým odporem a velmi nízkým teplotním koeficientem elektrického odporu. 

Z čehoţ plyne, ţe elektrický odpor je v širokém rozsahu teplot přibliţně konstantní. 

Konstantan se vyuţívá jako termočlánkový materiál [8]. 

 

     3.3.2 Cupronikl 

 Cupronikl se pouţívá v různých variantách s odstupňovaným obsahem niklu 15 %, 20 

% a 30 %. Slitina se vyznačuje dobrou odolností proti korozi při dostatečné pevnosti. 

Cupronikl o obsahu 30 % Ni se pouţívá pro výrobu kondenzátorových trubek, potrubí pro 

transport slané vody, příp. pro dopravu korodujících substancí. Tento cupronikl vykazuje ve 

stavu po válcování za tepla mez pevnosti 400 MPa a taţnost přibliţně 40 %, přičemţ po 

deformačním zpevnění se pevnost zvýší na 600 MPa a taţnost sníţí na 12 %. Cupronikl o 

obsahu 20 % Ni lze pouţít na turbínové lopatky a součásti, které vyţadují vysokou odolnost 

proti erozi a korozi. Všechny uvedené typy cuproniklů jsou dobře tvařitelné jak za tepla, tak i 

za studena [8]. 

 

     3.3.3 Niklové stříbro 

 U Niklového stříbra se vyuţívá dosahovaného zabarvení slitiny a dosahované úrovně 

korozivzdornosti. Sloţení niklového stříbra se poměrně mění, ale obsah mědi nebývá niţší 

neţ 60 – 65 %. S rostoucím obsahem niklu se sniţuje obsah zinku. Plechy ve vyţíhaném stavu 

dosahují pevnosti aţ 400 MPa a taţnosti okolo 40 %. V silně deformačně zpevněném stavu se 

pevnost zdvojnásobí a taţnost aţ dvacetinásobně klesne. Niklové stříbro se dodává v litém i 

deformovaném stavu. Nejčastější aplikací je plátování stříbra, neboť zabarvení niklového 

stříbra se neliší od zabarvení plátování stříbrem [8]. 
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3.4 Speciální slitiny mědi 

 V posledních letech je věnována pozornost skelným slitinám s vysokou stabilitou 

podchlazené tekuté fáze proti krystalizaci, které vykazují vysoké pevnostní vlastnosti. 

Největší podchlazení bylo 74K pro ternární slitiny typu Cu55Zr40Al5 a Cu50Zr42,5Al7,5. Tyto 

slitiny na bázi mědi lze připravit obloukovým tavením směsi z čisté mědi, zirkonia a hliníku 

v argonové atmosféře. Metodou formového odlévání jsou pak vyrobeny tyče dlouhé 60 mm o 

průměru 3 mm. Takto připravené skelné tyče dosahují vysoké pevnosti v tahu 2000 – 3000 

MPa, modulu pruţnosti v tahu 102 – 115 GPa ve spojení s elastickým prodlouţením 1,6 – 

1,95 % a plastickým prodlouţením 0 – 0,4 %. Přísada hliníku od 2,5 do 7,5 % do Cu-Zr 

slitiny způsobila efektivní zvýšení ‚,sklotvorné‘‘ schopnosti a zároveň zvýšení teplotní 

stability podchlazené kapalné fáze. Účinnost můţe být interpretována na základě formování 

unikátních skelných struktur ve speciálních multikomponentních slitinách se třemi 

empirickými pravidly [13].  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ 

Experiment se zabývá metalografií dvou dodaných vzorků, jejíţ cílem je zviditelnění 

struktury materiálu a následné studium pomocí světelné a elektronové mikroskopie.                        

Pomocí světelného mikroskopu OLYMPUS GX51 jsou stanoveny strukturní parametry 

(velikost zrna, mikrostruktura) a dále je aplikována analýza vztahů mezi strukturou a 

vlastnostmi materiálu, při níţ lze s výhodou vyuţít měření mikrotvrdosti, tj. tvrdosti v rámci 

zrna. Řádkovací elektronový mikroskop umoţnil fraktografický rozbor povrchu lomu s cílem 

identifikovat mechanismus iniciace a šíření trhliny na základě charakteristických 

morfologických znaků na povrchu lomové plochy.  

 První vzorek byl hranolek z jednofázové α mosazi o chemickém sloţení 71,33 hm. % 

Cu a 28,67 hm. % Zn. Toto chemické sloţení bylo stanoveno pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopeu JEOL JSM – 6490 LV vybaveného RTG analyzátorem EDA pro 

rtg spektrální mikroanalýzu. Druhý vzorek byl váleček z dvoufázové (α + β) mosazi o sloţení 

58 hm. % Cu a 42 hm. % Zn. 

 

4.1 Metalografické hodnocení 

 Příprava metalografického výbrusu obou vzorků zahrnovala rovinné broušení na SiC 

brusných papírech o zrnitosti 1200 a 2500 a mechanické leštění na textilním sukně pomocí 

Al2O3 prášku ve formě vodné suspenze. Pro mikrostrukturní rozbor bylo nutné provést 

chemické leptání. Jednofázová α mosaz se leptala v roztoku HNO3 + CH3COOH + H3PO4 při 

teplotě 65°C po dobu 2 minut. Dvoufázová (α + β) mosaz se leptala v roztoku NaCl + H2SO4 

+ H2O při pokojové teplotě. 

 U jednofázové mosazi se lineární metodou pomocí automatizované obrazové analýzy 

(výpočetní techniky) stanovila střední velikost zrna 63,08 µm. Měření velikosti zrna bylo 

provedeno na čtyřech snímcích v horizontálním a vertikálním směru, tedy konečná hodnota 

střední velikosti zrna se vypočítala jako průměr těchto měření. Mikrotvrdosti α mosazi 

naměřené přístrojem LECO 2000 při zatíţení 50 g se pohybovaly od 81 do 93 HV0,05. 

Provedlo se celkem 5 měření mikrotvrdosti po přímce s krokem 1 mm. Mikrostruktura α 

mosazi (obr. 15, 16) vykazovala četná dvojčata a po hranicích zrn byly prostřednictvím difůze 

vyloučeny nečistoty z okolí detekovatelné jako tmavá globulitická místa, která se hlouběji 

naleptala. Proto je moţno říci, ţe materiál v oblasti hranic zrn bude zřejmě vykazovat méně 

příznivé vlastnosti. 
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 U dvoufázové mosazi se kvantifikace fází provedla opět automatizovanou obrazovou 

analýzou na základě hladin šedi. Tento způsob stanovení objemového podílu dané fáze byl 

proveden na dvanácti snímcích, z nichţ průměrný objemový podíl fáze α činil 58,67 %. 

Z toho vyplývá ţe, objemový podíl fáze β odpovídá 41,33 %. Mikrotvrdost fáze α při 5 

měřeních klesala od hodnoty 158 do 133 HV0,05 směrem od povrchu ke středu průřezu 

válečku. U fáze β byl při 5 měřeních ve stejném směru zaznamenán razantnější pokles 

mikrotvrdosti od 348 do 208 HV0,05. Pokles mikrotvrdosti můţe být způsoben rychlejším 

odvodem tepla v povrchových vrstvách při tuhnutí materiálu za vzniku jemnozrnnějších či 

více homogenních zrn, jenţ vykazovala zvýšenou mikrotvrdost. Z uvedených charakteristik 

mikrotvrdosti je zřejmá větší tvrdost fáze β, coţ lze deklarovat průběhem tvrdosti (graf 1). 

 

 

Graf 1: Průběh tvrdosti 
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Na mikrostruktrurách dvoufázové mosazi (obr. 17, 18) lze pozorovat různě natočená 

objemnější světlá zrna fáze α obklopená tmavou fázi β. 

 

 

4.2 Fraktografický rozbor 

 Lomová plocha byla pozorována pomocí výše uvedeného řádkovacího elektronového 

mikroskopu na vzorku jednofázové α mosazi, který byl přetrţen při pokojové teplotě.                   

Na lomové ploše (obr. 19, 20) je charakteristická jamková mikromorfologie, typická pro 

tvárné kovy s transkrystalickým lomem. 

 

 

 K nukleaci mikrotrhlin mohlo dojít na rozhraní vměstek/matrice, na štěpných 

mikrotrhlinách v matrici, které zřejmě vznikly interakcí dislokací nebo na defektech v 

materiálu. Mikrotrhliny pak mohly postupně růst a vzájemně se propojovat. Mezi 

jednotlivými dutinkami mohou vznikat můstky, které se postupně protahují a následně 

Obr. 17: (α + β) mosaz při zvětšení 200x Obr. 18: (α + β) mosaz při zvětšení 500x 

Obr. 19: Tvárný jamkový lom α mosazi Obr. 20: Detail tvárného lomu 
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porušují. Tento mechanismus vede ke vzniku jamkového tvárného lomu. Uvnitř jednotlivých 

jamek lze pozorovat iniciační částice (vměstky, precipitáty). Jamky jsou propojené tvárnými 

hřebeny. Hluboké jamky na povrchu tvárného lomu svědčí o vysoké energii spotřebované při 

tvorbě lomu. Orientace jamek se mění v závislosti na směru působení napětí a smykové napětí 

vede ke vzniku protáhlých jamek parabolického tvaru. Počet jamek na jednotku lomové 

plochy je závislý na počtu nukleačních míst (nejčastěji vměstky nebo částice precipitátu) [14]. 

 

 

5. ZÁVĚR 

 Teoretická část bakalářské práce shrnuje fyzikální, mechanické, technologické a 

chemické vlastnosti mědi a jejich slitin. Je zde poukázáno i na vliv přísad na vlastnosti mědi a 

dále je podán přehled o základních typech slitin mědi a moţnostech jejich zpracování. 

Vyznačují se poměrně dobrými plastickými vlastnostmi a díky tváření za studena mohou 

dosahovat i zvýšené pevnosti. Měď a slitiny mědi představují spolehlivý konstrukční materiál 

ve formě trubek, tyčí, plechů a různých součástí odolných proti mnoha vlivům uplatnitelných 

v širokém spektru průmyslových odvětvích.   

 Praktická část ukazuje, jakým způsobem se vlastnosti α, resp. (α + β) mosazi projeví 

na výsledné mikrostruktuře a lomové ploše. Pro experiment byly pouţity dva vzorky výše 

zmíněných mosazí. Jednofázová mosaz vykazuje v mikrostruktuře zrna fáze α o střední 

velikosti zrna 63,08 µm, na nichţ je moţno pozorovat dvojčatění vlivem plastické deformace. 

Tvrdost jednofázové α mosazi je podstatně niţší neţ dvoufázové mosazi, protoţe (α + β) 

mosaz obsahuje větší hmotnostní procento zinku, přičemţ se zvýší pevnostní vlastnosti a 

objeví se ve struktuře tvrdší, a tudíţ křehčí β fáze. U jednofázové mosazi se mikrotvrdost fáze 

α pohybovala v intervalu 81 – 93 HV0,05, narozdíl od dvoufázové mosazi, kde fáze α 

dosahovala tvrdosti v intervalu 133 – 158 HV0,05 a fáze β 208 – 348 HV0,05. Na lomové 

ploše α mosazi lze pozorovat transkrystalický tvárný jamkový lom, charakteristický pro velmi 

plastické kovy. Proto je zřejmé, ţe jednofázová mosaz o chemickém sloţení 71,33 % Cu a 

28,67 % Zn můţe být vhodná pro lisování a hluboký tah, kdy je poţadována dobrá 

tvařitelnost za normální teploty. 
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