
  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Abstrakt 

 

V této bakalářské práci budou shrnuty základní vlastnosti kovových skel. Budou 

zde rozebrány podmínky vzniku a stability kovových skel. Podrobněji budou 

rozebrány především jejich mechanické, korozivzdorné vlastnosti a vliv 

mikrodendritů přítomných ve struktuře kovových skel. Budou zhodnoceny klady a 

zápory, možné aplikace  

 

 

Klíčová slova: kovové sklo, mechanické vlastnosti, korozivzdorné vlastnosti, 

dendrity, struktura 

 

 
 
Abstract  

 

In this bachelor work I dealing with the basic properties of metallic glasses.  

There will be analyzed conditions formation stability of metallic glasses. I will 

focus mainly on their mechanical, corrosion resistant properties and 

influence of microdendrites present in the structure of metallic glasses.  I will 

evaluate positives and negatives outline possible applications. 

 

Key words:  metallic glass, mechanical properties,  corrosion resistant properties , 

dendrites, structure 
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1. Úvod 

Neustálý vývoj a pokrok posunuje techniku a technologie do oblastí, které 

byly ještě před sto nebo i padesáti léty jen doménou literatury sci-fi. Asi nejpatrnější 

je tento vývoj v oblasti elektrotechniky, telekomunikací, ale i lékařství a jiné. Každá 

technologie uvedená do praxe, je vždy zastoupena hmatatelným výrobkem nebo 

výrobním prostředkem a ty musí být vyrobeny z vhodných materiálu. Touto 

problematikou se zabývá materiálové inženýrství a bez plodů jejího výzkumu by 

některé technologie nebyly ani myslitelné. Jako každá moderní věda využívá 

v první linii laboratorní výzkumy a objevy. Jedním z takových to fenoménů jsou 

kovová skla. Kovová skla byla objevena přibližně před padesáti léty a byla 

připravena rychlým zakalením slitiny Au80Si20 rychlostí ochlazování 105-106 K/s. 

Takto připravené kovové sklo mělo podobu tenkého pásku. Dalším výzkumem se 

podařilo snížit ochlazovací rychlost na 103 K/s u slitiny na bázi Pd-Cu-Si dokonce u 

slitiny Pd-Ni-P na ochlazovací rychlost 102 K/s. Výzkum se zaobíral vývojem slitin 

s nízkou ochlazovací rychlostí, řádově 1-100 K/s a tím možnost vyrobit kovová skla 

s tloušťkou i několik centimetrů. Kovová skla mají strukturu zatuhlé kapaliny a 

díky tomu nezvyklé vlastnosti. Mají vynikající pevnost, tvrdost, korozní odolnost, 

schopnost vzdorovat opotřebení, ale zároveň neschopnost plastické deformace. 

Atypický je jejich nekonvenční mechanismus vzniku poruchy a deformace, na 

rozdíl od běžných krystalickým materiálům s dislokacemi. Neustále se zkoumají 

nové druhy slitin pro snadnou přípravu kovových skel, zkoumají se nové způsoby 

přípravy a u zhotovených vzorků se zkoumají jejich veškeré měřitelné vlastnosti, 

aby posléze našli své případné uplatnění v praxi. Kovová skla odkrývají doslova 

fantastické aplikace v nejrůznějších druzích oborů a leckdy se stávají 

nenahraditelnými. 

V bakalářské práci budou shrnuty základní vlastnosti kovových skel, 

mechanismus jejich vzniku a stability, podrobněji popsány vlastnosti některých 

konkrétních kovových skel, která mají charakteristické nebo zajímavé vlastnosti a 

nastíním jejich aplikační potenciál se zaměřením v balistické ochraně.  
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2. Rozbor problematiky 

 

2.1 Základní charakteristika 

Periodická tabulka prvků obsahuje 112 prvků. Více než 75% těchto prvků 

jsou kovy. Charakteristickým znakem jejich struktury je pravidelné uspořádání 

atomů v krystalové mříži. Díky tomu mají vlastnosti, jako tepelnou a elektrickou 

vodivost, kovový lesk, tažnost a schopnost vytvářet slitiny [1]. 

Naproti tomu sklo jako takové je anorganický amorfní (nekrystalický) 

materiál vyrobený tavením vhodných surovin a následným ochlazením (většinou 

řízeným) bez krystalizace. Taková látka postrádá pravidelné symetrické a 

periodické uspořádání základních stavebních jednotek. Struktura skla je 

neuspořádaná, respektive uspořádána jen na malou vzdálenost. Pod teplotou 

tavení nastává u většiny látek krystalizace, která je podmíněna nukleací zárodků v 

tavenině. Aby došlo ke krystalizaci, musí být rychlost chlazení dostatečně pomalá. 

V případě skel, jako takových, musí být rychlost ochlazování kapaliny značně velká 

10-3 K.min-1 [2]. 

Z kinetického hlediska lze z každé kapaliny připravit sklo, pokud je rychlost 

ochlazení dostatečně vysoká, ta je dnes obecně na hodnotě 106 K.min-1, díky tomu 

lze připravit tzv. kovová skla. Naopak některé látky mají rychlost nedosažitelnou 

jako třeba voda 1012 K.min-1. Skelný přechod je dostatečně rychlé ochlazení 

taveniny, kdy se nestihne struktura uspořádat a je ve stavu přechlazené kapaliny 

(jedná se o metastabilní stav). Kovová skla jsou slitiny kovů ochlazené tak vysokou 

rychlostí, že se nestačí atomy uspořádat do krystalické mříže, ale zaujmou 

strukturu taveniny a vykazují amorfní uspořádání. Tato struktura jim dává 

neobyčejné vlastnosti, jako vysokou tvrdost, vysokou otěruvzdornost, vysokou mez 

kluzu, vysokou lomovou houževnatost, vysokou odolnost na jednotku objemu, 

vysoký poměr mezi σy/ρ. Základní mechanické údaje pro některá kovová skla 

shrnuje Obr. 1 a Tab. 1. 
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Obr. 1 Závislost meze kluzu σy na Youngově modulu E pro vybrané kovy a slitiny. 

Vrstevnice představují mez elastické deformace (σy/E) a odrazové pružnosti (σy2/E). 

Převzato z [3]. 

 

 

Základní vlastnosti kovových skel: 

Jedná se o anorganická neoxidová kovová skla složená buď z kovu a 

metaloidu nebo z kovu a kovu. Jejich složení je strukturně jednodušší, než běžná 

skla, jsou homogennější než krystalický kov, protože neobsahují poruchy typické v 

krystalové mříži, jsou krystalograficky izotropní, pořád si zachovávají kovový 

charakter. Neexistence pravidelného uspořádání na velkou vzdálenost, způsobená 

nestejnými vzdálenostmi mezi jednotlivými atomy, má mimo jiné, za následek nižší 

hustou, než která by odpovídala stejné slitině v krystalické formě. Tento rozdíl 

ovšem není příliš markantní a je pouze několik procent, uváděná hodnota je 5%. 

Kovové sklo se velmi blíží struktuře zatuhlé taveniny. V tomto stavu existuje určité 

uspořádání a je několik modelů popisující jejich strukturu [3]. 
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Tab. 1 Seznam kovových skel různého složení s uvedenými základními parametry: ρ-

hustota Y-Youngův modul G-modul pružnosti ve smyku  σy- mez pružnosti Tg-teplota 

skelné transformace.  Upraveno podle [4] 

 

Složení kovového skla ρ (g/cm3) Y (GPa) G (GPa) σy (GPa) Tg (K) 

Zr41.2Ti13.8Ni10Cu12.5Be22.5 5,9 95 34,1 1,86 618 

Zr55Ti5Cu20Ni10Al10 6,62 85 31 1,63 625 

Zr55Al19Co19Cu7 6,2 101,7 37,6 2,2 733 

Pd40Cu30Ni10P20 9,3 92 35,8 1,75 595 

Ni60Nb35Sn5 8,64 183,7 66,32 3,85 885 

Cu64Zr36 8,07 92 34 2 787 

Cu46Zr42Al7Y5 7,23 84,6 31 1,6 713 

Cu50Hf43Al7 11 113 42 2,2 774 

Cu57.5Hf27.5Ti15 9,91 103 37,3 1,94 729 

Fe53Cr15Mo14Er1C15B6 6,92 195 75 4,2 860 

Au55Cu25Si20 12,2 69,8 24,6 1 348 

 

 

Mikroskopický model objasňuje strukturu kovového skla v soustavě kov metaloid, 

kde obvyklé složení je 80/20%. Atomy kovové složky jsou uspořádány v tzv. 

těsném, nepravidelném uspořádání, které odpovídá představě Bernala při popisu 

struktury taveniny tvořené jedním typem atomu. Tomuto uspořádání odpovídá 

osm konvexních deltastěnů (polyedry, jehož stěny tvoří rovnostranné trojúhelníky) 

(Obr. 2). Nejčastěji se vyskytuje uspořádání tetraedrické, většina ostatních, mají 

natolik velké dutiny, že ty mohou být obsazeny atomy metaloidu. Uspořádání na 

krátkou vzdálenost různých typů atomů vede ke stabilizaci taveniny a to po 

prudkém ochlazení vytváří příznivé podmínky pro vznik amorfní struktury. 

Jednou z fyzikálních podmínek schopnosti vzniku amorfní struktury kovového 

skla, je slabý odpudivý potenciál atomárních párů AB v porovnání AA a BB. 
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Vzdálenosti nejbližších atomů rAB se mohou měnit podle požadavku vzniku 

amorfní struktury, aniž by se výrazně měnila potenciální energie [3]. 

 

 

Obr. 2 Typy uspořádání atomů podle Bernala, osm konvexních deltastěnů. Upraveno podle 

[3]. 

 

Model lokálního chemického uspořádání existence nepravidelného rozdělení 

atomů kovu, metaloidů a dutin již bylo experimentálně ověřeno. Oblasti s lokálním 

uspořádáním jsou možné vzájemnou interakcí různých typů atomů, které většinou 

odpovídá intermetalickým fázím. Vzniklé aglomeráty atomů o charakteristické 

konfiguraci (Obr. 3) by mohly působit jako potenciální zárodky pro nukleaci. 

Schopnost zachovat amorfní strukturu, respektive schopnost vzniku kovového 

skla, je obvykle největší v oblasti mezi dvěma stabilními krystalickými fázemi, 

čemuž odpovídá eutektické složení v případě symetrického eutektického systému. 

V případě nesymetrického systému může ležet zřetelně mimo eutektické složení. 

Funkcí koncentrace soustavy ležícím mezi čistou látkou a složením aglomerátu 

atomů je schopnost zachovat neuspořádanou strukturu i v pevném stavu [3]. 
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Obr. 3 Trojrozměrný model atomové struktury kovového skla, jsou zde patrná různá 

schémata propojení: napojení přes vrchol, sdílení přes stěnu, napojení přes roh, bez 

napojení. Upraveno podle [3]. 

 

Model mikrokrystalické struktury, kde amorfní stav představuje extrémní případ 

krystalického stavu, kdy se rychlost růstu zárodků limitně blíží nule, krystalizace 

probíhá diskontinuální nukleací jednotlivých krystalických částí v amorfní matrici 

[3]. 

 

2.2 Podmínky vzniku, stabilita, termodynamika, kinetika 

 

Pro přípravu kovových skel, jež se nacházejí v metastabilním stavu, jsou 

rozhodující dva faktory a to, za a) snadnost vzniku amorfní struktury a za stabilitou 
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b) amorfní struktury. Názorně toto popisuje obrázek, kde je závislost Gibbsovy 

volné energie na struktuře popsána křivkou.  (Obr. 4). 

 

 

Obr. 4 Model znázornění termodynamických stavů slitin v závislosti Gibbsovy volné 

energie a struktury a) nestabilní rovnovážný stav, 

b) metastabilní rovnovážný stav c) stabilní rovnovážný stav a d) nestabilní nerovnovážný 

stav. Převzato z [3]. 

 

Je několik podmínek vzniku a stability amorfní struktury u kovových skel, 

nejčastěji uváděná, ale rozhodně nikoli jediná, je rychlost ochlazování. Dále to je 

vhodná vzájemná geometrie mezi atomy (poměr poloměrů atomů), kde rozdíl větší 

než 12% k vyšší hustotě uspořádání a menšímu volnému objemu v kapalném stavu, 

složitosti slitiny, kde se uplatňují tří a více složkové soustavy s eutektickým 

složením, záporné směšovací teplo hlavních prvků, které zvyšuje energetickou 

bariéru a snižuje difuzivitu atomů. Vznik amorfní struktury je závislý, jak na 

termodynamických, tak kinetických faktorech. U kovových skel rozlišujeme 

několik charakteristických teplot: 

Tl – teplota tavení u krystalických fází 

Tg – teplota pod Tl, která je charakterizována omezenými pohyby atomů. Za těchto 

podmínek jsou změny v uspořádání atomů nemožné. Jestliže taveninu, ohřátou na 
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vyšší teplotu než Tl, rychle ochladíme na teplotu Tg nebo nižší, vzniká 

nerovnovážný stav a atomární struktura má podobu výchozí taveniny. Takto 

vzniká kovové sklo. Důležitým ukazatelem je poměr Tg/Tl a je definován jako 

redukovaná teplota Tgr vzniku kovového skla a liší se pro každou slitinu. Její 

hodnota je u silikátů a polymerů 2/3, u kovových skel 0,25-0,5 , ale v poslední době 

se podařilo získat slitiny s hodnotou vyšší než 0,6. Čím vyšší je tato hodnota, tím 

nižší může být ochlazovací rychlost taveniny. Z toho vyplývají dvě zásadní věci, a 

to možnost připravit objemnější vzorky v řádu centimetrů a jednodušší a tím 

pádem levnější výroba, při které nebude potřeba speciálního vybavení. Navíc se 

může výroba zrychlit, může se zvýšit její objem a může dojít k dalšímu zlevnění 

výrobků z kovového skla. Mimo to lze zvýšit sklotvorné vlastnosti slitin tím, že 

jejich složení bude odpovídat hlubokým eutektikům [3]. 

 

Pro posouzení rychlosti ochlazování taveniny při vzniku kovového skla se 

určují takzvané TTT-diagramy (z angl. Time-Temperature-Transformation). Jedná 

se o diagram závislosti čas, teplota, transformace a jsou obdobou diagramů 

fázových transformací u oceli (Obr 5). Křivka A ve tvaru písmene C určuje čas, 

nutný do začátku krystalizace v závislosti na teplotě pod teplotou Tl. Krystalizace 

začíná probíhat mezi Tl a Tg. Aby se tedy vyloučil vznik krystalické struktury, musí 

být soustava ochlazena rychlostí Rc, přičemž teplota dané soustavy musí ležet 

mimo polohu C křivky (nosu). U silikátových skel a skel z organických polymerů je 

poloha nosu posunuta k dlouhým dobám. U kovových skel, bez existence směrové 

vazby, je pohyb atomů snadný a poloha nosu je posunuta k velmi krátkým dobám, 

v řádu milisekund. Proces prudkého ochlazení se musí uskutečnit v intervalu teplot 

∆Tx = Tl – Tg. Pro rychlý přechod přes teplotní interval ∆Tx, je nutný minimální 

rozdíl mezi Tl a Tg. Z toho plyne co nejvyšší hodnota redukované teploty Tgr.  
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Obr. 5 TTT diagram pro ochlazování taveniny za vzniku kovového skla: Rc – rychlost 

ochlazování Tx – teplota krystalizace Tl – teplota taveniny Tg – teplota přechodu do 

skelného stavu. Převzato z [3]. 

 

Z hlediska schopnosti přechodu do skelného stavu (GFA) je kromě výše 

uvedených parametrů (Rc, ∆Tx a Trg) důležitý další poměr teplot, který vyjadřuje 

normalizovanou teplotu krystalizace Tx a je označován jako γ: 

 

                                                   Převzato z [3] 

      

Kovová skla také mohou krystalizovat s velmi jemnou rovnoměrnou 

mikrostrukturou. Dříve byla výroba kovového skla závislá na vysoké rychlosti 

ochlazování, řádově 105 až 106 K, z toho vyplývala velmi malá tloušťka vyrobeného 

kovového skla. Dnešní výzkum se zajímá o slitiny, které mají rychlost ochlazování i 

o několik řádů nižší, z čehož vyplývá možnost připravit vzorky s tloušťkou 

několika mm až po cm. Tato objemová kovová skla jsou označována z anglického 

jazyka (bulk metallic glasses) zkratkou BMGs. Tento druh kovových skel v sobě 

skrývá další obrovsky využitelný potenciál v nejrůznějších aplikacích [3]. 
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2.3 Shrnutí základních vlastností kovových skel 

 

Vysoká tvrdost, vysoká otěruvzdornost, vysoká mez kluzu, vysoká lomová 

houževnatost, vysoká odolnost na jednotku objemu, vysoký poměr mezi σy/ρ. 

Některá kovová skla se svým chováním blíží superpodchlazeným kapalinám. 

Vysoká magnetická permeabilita, odpor nezávislý na teplotě, nepřítomnost zrnité 

struktury (hranic zrn), poskytuje velkou korozní odolnost. Výborná 

biokompatibilita některých slitin, které dokáže tělo nejen snášet, ale i rozložit. 

Vysoká viskozita a nízké povrchové napětí umožňují termoplastické tváření, nízké 

smrštění při tuhnutí a absence zrn umožňuje přesné provedení odlitků s výbornou 

zabíhavostí. Vysoký lesk, tvrdost, odolnost korozi a trvanlivost. 

Kovová skla samozřejmě mají i své nevýhody. Je to současná vysoká cena 

komponentů a zpracování, optimalizace složení, vysoké náklady na materiály. 

Výrobně složité až nemožné připravit výrobky výrazně překračující několik mm 

nebo cm, případná lomová houževnatost může být velmi malá, horší dotvarování, 

obrobitelnost, specifická optimalizace složení může bránit použití pro jiný účel. 

Omezení použití při vysoké teplotě a díky specifickému složení, je nelze jednoduše 

recyklovat běžnými metodami. Potřeba vakuového lití snižuje rychlost výroby. 

 

 

2.4 Přehled soustav tvořících kovová skla 

 

  2.4.1 Kovová skla s využitím lehkých prvků 

Zvláštní význam mají ty kovová skla, jejichž základem jsou lehké prvky, jako 

hliník, hořčík a titan, které vykazují vysokou měrnou pevnost v souvislosti se svou 

nízkou hustotou. Mnoho druhů slitin, schopných vytvořit BMGs, jsou na bázi Pd, 

Ti, Zr, Cu, Mg. Mezi nimi se jako nejslibnější BMGs jeví ty, jejichž základem je titan. 

Kovová skla z této skupiny vykazují vysokou pevnost, odolnost proti korozi a 

nízkou cenu. Bylo zkoumáno mnoho slitin na bázi Ti jako Ti–Be–Zr, Ti–Ni–Si, Ti–

Nb–Si–B, Ti–Ni–Cu, Ti–Ni–Cu–Al  a Ti–Zr–Ni–Cu. Nicméně sklotvorné schopnosti 
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kovových skel (glass-forming ability = GFA) jsou v porovnání s jinými slitinami 

horší. Navíc obsahují relativně nízké koncentrace Ti (kolem 50%) a tak nelze počítat 

se všemi výhodami jinak plynoucí z použití titanu. Kovová skla na bázi Ti můžeme 

rozdělit do dvou tříd. Slitiny obsahující Be a slitiny bez obsahu Be, které pak 

mohou vykazovat rozdílné parametry, jak mechanických vlastností, tak GFA. 

Velikost vzorku Dmax BMGs Ti slitiny bez obsahu Be je 3mm, u slitiny s obsahem Be 

může být Dmax až 6mm. Konkrétně ze slitiny o složení Ti50Cu25Ni15Sn3Be7 se 

podařilo připravit vzorek o průměru 3mm, ze slitiny Ti45Cu25Ni15Sn3Be7Zr5 vzorek 

o průměru 5mm a ze slitiny Ti40Zr25Ni8Cu9Be18 dokonce 8mm. Pokud jde o 

mechanické vlastnosti, tak kovová skla na bázi titanu bez obsahu beryllia, vykazují 

vysokou pevnost kolem 2000 MPa, ale trpí nedostatkem plasticity, která je <0,5%. 

Tím je dán předpoklad ke vzniku náhlého lomu, při větší plastické deformaci 

v jedné nebo více střižných rovinách. Naproti tomu slitina obsahující Be, při nižší 

pevnosti, asi kolem 1750 MPa může mít plasticitu v rozmezí 1-5%. Jejich vyšší 

plasticita už ale nepochází z jejich samotné skelné fáze, nýbrž úzce souvisí 

s vloženou nanokrystalickou matricí. Tyto BMGs na bázi Ti s obsahem Be jsou tedy 

spíše již nanokrystalické “kovoskelné“ komposity, než jen prostá kovová skla.  

Obsah jedovatého beryllia omezuje jejich praktické použití [5].  

  

2.4.2 Kovová skla na bázi ternární slitiny Ti-Cu-Ni 

Z výzkumů vyplývá, že nahrazením části mědi niklem v binární slitině Ti50-

Cu50, výrazně vzroste schopnost GFA. Jako nejvýhodnější se jeví složení slitiny Ti50 

Cu42 Ni8. Tato ternární slitina je schopna vytvořit vzorky průměru 2 mm, metodou 

konvenčního lití do měděné formy. Tato slitina s vysokou sklotvorností splňuje tři 

základní empirická pravidla (zmíněná již dříve v textu) pro dobrou GFA. Je to 

multi-komponentní systém, má rozdílné velikosti atomových poloměrů, a záporné 

směšovací teplo. Ačkoli Ni a Cu mají podobné velikosti atomových poloměrů, 

záporné směšovací teplo binárního systému Ti-Ni (-35kJ/mol) je větší, než 

binárního systému Cu-Ti (9kJ/mol). K stabilizaci amorfní fáze slouží systém Ni-Ti 

v ternárním systému Ti-Cu-Ni, kde vytváří atomové shluky, které brání uspořádání 

na dlouhou vzdálenost. Snížení teploty likvidu a složení slitiny eutektické nebo 
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blízké eutektickému, výrazně napomáhá vzniku BMGs. V binárním systému 

Ti56Cu44 je eutektický bod při teplotě 1233 K. Na základě této binární eutektické 

slitiny byla připravena ternární slitina Ti50Cu42Ni8 s nízkou teplotou likvidu a 

složením blízko eutektickému bodu. Zkoumány byly i slitiny s proměnným 

složením Ni a to 5% a 11%. Slitina s 8% Ni vykazuje největší stabilitu.  

Nové studie daly vzniknout komplexním slitinám na bázi Zr, Ti, Cu a Fe, 

které umožňují vyrobit poměrně objemné vzorky. Studiem jejich mikrostruktury a 

složení nám může poskytnout kovová skla s vysokou pevností v tahu, tažností, a 

vynikající lomové houževnatosti. Lze toho dosáhnout přítomností krystalické fáze 

v matrici, tvořenou kovovým sklem, tím se dosáhne zvýšení plasticity a dojde ke 

změně deformační a lomové charakteristiky. Vhodnými prvky mohou být vlákna a 

částice wolframu, tantalu, molybdenu, niobu, popř. i jiných prvků a tím zhotovení 

kompozitu na bázi kovových skel. Změnou složení, velikosti, morfologie, distribuce 

a množství výztuže, můžeme změnit vlastnosti takovýchto kovových skel 

v širokém rozsahu a přizpůsobit je danému účelu použití. Krystalické fáze jsou 

omezeny termodynamikou a kinetikou transformací při částečné krystalizaci 

kovového skla. Krystalická fáze má potenciál rozptýlit napětí vyvolané deformací a 

zabránit tak růstu trhliny a křehkému nekontrolovatelnému lomu. Výzkumy v této 

oblasti se zabývají popisem mikro a makro měřítek struktury lomových ploch, 

napěťově deformační reakci v závislosti na rychlosti deformace, teplotní závislosti 

a podmínkami při statickém a dynamickém zatížení [6]. 

 

2.4.3 Kompozitní materiály na bázi titanu s mikrokrystalickou a skelnou fází 

Podívejme se blíže na vliv mikrostruktury a mechanických vlastností 

objemových kovových skel (BMGs) na bázi Ti slitiny s mikrokrystalickou 

strukturou. Slitina byla připravena z předslitin čistoty větší než 3N v obloukové 

peci s inertní atmosférou argonu a odlita do měděné formy. Studium fází bylo 

provedeno pomocí rentgenové difrakce (XRD) a skenovacího elektronového 

mikroskopu (SEM). 
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Obr. 6 SEM mikrostruktura vzorku pro průměr a) 2mm a b) 3mm. (glassy phase = skelná 

fáze) Převzato z [5]. 

 

Mikrostruktura této slitiny o složení Ti50Cu20Ni24Sn3Si2B1 je tvořena jemným 

síťovím skelné matrice s krystalizovanými mikrodendrity NiTi a  jemnou fází CuTi3 

(Obr. 6), což zvyšuje schopnost plastické deformace této slitiny.  

Velký vliv na mechanické vlastnosti, jako je pevnost a plasticita, má velikost a 

objemový podíl fáze CuTi3, dendritů NiTi i samotná matrice, tvořená kovovým 

sklem. Jak je patrné z Obr. 6, mikrostruktura obou tyčí je tvořena převážně 

mikrodendrity NiTi a dále jemnými fázemi kovového skla a CuTi3. Bylo zjištěno, že 

podíl a tvar fází NiTi a CuTi3 je u obou vzorků rozdílný a závisí na průměru 

zkušební tyče. U tyče průměru 3mm je patrný nižší podíl fáze NiTi, vyšší podíl 

intermetalické fáze CuTi3 a nižší podíl skelné fáze.  

Mechanické zkoušky probíhaly za běžné pokojové teploty při rychlosti 

zatěžování 1,2x10-4s-1. V případě monolitického kovového skla by plastická 
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deformace, při pokojové teplotě, probíhala nehomogenně, za vzniku oblastí 

smykových pásů, ve kterých je plasticita velmi omezena. Plastické tečení umožňuje 

vždy jen několik smykových pásů a to má za následek vždy náhlý lom vzorku při 

malé nebo nulové deformaci.  

Na druhé straně mikrodendrity NiTi ve skleněné matrici umožňují omezit 

vznik vysoce lokalizovaných smykových pásů v mikrostruktuře.   Při probíhající 

deformaci reagují vznikající smykové pásy v matrici s dendrity, což zpomaluje 

mechanickou nestabilitu kompozitu. Dendrity představují pro pohyb smykových 

pásů účinné překážky a přispívají naopak k plasticitě svým vlastním dislokačním 

mechanismem. Výsledkem je vysoká pevnost materiálu.  

Oba průměry tyčí vykazují vysokou pevnost v rozmezí 1900-2250 MPa a 

plastickou deformaci 4,5-7,8%, což jsou hodnoty výrazně lepší, než u monolitického 

BMGs na bázi Ti o stejném složení. Charakter lomu skelné matrice je vidět na Obr. 

7b. Smykové pásy byly před vlastním lomem vystaveny velké deformaci. Na 

obrázku 7c je zobrazená typická morfologie lomu v dendritu. Podobný jev byl 

pozorován i u morfologie kompozitu na bázi slitiny Ti-Cu-Ni-Sn-Nb, kde dokonce 

v důsledku akumulace a uvolnění značné energie došlo v okamžiku lomu 

k místnímu natavení slitiny. 

Kladné vlastnosti NiTi dendritů byly prokázány i u jiných kovových skel, 

respektive kompozitu BMGs na bázi zirkonia. Deformační chování slitiny 

Ti50Cu20Ni24Sn3Si2B1 ve formě tyčí s různými průměry uvádí Obr. 8. Vysoká 

pevnost i pružná deformace u obou vzorků dosahovala hodnot 2250 MPa a 7,8% 

pro průměr 2mm a 1915 MPa a 4,6% pro průměr 3mm. Naproti tomu čistě skelná 

fáze vzorku  Ti50Cu20Ni24Sn3Si2B1 má pevnost 2100 MPa, ale žádnou elasticitu. Větší 

podíl fáze CuTi3 u tyče průměru 3mm snižuje počet skluzových rovin, což 

zpomaluje deformaci a zhoršuje plasticitu. Kombinovaný účinek všech jednotlivých 

fází kompozitu zajišťuje výborné, mechanické vlastnosti s vysokou pevností a 

zároveň vysoké hodnoty plasticity, které jsou vyšší než v případě monolitického 

BMGs o stejném složení [5]. 
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Obr. 7 SEM snímky lomových ploch vzorku o průměru 2mm, a) celkový pohled, b) skelná 

oblast, c) dendritická oblast, d) detail z dendritické oblasti, Převzato z [5] 

 

 

2.4.4 Kovová skla na bázi slitiny (Cu0.6-Hf 0.25-Ti 0.15) 90Nb 10  

V poslední době bylo provedeno mnoho výzkumných prací v oblasti 

objemových kovových skel na bázi mědi. Důvodem je jejich vysoká pevnost kolem 

2000 MPa, dobrá schopnost vytvářet amorfní stav (GFA) a poměrně nízká cena 

základního kovu. Nacházejí uplatnění při výrobě chirurgických nástrojů a 

bipolárních desek v palivových článcích. Bohužel jako u ostatních konvenčních 

amorfních slitin u nich dochází k nehomogenní deformaci, bez výrazné plastické 

deformace s náhlým křehkým lomem.  
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Obr. 8 Napěťově deformační charakteristika slitiny Ti50Cu20Ni24Sn3Si2B1 kovového skla 

v tlaku při pokojové teplotě pro odlité tyče průměru 2 a 3mm. Upraveno podle [5] 
 

Východiskem je příprava částečně krystalických kovových skel ve formě 

kompozitu v systémech Cu-Zr (HF) – (Ta, Nb).  Nicméně je ignorována velká 

nevýhoda kovových skel na bázi Cu a to jejich nízká korozní odolnost v kyselinách, 

roztocích solí a na vlhkém vzduchu. Ke zlepšení korozivzdornosti a houževnatosti 

v systému Cu-Hf-Ti byl vybrán niob a to ze dvou důvodů, a) má kladné směšovací 

teplo se všemi hlavními prvky (Cu, Ti, Hf), b) má silnou schopnost pasivace 

kovových skel. Při dřívějších výzkumech se přidávalo do slitiny 8% Nb, kdy 

výrazně stoupla korozivzdornost, ale plastická deformace jen na 2,8%. Zvýšením 

obsahu Nb na 10% se podařilo dosáhnout velmi dobrých a vyvážených vlastností 

jako pevnosti, plasticity a korozní odolnosti.  
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Obr. 10 SEM snímek struktury slitiny (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10 s mikrodendrity.     

Převzato z [7] 

 

        Deformační chování slitiny (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10  s mikrostrukturou 

tvořenou mikrodendrity (Obr. 10) a matricí z kovového skla o složení Cu60Hf25Ti15 

je uvedeno na napěťově deformačním diagramu (Obr. 11). Jak je z grafu patrné, 

oproti čistě skelnému stavu Cu60Hf25Ti15 došlo k výraznému nárůstu plasticity, až 

na hodnotu 14,1%, při současném zachování velmi vysoké meze kluzu 2073 MPa a 

vysoké pevnosti 2232 MPa. Vysoká plasticita je způsobena přítomností 

mikrodendritů v amorfní struktuře, i když jejich podíl je pouze 8%. Přesto se 

významnou měrou na pevnosti podepíše existence amorfní struktury, obsahující  

6,9 at.% Nb, který zvyšuje vazby mezi Cu, Hf a Ti [7].  
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Obr. 11 Napěťově deformační charakteristika kovových skel o složení (Cu0.6-Hf0.25-

Ti0.15)90Nb10  a Cu60Hf25Ti15 zatížené tlakovým napětím. Upraveno podle [7]. 

 

Obr. 12 ukazuje typický charakter lomového porušení vzorku kovového skla o 

průměru 2mm a složení (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10  po deformaci v tlaku. Byla 

pozorována velká hustota smykových pásů, které se tvoří na hranicích 

dendritických zrn a tím zvyšují plasticitu.  
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Obr. 12 Snímek lomové plochy vzorku slitiny (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10 po provedené 

zkoušce tlakem a) celkový pohled b) c) detail plochy lomu. Upraveno z [7]. 

 

 

Korozní odolnost byla zkoumána jak v kyselině chlorovodíkové HCl, tak 

v kyselině sírové H2SO4 a v 3 % roztoku kuchyňské soli NaCl. Porovnání korozní 

odolnosti bylo provedeno s průmyslovou mosazí o složení (60% Cu + 40% Zn). 

Obr. 13 ukazuje, že koroze slitiny (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10  je téměř neměřitelná, 

naopak u slitiny Cu60Hf25Ti 15 působením HCl dochází k aktivnímu rozpouštění 

tvorbou CuCl2 a značné degradaci materiálu. Kompozitní slitina s obsahem Nb 

vykazuje o řád nižší působení korozního prostředí, než u slitiny bez Nb 

(0,011mm/rok oproti 0,34mm/rok). Navíc slitina s obsahem Nb si udržela kovový 

lesk. Obě slitiny dobře odolávaly působení kyseliny sírové, jejich úbytky byly 

neměřitelné. 

Při elektrochemické korozi byla zkoumána pomocí potenciodynamické 

polarizace, ve 3% roztoku NaCl, došlo u slitiny s obsahem (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10  

k anodické pasivaci, graf ukazuje porovnání s průmyslovou mosazí a čistým Nb 

(Obr. 14).  
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Obr. 13 Graf rychlosti rozpouštění průmyslové mosazi a kovových skel o složení (Cu0.6-

Hf0.25-Ti0.15)90Nb10  a Cu60Hf25Ti 15  při ponorné zkoušce, teplotě 298 K a atmosférickém 

tlaku. Upraveno podle [7]. 

 

Stejně tak byla elektrochemická koroze zkoumána pomocí 

potenciodynamické polarizace v roztoku H2SO4 s přídavkem NaCl. Jak je vidět na 

Obr. 15 slitina (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10  prochází dvoufázovou pasivací, až do 

hodnoty 2V proti Ag/AgCl. 

Zvýšení korozní odolnosti slitiny zpevněné niobem je možné přičíst 

schopnosti vysoké pasivace legujícího niobu. Slitina bez niobu se rychle rozpouští 

při malé anodické polarizaci, zatím co niobem legovaná slitina vykazuje spontánní 

anodickou pasivaci při nízkých pasivačních proudech. Přesto byla u slitiny s Nb 

pozorována přítomnost bodové koroze (pitting).   
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Obr. 14 Potenciodynamické křivky slitiny (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10, Cu60Hf25Ti15, 

průmyslové mosazi a čistého Nb v 3% roztoku NaCl při teplotě 298K a atmosférickém 

tlaku, měřeno vs. referenční elektrody Ag/AgCl. Upraveno podle [7]. 

 

 

2.5 Metody výroby 

Zřejmě prvním způsobem, jakým se podařilo připravit kovové sklo, bylo 

vystřelení velmi malého množství roztaveného kovu (asi 0,1 g) na chlazenou 

měděnou desku. Výsledný vzorek měl průměr okolo 10 mm a tloušťku několik 

mikrometrů. Přitom se podařilo dosáhnout rychlosti ochlazování asi 107 K/s. Tento 

laboratorní způsob rozhodně není vhodný pro výrobu objemových kovových skel 

ani k větší produkci, ale již existují technologie výroby, schopny připravit i 

objemová kovová skla. 
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Obr. 15 Potenciodynamické křivky slitiny (Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10, Cu60Hf25Ti15, 

průmyslové mosazi a čistého Nb v roztoku 1 N H2SO4 + 0.01 N NaCl při teplotě 298 K a 

atmosférickém tlaku. Upraveno podle [7]. 

 

Dnes jsou již k dispozici průmyslové metody výroby z taveniny. Indukčně 

roztavený kov je kapán na otáčející se měděný chlazený válec nebo jsou kapky 

kovu stlačovány ze strany dvěma měděnými kotouči (Obr. 16). Dalším způsobem je 

stlačování praménku taveniny mezi dvěma rotujícími měděnými válci. Nevýhodou 

pořád zůstává nemožnost připravit objemnější vzorky. Novými metodami jsou 

kondenzace a tuhnutí par, získaných odpařením nebo odprášením kovu. Takto lze 

získat i několik mm silné destičky. Dále pak silným ozářením krystalického kovu 

neutrony nebo ionty, popř. extrémně rychlým ohřevem povrchu laserem nebo 

elektronovým paprskem [8]. Nové druhy slitin lze odlévat do Cu forem a připravit 

tak kovová skla o tloušťce až 7cm. 
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Obr. 16 Schematicky znázorněný princip výroby kovového skla. Převzato z [8]. 

 

 

2.6 Aplikace kovových skel 

 

2.6.1 Základní přehled 

Kovová skla mají celou řadu pozoruhodných vlastností. První využívanou 

byly jejich magnetické vlastnosti. Pro ohebné elektromagnetické stínění, 

magnetické senzory a vysokofrekvenční transformátory se využívá kovové sklo 

s komerčním názvem METGLAS 2705M se složením Co80B4Fe4Mo4Ni4Si4. Má 

prakticky nulovou magnetostrikci, vysokou permeabilitu, až 600000 a Curierův bod 

3654°C [8].  

Další výborné využití nacházejí kovová skla v MEMS což jsou mikro-

elektronicko-mechanické systémy, kde se uplatní jejich nízký ztrátový koeficient a 

dobrá únavová odolnost [9].  
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Vysoký lesk, vysoká tvrdost a odolnost korozi je předurčuje na použití 

k výrobě luxusního zboží [9]. 

 

2.6.2 Biokompatibilní aplikace v medicíně 

Výborné užití nacházejí kovová skla v chirurgii. Při náročných a 

komplikovaných zlomeninách se okolí kloubů nebo samotné roztříštěné klouby 

fixují pomocí různých svorek a šroubů, vyrobených z nerezavějící (chirurgické) 

oceli nebo slitin titanu. I když je tělo snáší poměrně dobře, přece jenom při jejich 

použití vznikají problémy. V prvé řadě to je druhá, následná operace, která je 

spojena s vyjmutím implantátu po zotavení zlomených kostí. Druhá je ta, že tyto 

implantáty mají mnohonásobně větší pevnost, než samotná kost a v místě 

upevnění, respektive v místě styku kost-implantát, může dojít k místnímu 

odvápnění kosti a tím uvolnění implantátu. Řešením může být použití rozpustných 

implantátů. Experimenty probíhají s kovovým sklem, složeném z Mg60Zn35Ca (Obr. 

17). Výhodou je, že při rozpouštění nezanechává drsné povrchy a rozpouští se 

rovnoměrnou rychlostí asi 1mm/měsíc bez vývoje bublinek vodíku. Tento materiál 

je velmi pevný, ale také velmi pružný. Zinek odolává tělním tekutinám nejdéle a 

tak jeho množstvím lze regulovat rychlost rozpouštění [10]. 

 

 

Obr. 17 Rentgenový snímek implantátu vyrobeného z kovového skla. Převzato z [10] 
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2.6.3 Použití kovového skla v ochranné balistice 

Už odpradávna, kdy pračlověk poprvé pozvedl kámen a použil ho jako 

zbraň, se snažil najít před takovým útokem i ochranu. A tak se začal zabalovat do 

zvířecích kůží, aby ochránil tělo před zraněním. Postupem doby, zvlášť objevem 

kovů, jako měď, bronz a železo, se osobní ochrana začala zdokonalovat. Nejprve to 

byly kovové destičky přišité ke koženému podkladu, objevily se první přílbice a 

začaly se objevovat monolitické pláty chránící celý trup. Vrcholem tohoto vývoje 

byla v pozdním středověku celokovová plátová zbroj, chránící celou postavu, 

ovšem při hmotnosti i 40kg za cenu značného omezení pohybu. S rychlým 

nástupem palných zbraní se význam takové osobní ochrany vytrácí a přes občasné 

pokusy vyvinout jakési neprůstřelné vesty, zůstává tento vývoj opomíjen až do 

doby I. Světové války. Obrovské ztráty živé síly, způsobené především zavedením 

kulometů a nevhodné taktiky, se všechny mocnosti začaly znova zabývat osobní 

ochranou vojáka. Bohužel výsledkem byl zase jen ocelový krunýř, připevněný na 

hrudník vojáka řemínky. I když poskytoval jakousi ochranu, jeho hmotnost značně 

omezovala pohyblivost a tyto typy nedosáhly většího rozšíření. Mezi světovými 

válkami se používáním tzv. měkkých vest, vyrobených převážně z několika vrstev 

bavlněné tkaniny, neblaze proslavily kriminální gangy v USA. Dalším krokem bylo 

použití nylonu při konstrukci protistřepinových vest na ochranu posádek 

bombardérů. Použití vest k osobní ochraně vojáka se začalo až v 60. létech ve válce 

ve Vietnamu. 

Opravdovou revoluci způsobila společnost DuPont, kdy v polovině 70. let 

představila syntetické vlákno Kevlar, které bylo utkáno do podoby odolné látky. 

Postupem času se přidaly i jiné firmy, které přišly se svými výrobky, jako například 

Dyneema od firmy DSM, Goldflex a Spectra od Honeywellu, Twaron od Teijin 

apod. Prim na poli materiálů přesto neustále drží materiály kevlar a dyneema. Ty 

se od sebe liší jak chemickým složením, tak způsobem výroby i technologií použití. 

Společným znakem při konstrukci neprůstřelné vesty, respektive samotné vložky je 

to, že oba materiály jsou skládány a spojeny ve vrstvách a následně propojeny 

v jeden celek. Rozdíl mezi těmito dvěma materiály je ve způsobu vytvoření jedné 
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vrstvy. Zatímco z kevlaru se připraví tenké vlákno, ze kterého se utká pevná látka, 

z materiálu dyneema se připraví dva archy vláken posunutých od sebe o 90° a 

zpevněných pryskyřicí. 

Principem funkce neprůstřelné vesty je zachytit a deformovat střelu tak, aby 

vyčerpala svou kinetickou energii (Obr. 18). Při nárazu na překážku se střela 

deformuje a zvětšuje se její čelní plocha, tím se zvětší i odpor kladený překážkou. 

Střela zachytává vlákna a snaží se je při svém postupu natáhnout, ale vysoká 

specifická pevnost klade natolik velký odpor, že střela rychle ztrácí energii, až se 

zastaví. Ve skutečnosti dojde k porušení několika předních vrstev, ale ostatní zajistí 

celistvost balistické vložky. Odolnost neprůstřelných vest je stanovena různými 

normami, čím odolnější má být vesta, tím více vrstev musí být při její konstrukci 

použito, ale vesta se stává těžší a méně pohodlnou pro uživatele [11]. 

 

 

Obr. 18 Princip deformace projektilu při zásahu překážky. Převzato z [11] 

 

 

Zde se přímo nabízí použití kovových skel v konstrukci balistických vložek. 

Jak již bylo uvedeno dříve, kovová skla se převážně vyrábějí ve formě tenkých 

pásků, ty by mohly být vkládány mezi jednotlivé vrstvy běžných balistických 

materiálů a tím výrazně zvýšit odolnost vesty. Svou technologii k tomu přímo 

vybízí materiál dyneema, kde již při výrobě základní vrstvy by bylo možno 
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přidávat folii kovového skla mezi archy vláken dyneema a společně je zalít 

pryskyřicí. Kovová skla si samozřejmě zachovávají přibližnou hustotu původní 

slitiny, ale nejde o použití plátů nebo desek v milimetrových tloušťkách, nýbrž ve 

formě tenkých folií, tak aby se výsledná hmotnost zvýšila jen v řádu několika 

procent nebo málo desítek procent. Pro zvýšení účinnosti, zvlášť proti puškové 

munici nebo naopak proti tenkým bodným předmětům, se balistické vesty dále 

zesilují. V prvním případě to jsou pevné panely z tvrdých a pevných materiálů, 

jako ocel, titan a speciální keramika. Ve druhém případě to jsou vložky proti 

probodnutí, tady se užívá titan ve formě velmi tenkých plechů, silných jen několik 

setin nebo desetin milimetru a ukládaných do vrstev. Zde může kovové sklo svými 

vlastnostmi výborně nahradit běžné krystalické slitiny. Trendem ochranné 

balistiky, jak na úrovni jednotlivce, tak především bojové techniky, je aplikace 

vrstvených pancířů, kdy každá vrstva má odlišné vlastnosti, ale vhodně spojené 

v jeden celek mají výrazně lepší vlastnosti. 
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3. Závěr 

Kovová skla disponují nevšedními vlastnostmi, které je předurčují pro 

náročné a specifické aplikace. Jsou to především mechanické charakteristiky jako 

vysoká tvrdost, otěruvzdornost, vysoká mez kluzu, lomová houževnatost, vysoká 

specifická pevnost, nízké mechanické tlumení. Dále vysoká magnetická 

permeabilita, odpor nezávislý na teplotě, biokompatibilita, vysoká přesnost 

provedení odlitku, možnost termoplastického tváření, vysoká korozní odolnost a 

vysoký lesk. 

Současně ovšem také mají mnoho negativních vlastností. Je to především 

cena komponentů, výroby, zpracování a nemožnost připravit objemnější součásti. 

Dále pak specifické složení pro daný účel použití, obecně malou plastickou 

deformaci, omezenou teplotu použití přechodem do krystalické struktury a 

vzhledem ke specifickému složení složitá recyklace. I přesto se výzkumu kovových 

skel věnuje značná pozornost a neustále se zkoumají nové slitiny. Z tohoto pohledu 

čeká vědce v laboratořích ještě mnoho práce. Jak bylo uvedeno například u slitiny 

(Cu0.6-Hf0.25-Ti0.15)90Nb10  i nepatrné změny ve složení poměrů jednotlivých kovů ve 

slitině, mohou mít velké dopady na vlastnosti výsledného kovového skla.  

Kovová skla se jistě dočkají mnohem širšího uplatnění ve všech vědních 

oborech, ale vzhledem k jejich ceně, nebude jejich aplikace v technické praxi 

masovějšího charakteru. Jejich doménou zůstane specifické použití u zařízení, 

výrobků a technologii, kde budou svými vlastnostmi nenahraditelné. Výzkum by 

se měl zaměřit především na kovová skla s částečně mikrokrystalickou strukturou, 

kde se spojují výhody, jak amorfní, tak krystalické struktury.  
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