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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce nás seznamuje se slitinami neželezných kovů a 

jejich aplikací v průmyslu. Prostor je věnován nejvíce rozšířeným slitinám 
hliníku a mědi, po méně používané slitiny, jako jsou např. slitiny hořčíku, 
titanu, zlata a stříbra. Ke každé slitině je uvedena její technologie výroby, 
rozdělení podle různých hledisek a jejich vlastnosti. Na konci každé kapitoly se 
můžete setkat s příklady použití slitiny v praxi. 
 
Klíčová slova 

 
Slitiny neželezných kovů, slévárenské vlastnosti, technologické 

vlastnosti, mechanické vlastnosti, technologie výroby, automobilový průmysl. 
 
 
 
 

Abstract  
 

This work introduces us with non-ferrous metal alloys and their 
applications in industry. The area is dedicated to the most widespread copper 
and aluminium alloys, less used alloys, such as magnesium, titanium, gold 
and silver alloys. For each alloy is given its manufacturing technology, 
distribution according to different perspectives and their properties. At the end 
of each chapter you can meet with examples of using alloys in practice. 
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1  Úvod 

Slitiny neželezných kovů jsou v současné době velmi významnými 
technickými materiály, protože nacházejí uplatnění nejen ve strojírenských 
oborech ale i jiných průmyslových odvětvích. Zdaleka nejpoužívanější jsou 
slitiny hliníku. Jejich podíl je více než 90% hmotnosti všech odlitků 
z neželezných slitin. Důvodem je výhodný poměr mezi hmotností a 
mechanickými vlastnostmi, příznivá cena, poměrně snadná technologie výroby 
a dobré technologické vlastnosti. Další technicky významnou skupinou jsou 
odlitky z hořčíkových slitin. Důvodem jejich používání je zejména nízká 
hmotnost při mechanických vlastnostech, přibližně srovnatelných se slitinami 
hliníku. Dalšími významnými materiálovými skupinami jsou slitiny mědi a slitiny 
zinku. Používané především pro svou dobrou slévatelnost a odolnost vůči 
korozi. Slitiny niklu mají výborné mechanické vlastnosti za vysokých teplot a 
odolnost proti korozi. Používají se zejména v leteckém a automobilovém 
průmyslu, například pro součásti motorů, dmychadel a spalovacích turbín. 
Technicky velmi pokrokovým materiálem jsou slitiny titanu, které mají 
mimořádně vysoké mechanické vlastnosti za normálních i za zvýšených teplot 
a díky poměrně nízké hustotě nacházejí uplatnění zvláště v leteckém, 
kosmickém a automobilním průmyslu. Další samostatnou skupinou jsou 
ušlechtilé kovy, kam patří zejména stříbro, zlato, platina, a další. V této 
bakalářské práci se budu zabývat výše uvedenými slitinami, jejich vlastnostmi 
a použitím v praxi. 
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2  Charakteristika slitin hliníku 

Hliník v sobě spojuje velmi výhodné kombinace fyzikálních (např. tepelná 
vodivost), mechanických, chemických (např. odolnost vůči korozi – díky vzniku 

ochranné vrstvy Al₂O₃ o tloušťce 5 – 20 nm) a technologických vlastností 
(např. dobrá schopnost k tváření za studena i za tepla), které nám dovolují 
aplikaci hliníkových materiálů téměř ve všech oblastech lidské činnosti [1].  

Není bez zajímavosti, že hliník se vzhledem k vysoké hodnotě spalného 
tepla aplikuje také při sváření. K hlavním přednostem slitin hliníku lze počítat 
zejména nízkou měrnou hmotnost a poměrně dobrou pevnost, což znamená, 
že měrné charakteristiky některých slitin hliníku jsou srovnatelné s obdobnými 
charakteristikami ocelí, popřípadě jsou ještě lepší. Slitiny hliníku pokud 
neobsahují měď, velmi dobře odolávají korozi a látkám kyselé povahy. 
Odolnost slitin proti působením alkalických látek je naopak malá. Slitiny hliníku 
se v ochranné atmosféře dobře svařují, mají dobrou elektrickou vodivost. 
Vratný odpad se poměrně snadno zpracovává. Naopak nedostatkem hliníku je 
jejich nízká tvrdost, obtížné třískové obrábění a mechanické leštění měkkých 
slitin (materiál se maže). Slitiny hliníku mohou být napadeny elektrochemickou 
korozí, jsou-li v konstrukci ve vodivém styku s ostatními kovy s výjimkou zinku 
a kadmia. [2] 

Hliník je v přírodě jedním z nejrozšířenějších kovů. V zemské kůře je 
obsaženo asi 8% hliníku, vázaného ve sloučeninách jako jsou bauxit, kryolit, 
korund, spinely, kaolin atd. Základní surovinou pro výrobu hliníku je bauxit. 
Obsah Al₂O₃ v bauxitu bývá kolem 50%. Z bauxitu se hliník získává 
elektrolýzou. Celý výrobní proces je poměrně složitý a energeticky velmi 
náročný. K výrobě 1 t hliníku se spotřebuje asi 4 t bauxitu, cca 20 GJ tepelné 
energie a asi 14 MWh elektrické energie. Získaný hliník má čistotu až 99,9%. 
Historie používání hliníku a jeho slitin je, ve srovnání s ostatními neželeznými 
kovy, velmi krátká[1] 

 

 
Obr. 1: Struktura čistého hliníku Al99,99 po tváření za studena. [3] 
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2.1 Slitiny Al – Si 

Slitiny Al-Si, běžně nazývané jako siluminy, jsou nejdůležitějším typem 
slévárenských slitin hliníku a představují drtivou většinu produkce hliníkových  

odlitků. Slévárenské siluminy mívají obsah 5-13 %Si.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2: Rovnovážný diagram Al – Si [2] 
 

Podle obsahu křemíku se siluminy dělí na: 
 

Podeutektické (méně než 10%Si) 
Používají se převážně na odlitky středně namáhané, dekorativní. Mají 

nižší zabíhavost a jsou vhodné pro lití do pískových forem v případě tvarově 
jednoduchých odlitků. U těch slitin, kde ve struktuře převažují primární 
dendrity hliníku, mechanické vlastnosti závisí především na jejich morfologii. U 
těchto slitin lze ovlivňovat primární krystalizaci očkováním. Výsledkem toho je 
zjemnění zrna primárního tuhého roztoku alfa. Pro podeutektické Al-Si slitiny 
se nejčastěji používají Ti, případně jeho kombinace s B, a dále Zr. Výsledkem 
interakcí s taveninou jsou intermetalické fáze TiAl3, TiB2, ZrAl3, sloužící jako 
nukleační centra. [4] 

 
Eutektické (10- 13% Si)  

Tyto slitiny se pro svou vynikající zabíhavost používají pro tvarově 
komplikované odlitky, tenkostěnné odlitky, písty pro rotory a kompresory, disky 
kol automobilů a řadu dalších součástek v automobilovém a leteckém 
průmyslu. Široce se používají v tlakovém a kokilovém lití. 
    U těchto slitin je struktura tvořena eutektikem a je nutné pro dosažení 
maximálních užitných vlastností odlitků ovlivňovat především morfologii 
křehkých částic eutektického křemíku. Tu lze zlepšovat aplikací tzv. 
modifikačních přísad. Z hlediska morfologie částic eutektického křemíku lze 
rozlišit 3 základní strukturní typy eutektika. A to eutektikum zrnité, lamelární, 
modifikované. [1] 
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Nadeutektické (nad 13% Si) 
Tyto slitiny se vyznačují obzvláště nízkým koeficientem tepelné 

roztažnosti a vysokou odolností proti abrazívnímu působení, což je výhodné 
zejména u odlitků pracujících za vysokých teplot (speciální písty). 
Struktura těchto slitin je tvořena eutektickou matricí a primárními krystaly 
křemíku. Ovlivňování struktury těchto slitin není dosud uspokojivě vyřešeno. O 
vlastnostech slitiny rozhoduje jak základní hmota, tak primární krystaly 
křemíku. Problém je v tom, že přísady, které ovlivňují krystalizaci primárního 
křemíku, neovlivňují morfologii eutektika a naopak. Proto se ovlivňuje 
převážně krystalizace primárního křemíku, který zhoršuje vlastnosti slitiny více 
než eutektikum. Krystalizace primárního křemíku se ovlivňuje očkováním 
přísadou červeného fosforu či sloučeninami, které fosfor obsahují (PCl5, CuP, 
atd.). Očkování se provádí při teplotách kolem 800oC. Výsledkem je intenzívní 
zjemnění primárních krystalů, které jsou uloženy v zrnitém eutektiku.[5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Vzorek nemodifikovaného siluminu[6] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Eutektický silumin, částice Si (modifikované)rozložené v tuhém 
roztoku α[6] 

 

Nerozpuštěný 
Si 

Modifikovaný Si 

Tuhý roztok 

α 
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2.2 Slitiny Al – Cu 

Slitiny Al–Cu patří k tzv. vysokopevnostním slitinám hliníku. Vyznačují se 
vysokou pevností až nad 400 MPa. Tažnost a lomová houževnatost jsou až 
dvojnásobné oproti slitinám Al-Si. Odlitky z těchto slitin jsou také vhodné pro 
použití za zvýšených teplot.[2] 

Slévárenské vlastnosti slitin Al-Cu jsou velmi špatné. V důsledku 
širokého intervalu tuhnutí jsou slitiny obtížně nálitkovatelné. Dosazovací 
vzdálenost nálitků je malá. Slévárenské vlastnosti se zlepšují přísadou 
křemíku, ovšem za cenu podstatného snížení pevnostních vlastností. Z  
důvodu špatných slévárenských vlastností se použití těchto slitin omezuje a 
stále častěji se nahrazují slévárensky příznivějšími slitinami typu Al-Si.Stavový 
diagram Al-Cu je poměrně složitý (obr. 5), v praxi se běžně využívají slitiny 
s obsahem mědi do 12% a slévárenské vlastnosti se často ještě vylepšují 
přísadou křemíku do 6%(zvyšuje se množství eutektika), ale zároveň s touto 
přísadou zhoršují mechanické vlastnosti.[6] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Fázový diagram systému Al – Cu [1] 
 

Al-Cu-Mg(duraly) 
Slitiny Al-Cu-Mg patří k nejčastěji používaným slitinám, které prodělaly 

složitý vývoj od jednoduchých binárních slitin Al-Cu ke slitinám komplexním. 
Mají velmi dobré mechanické vlastnosti, ale jejich odolnost proti korozi je nižší. 
Jednotlivé přísady se v slitinách Al-Cu-Mg vzájemně (často složitě) ovlivňují, 
což se projeví na konečných vlastnostech těchto slitin. Měď je udržována 
obvykle v mezích od 4 do 4,8 hm.% tehdy, vyžaduje-li se maximální pevnost 
po vytvrzení. Slitiny, u nichž je obsah mědi snížen přibližně na polovinu 
uvedené hodnoty, mají nižší pevnost po vytvrzení, jejich tvárnost je však velmi 
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dobrá, čehož se s výhodou využívá. Hořčík je nezbytnou přísadou, zlepšuje 
možnosti precipitačního vytvrzování a působí na zvýšení pevnosti po 
vytvrzení. Obsah hořčíku se pohybuje obvykle v širokých mezích od 0,4 do 1,8 
hm. %, podle druhu sltiny. [1] 

 

 
 

Obr. 6: Struktura litého stavu slitiny AlCu4MgMn s lamerárním typem 
eutektika. [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamerární eutektikum 
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2.3 Slitiny Al – Mg 

Slitiny Al-Mg jsou základem důležité skupiny nezpevňovaných slitin. 
Slitiny s vyšším obsahem hořčíku mají horší odolnost proti korozi a zejména 
horší tvárnost. Sklon ke korozi vyvolává sloučenina Al3Mg2, která se vylučuje 
na hranicích zrn. Slitiny s hořčíkem lze zpevnit tvářením za studena při 
zachování vysoké korozní odolnosti i v mořské vodě a dobré svařitelnosti.[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7: Rovnovážný diagram systému Al-Zn[1] 
 

Slitiny Al-Mg mají velký sklon k naplynění. V důsledku plynových bublin a 
přítomnosti rozptýlených staženin lze jen obtížně dosáhnout nerozpustnosti 
odlitků. Při tavení se kov nemá zbytečně přehřívat, protože naplynění 
s teplotou výrazně stoupá. Slitiny se obvykle odlévají gravitačně do pískových 
nebo do kovových forem. Mechanické vlastnosti slitin Al-Mg jsou poměrně 
špatné. Pevnosti s obsahem hořčíku rostou, zůstávají však pod pevnostmi 
běžných siluminů. Příznivou vlastností tohoto typu slitin je vynikající 
obrobitelnost a leštitelnost, která je asi nejlepší ze všech slitin hliníku. Slitiny 
Al-Mg se používají v případech, kdy se vyžaduje vysoká odolnost proti korozi, 
zvláště proti mírně alkalickému prostředí a proti mořské vodě, např. při stavbě 
lodí, chemickém průmyslu, potravinářském apod. Slitiny se výborně eloxují. 
Rozsah výroby odlitků ze slitin Al-Mg je celkově malý a důvodem pro jejich 
volbu jsou pouze korozní odolnost a možnost dosažení výborného vzhledu 
povrchu, ceněného u dekorativních předmětů. V jiných případech se raději volí 
slitiny typu Al-Si.[2] 
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Obr. 8: Mikrostruktura slitiny AlMg10 v litém stavu, tepelně zpracovaná, 
šedá fáze ve formě síťoví na hranicích zrn i dendritů je Mg2O3. [3] 

 

2.4 Slitiny Al – Zn 

Slitiny Al-Zn byly mezi prvními průmyslově vyráběnými slitinami hliníku 
poskytujícími elektrolytickou ochranu před korozí. Jev superplasticity 
pozorovaný blízko eutektoidní přeměny Al-Zn otvírá perspektivní průmyslové 
využití slitin.[1] 

Používají se především na svařované konstrukce ve stavebnictví, dále 
v dopravě, elektrotechnice, přesné mechanice apod. Mechanické vlastnosti 
těchto slitin závisí zejména na přesném chemickém složení, na podmínkách 
tváření a tepelném zpracování. Slévárenské vlastnosti jsou špatné, slitiny mají 
velký sklon ke vzniku staženin a velký sklon k praskání za tepla. V našich 
slévárnách se téměř nepoužívají. Tyto slitiny lze vytvrzovat. [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mg2O3 
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2.5 Tavení slitin hliníku 

Kvalita odlitků nemůže být lepší, než byla kvalita roztaveného kovu. 
Cílem tavícího procesu proto musí být natavení slitiny s požadovanou kvalitou 
a to za co možná nejnižších nákladů. O kvalitě kovu rozhodují zejména 
vsázkové suroviny, typy a konstrukce pecí a metalurgie a zpracování 
taveniny.[2] 

Pro tavení slitin hliníku se používá mnoho druhů pecí. Například to 
mohou být kelímkové pece. Jejich nevýhodou je, že se musí používat 
speciální kelímek, který je náchylný k opotřebení a proto se musí často měnit. 
Dalším druhem pecí jsou šachtové pece a komorové pece. Jejich výhodou 
oproti kelímkovým je, že se nemusí používat speciální kelímky a že vsázka 
nepřichází do kontaktu s taveninou. Pece bývají většinou vytápěny plynovými 
hořáky, nebo pomocí elektrického ohřevu. Dalším typem jsou udržovací pece, 
které nám udržují už roztavenou taveninu v tekutém stavu, ale vsázku netaví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 10: Vanová udržovací pec na slitiny Al [7] 
 

2.6 Metalurgie a tepelné zpracování u slitin hliníku 

Metalurgie 
U slitin hliníku se převážně provádí očkování a modifikace. Cílem 

očkování je zjemnění primární fáze. Zjemněním zrna se projeví zlepšením 
mechanických a technologických vlastností. Očkování se provádí především 
titanem nebo kombinací titanu a bóru. Tyto prvky se přivádí do taveniny 
v podobě solí nebo jako před slitiny.[1] 

Modifikace se provádí za účelem zjemnění eutektického křemíku. Tím se 
zvyšují pevnostní vlastností, ale podstatně rostou vlastnosti plastické, tažnost 
a houževnatost. Jako modifikační prvky se prakticky používají pouze sodík a 
stroncium. Účinek sodíku je podstatně silnější než účinek stroncia. Modifikační 
prvky se dodávají do slitiny tak jako tomu bylo v případě očkování v podobě 
modifikačních solí (sodík) nebo předslitin(stroncium). [2] 
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Vměstky a plyny ve slitinách hliníku 
Vměstky jsou cizí částice v tekutém kovu a odlitcích. Většinou jsou to 

různé oxidy a karbidy (tvrdé a křehké). Zhoršují nám slévárenské vlastnosti 
jako je zabíhavost a dosazování. [1] 

Zdrojem plynů ve slitinách hliníku je vodík, protože je také jediný 
rozpustný plyn v hliníku. Vlhkost je obsažena v soli, nových kelímcích, vlhké 
vsázce. Vzniká reakcí vody, tedy vlhkosti s roztavenou slitinou za vysokých 
teplot. A způsobují staženiny, bubliny a smíšené (staženiny + bubliny).[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 11: Staženiny, Bubliny, Smíšené (staženiny + bubliny) [2] 
 
Tepelné zpracování 

Mezi tepelné zpracování u slitin hliníku patří zejména vytvrzování. 
Vytvrzování je také nazýváno stárnutí nebo precipitační zpevnění. Spočívá 
v tom, že se přesycený tuhý roztok rozpadá, je to v podstatě difúzní pochod. 
Proces končí vznikem nekoherentního rovnovážného precipitátu. U některých 
slitin dochází k rozpadu už při teplotě okolí. Při umělém vytvrzování se proces 
urychlí ohřevem. Vytvrzování má za následek zvýšení tvrdosti a poklesem 
tažnosti.[5] 

Dalším procesem je rozpouštěcí žíhání. Provádí se ohřevem a 
dostatečnou výdrží na takové teplotě, při které dojde k maximálnímu 
převedení přísady do tuhého roztoku hliníku[2] 

Po rozpouštěcím žíhání následuje rychlé ochlazení. Provádí se nejčastěji 
do vody a našim cílem je, aby vznikl přesycený tuhý roztok. Jako ochlazovací 
médium se používá většinou voda nebo u větších součástí olej.[1] 

 
Technologie výroby odlitků ze slitin hliníku 

Pro výrobu odlitků ze slitin hliníku se používají téměř všechny známé 
slévárenské metody. Je to hlavně díky tomu, že hliník má poměrně nízkou 
tavící teplotu, a proto se nevyžaduje velká žáruvzdornost formovacích hmot. 
Vzhledem k vyšší přesnosti odlitků a nižším teplotám hliníku, než mají slitiny 
železa, se mohou na odlitcích navrhovat menší přídavky na obrobení a při lití 
do kovových forem je lze odlévat nahotovo.[1] 

Slitiny hliníku lze odlévat do pískových, skořepinových i do kovových 
forem. Do kovových forem se odlévá převážně pod tlakem do ostatních 
gravitačním litím. Odlitky odlévané pod tlakem do kovových forem, mají lepší 
jakost povrchu než odlévání do pískových forem. Je možné vyrobit 
tenkostěnné odlitky.[1] 

Staženin
a 

Bublina Staženina 
+ bublina 
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2.7 Použití slitin hliníku 

Slitiny hliníku se používají ve všech odvětvích průmyslu. A to zejména 
v automobilovém na výrobu hlav válců, pístů, bloků motorů, kde nahrazují 
litinu, zavěšení náprav, části karoserie, skříně převodovek a další. 

 
Obr.12: Hlava válců ze slitiny AlSi7Mg[8]   

 

 
Obr.13: Blok motoru ze slitiny AlSi10Mg[9] 

 

 
Obr. 14: Píst motoru ze slitiny AlSi12 [10]  
  



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   18 

 

 
Obr. 15: Karoserie z hliníku ze slitiny AlSi8 [11] 

 
Slitiny hliníku se používají i v dalších odvětvích průmyslu a to v letectví, 

na jízdní kola apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.16 : Křídlo letadla ze slitiny AlMg4,5Mn [12] 

 
Obr. 17: Rám kola z hliníkové slitiny AlCu6 [13] 
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3  Charakteristika slitin mědi 

Měď je po hliníku druhý nejvýznamnější neželezný kov se střední 
teplotou tání. Slitiny mědi začalo lidstvo používat již v 5. tisíciletí před n.l., jako 
prakticky první ze současných slitin. Její barva je červená, měrná hmotnost 

8.94 g/cm3 a teplota tání 1038 °C. Krystalová mřížka je plošně centrovaná. 

K hlavním vlastnostem mědi patří zejména mimořádně vysoká tepelná a 
elektrická vodivost. Díky své ušlechtilosti se měď vyznačuje dobrou korozní 
odolností na vzduchu, ve vodách i ve zředěných kyselinách. Na vzduchu se 
pokrývá vrstvou korozních produktů (zásadité sírany) s charakteristickým 
zeleným zbarvením. [14] 

Mezi škodlivé nečistoty patří bismut a olovo protože se v tuhém stavu 
mědi prakticky nerozpouštějí. Při tavení se do mědi dostává také kyslík, který 
reaguje na Cu2O. Přítomnost kyslíku nám nezhoršuje tvářitelnost, ale 
způsobuje zkřehnutí za studena. Snižováním obsahu kyslíku se u mědi a jejich 
slitin provádí dezoxidací.  Některé slitiny mědi bývají náchylné k naplyňováním 
vodíkem. Čím vyšší je obsah vodíku tím vyšší je obsah kyslíku. Vodík nám 
způsobuje bublinatost při tuhnutí mědi. Vodík se dá odstranit pomocí inertního 
plynu, který probublává taveninou. Pokud měď obsahuje oxid měďný při 

teplotách nad 400 °C tak s ním vodík reaguje za vzniku vodní páry, která se 

shromažďuje v pórech a svým tlakem způsobí vznik trhlin.[14] 

 

 
Obr. 18: Struktura mědi Cu 99,9%[15] 

3.1 Bronzy 

Bronzy jsou slitiny mědi a dalšího barevného kovu kromě zinku. Způsoby 
lití mědi jsou stejné nebo podobné jako u slitin hliníku. Převažuje lití do 
pískových forem, poměrně nízká licí teplota však umožňuje gravitační nebo 
odstředivé lití do kovových forem. V hutních provozech se používá gravitační 
lití. Tlakové lití se používá zřídka. S rostoucí rychlostí ochlazování se zjemňuje 
struktura, omezují segregace a celkově se dosahuje vyšších mechanických i 
dalších vlastností.[2] 
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Bronzy se podle hlavního přísadového prvku nebo skupiny přísadových 
prvků dělí do jednotlivých materiálových skupin. Nejvýznamnějšími skupinami 
jsou bronzy: 

 
Cínové bronzy Cu-Sn 

Cínové bronzy obsahují až do cca 22 % Sn. V porovnání s mosazemi 
mají lepší korozní odolnost, dále lepší třecí vlastnosti (ložiska), jsou však 
výrazně dražší. Mechanické vlastnosti spočívají především na obsahu Sn: od 
8% cínu klesá tažnost a pevnost a zvyšuje se až do cca 20% Sn(cca 400 
Mpa), při vyšších obsazích klesá. Bronzy se zpracovávají tvářením (do 8% Sn) 
i odléváním (nad 8% Sn). V technické praxi převažují bronzy s obsahy cínu do 
12%. Bronzy s obsahem cínu kolem 20-22% se používají na odlévání zvonů-
tzv. zvonovina. [14] 

Dále se cínové bronzy používají pro odlitky, u nichž se kromě dobré 
pevnosti vyžaduje vysoká odolnost proti opotřebení např. odlitky namáhané 
kluzným třením, kluzná ložiska, ozubená kola, čepy, armatury, synchronizační 
kroužky a jiné.[2] 

 
Hliníkové bronzy Cu-Al 

Hliníkové bronzy jsou slitiny mědi s hliníkem, případně ještě s dalšími 
legujícími kovy jako je železo, nikl a mangan.[14] 

Disponují výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou odolností proti 
únavě, opotřebení, korozní odolností proti kavitaci, jsou nejiskřivé, a proto jsou 
vhodné do výbušných prostředí. Pro slitiny Cu-Al je velmi typické velmi úzké 
rozmezí mezi teplotami likvidu a solidu. Z toho vyplývá, že mají velký sklon 
k tvorbě soustředěných staženin a ředin. V normě EN ČSN 1982 je uvedeno 5 
druhů hliníkových bronzů. Všechny tyto slitiny mají obsah hliníku v rozmezí 8-
11% Al a liší se zejména obsahem legur Fe, Mn a Ni. Mangan zvyšuje pevnost 
a současně zvyšuje odolnost proti korozi. Železo zjemňuje strukturu slitiny a 
precipitačně zpevňuje matrici. Nikl zvyšuje mechanické vlastnosti slitiny díky 
precipitačnímu zpevnění intermetalickou fází CuFeNi, ale snižuje však 
houževnatost.[2] 

 
Cíno-olověné bronzy Cu-Sn-Pb-Zn 

Jedná se o materiály s vynikajícími kluznými vlastnostmi, obsahující 
různou procentuální koncentraci cínu, olova a zinku.[14] 

Dělí do dvou skupin: 
- slitiny mědi s cínem, zinkem a olovem – tzv. červené bronzy, u 

kterých se drahý cín nahrazuje levnějším zinkem. 
- slitiny mědi s cínem a olovem 

Množství cínu v červených bronzech je obvykle sníženo na 4-8% Sn a ve 
slitině je 2-9% Zn a 3-8% Pb v různých kombinacích. V cíno-olověných 
bronzech bývá obsah olova zvýšen na 8-23% Pb, cín je v rozmezí 8-11% Sn a 
zinkem maximálně 2% Zn. Červené bronzy mají oproti cínovým bronzům nižší 
mechanické vlastnosti zejména tvrdost. Používají se pro armaturní odlitky a 
ostatní hydraulické komponenty. Cíno-olověné bronzy jsou vhodné především 
pro vysoce namáhaná kluzná ložiska, odlitky těsné za vysokých tlaků, odlitky 
do prostředí vodní páry, odolné proti korozi atd.[2] 
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Olověné bronzy Cu-Pb 
Mohou obsahovat až 30% olova a obsah cínu bývá do 10 % cínu. 

V kapalném stavu jsou měď a olovo částečně rozpustné, v tuhém stavu téměř 
nerozpustné, takže strukturu tvoří krystaly téměř čisté mědi a krystaly olova. 
V důsledku rozdílných teplot tuhnutí a hustoty jsou oba prvky mimořádně 
náchylné na segregaci. To vyžaduje provádět časté míchání roztaveného kovu 
a provádí se i specielní metalurgické zásahy. Rychlé ochlazování omezuje 
rozsah segregace. Olověné bronzy mají dobré kluzné vlastnosti a používají se 
jako ložiskový kov. Malé přídavky cínu, niklu, zinku nebo manganu zjemňují 
strukturu a omezují segregaci olova. Olověné bronzy mají dobré kluzné 
vlastnosti, a proto se používají jako ložiskový kov.[2] 

 
Niklový bronz 

Nikl má s mědí dokonalou rozpustnost v tuhém stavu, proto jsou možné 
jakékoliv kombinace těchto prvků. Čím víc bude ve slitině niklu, tím bude vyšší 
tvrdost a pevnost, ale klesá však tažnost slitiny. Niklové bronzy mají dobrou 
houževnatost, odolnost proti tečení a výbornou korozní odolnost. 
Nejpoužívanější jsou slitiny pakfong a slitiny alpaka.[2] 

Nikl zvětšuje tvrdost bronzu a jeho odolnost proti korozi. Z niklových 
bronzů se vyrábí kondenzátorové trubky pro agresivní vody. Pevnost slitiny se 
zvětšuje přísadou železa. Je-li ve slitině velký obsah niklu, trubky mají barvu 
světlou jako stříbro. Niklové bronzy s přísadou křemíku jsou vytvrzovatelné 
(cuprodur). Vytvrzený cuprodur má velkou pevnost a tažnost nejen za 
normální teploty, ale i za teploty vyšší, a zejména za teplot nízkých a to až -

200 °C. Cuprodur je velmi odolný proti korozi a dobře tvárný. Hodí se i na 

šrouby a matice pro velmi nízké teploty.[15]  
 

Berylliové bronzy 
Berylliové bronzy se mohou uplatnit tam, kde jsou kladeny vysoké 

požadavky na mechanické vlastnosti při velké vodivosti. Obvykle se používá 
slitin podvojných; kromě 0,5-2,3% beryllia obsahují také nikl, železo, kobalt, 
chrom aj. Berylliové bronzy jsou vytvrzovatelné. Vytvrzují se ochlazením z 800 

°C ve vodě (po němž může následovat tváření za studena) a umělým 

stárnutím při 300 °C po 2 až 3 hodiny. Vytvrzený pérový bronz má pevnost asi 

140 kp/mm2 při tažnosti 3%. Kromě velké pevnosti, a to i za vyšších teplot, 
jsou beryliové bronzy značně odolné proti korozi a proti opotřebení, mají 
vysokou mez únavy i v korodujícím prostředí, vysokou mez tečení, jsou 
nemagnetické a dobře elektricky vodivé. Používá se hlavně na pružiny 
pracující v korozním prostředí, na ventily čerpadel na louhy, na kuličky 
korozivzdorných ložisek, na nástroje, které při nárazu nesmějí jiskřit, na velmi 
namáhané elektrody bodových a švových svářeček atd.[14] 

 

3.2 Mosazi 

Mosaz je slitina mědi (binární mosaz), případně je část podílu nahrazena 
jiným kovem (ternární mosaz). Žlutá mosaz má okolo 35% zinku. Má široké 
pole využití v jemné mechanice, elektrotechnice, při výrobě různého dalšího 
kovového zboží a také v modelářství. K přednostem mosazi patří dobrá 
obrobitelnost, korozivzdornost (pěkný vzhled) a průměrná vodivost. Pevnost 
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není příliš vysoká, ale pro mnoho aplikací zcela postačující. Mosazi se dobře 
spojují pájením a také pokovují. Nevýhodou je cena, která je dána hlavně 
vysokým podílem mědi.[13] 

 
Mosazi pro odlitky 

V praxi patří mezi málo používané, protože na odlévání se používají 
především mosazi zvláštní. Do mosazí pro odlitky řadíme ty, které mají obsah 
Cu 58-63%. Vyznačují se především dobrou zabíhavostí a malým sklonem 
k odměšování. Při výrobě trpí jednak tím, že některé v roztaveném stavu 
pohlcují značná množství vzdušných plynů, což vede ke tvorbě bublin a 
staženin. Používají se pro méně namáhané díly litých součástí čerpadel, 
armatur plynovodů a vodovodů, ve stavebnictví a nábytkových kováních, 
ozubených kolech, šnecích, ventilech a ložiskových pouzdrech.[2] 

 
Tombaky 

Jedná se o mosazi s obsahem mědi vyšším než 80%. Díky vysokému 
obsahu mědi jsou měkké a tedy dobře tvárné zastudena. K následnému 
lisování, tlačení a ražení se dodávají zpravidla v podobě pásů a plechů. 
Využívány jsou i díky své velké odolnosti vůči korozi v atmosféře. Nalezneme 
v elektrotechnice, přístrojích na měření tlaku, vlnovce (což je regulátor tlaku), 
membránách, sítech (např. papírenských), pájené bižuterii, chladičových a 
kapilárních rourkách. Také se používají jako povrchová vrstva nábojů. A to pro 
již zmíněnou odolnost vůči korozi a měkkost proti opotřebení hlavně.[2] 

 
Automatové mosazi 

Někdy se jim také říká šroubové mosazi, což už naznačuje jejich využití k 
výrobě šroubů a jiných soustružnických součástek. Obsahují přibližně 58 % 
mědi, ale často se legují olovem. Olovo v mosazi není rozpustné, a mělo by 
být ve struktuře jemně rozptýlené. Přidává v množství 1 až 3 %, což 
zlepšuje obrobitelnost této mosazi.[14] 

 
Niklové mosazi 

Historicky je to jedna z nejstarších slitin mosazi. Obsahuje zhruba 60 % 
mědi a 14 až 18 % niklu. Nikl je ovšem drahý prvek, takže norma ČSN EN 
uvádí mosazi legované jen do 6 % obsahu. Mají světlou, dalo by se říci až 
bílou barvu. Díky své pevnosti a odolnosti vůči korozi se z ní vyrábějí lékařské 
nástroje a pružiny, nebo i postříbřené jídelní příbory. Pokud tyto slitiny 
vyžíháme, jsou zvláště vhodné pro hluboké tažení. Několik specifických 
složení má svůj název. Například slitina s Cu 60 % + Zn 26 % + Ni 14 % se 
nazývá argentin nebo také new silver (nové stříbro). Z této slitiny se dříve 
vyráběly ozdobné nádoby, které svým vzhledem napodobovaly nádoby 
stříbrné. Cu 45 % + Ni 5 % + Mn se nazývá konstantan a využívá se hlavně 
jako odporový materiál do tenzometrů (to je elektrotechnická součástka 
sloužící k měření mechanického napětí na povrchu součásti.[2] 

 
 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obrobitelnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlubok%C3%A9_ta%C5%BEen%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Křemíkové mosazi 
Kvůli tomu, že křemíkové legury zužují oblast fáze α, používají se 

zásadně tombaky. Obsah Si bývá jen málokdy vyšší než 5 %. 
Charakteristickými vlastnostmi křemíkových mosazí je dobrá tvářitelnost 
zastudena i zatepla a odolnost proti korozi. Jsou vhodné převážně 
k odlévání armatur a jiných součástí, které jsou v provozu při nezvýšených 
teplotách nuceny odolávat účinkům agresivních solných roztoků, mořské vody 
a solným alkáliím (kromě amoniaku. V neposlední řadě se používají i jako 
pájky na ocel.[2] 

 

3.3 Tavení slitin mědi 

Slitiny mědi se ve slévárnách taví nejčastěji v kelímkových pecích, 
vytápěných odporově, plynem (výjimečně jinými palivy) nebo v elektrických 
indukčních pecích. Jako vsázkové suroviny se používají housky slitiny 
příslušné značky, vratný materiál a tříděný měděný odpad. Mateřské tavby 
z čistých surovin se ve slévárnách provádí jen zřídka. Pro úpravu chemického 
složení se používají čisté přísadové kovy, těžko tavitelné nebo lehce oxidující 
kovy se přidávají jako předslitiny s mědí. Předslitinami jsou např. – Cu-Al, Cu-
Fe, Cu-Ni, Cu-Si, Cu-Mn, Cu-Cr Cu-P a jiné, s různými obsahy legujících 
prvků. Cín, zinek a olovo se přidávají v čisté formě. Koncentrace přísad 
v tavenině se snižuje přidáváním čisté mědi. Vsázkové suroviny mohou být 
významným zdrojem naplynění taveniny. Velkým zdrojem naplynění je vlhká 
vsázka a vsázka, znečištěná organickými produkty (olej, mazadla apod.).[2] 

 

3.4 Použití slitin mědi 

Měď, jako čistý kov, je vzhledem ke své dobré elektrické vodivosti 
používána v elektrotechnickém průmyslu na výrobu drátů, vinutí, vodičů atd. 
Díky své tepelné vodivosti se používá na výrobu radiátorů, trubek, klimatizací 
a chlazení, ale také ve šperkařství. 

 

 
Obr. 19: Měďené trubky z čísté mědi Cu99[17] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tv%C3%A1%C5%99itelnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odl%C3%A9v%C3%A1n%C3%AD
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Obr. 20: Měďené drátky z mědi Cu75 [18] 

 
Bronzy mají také dobrou tepelnou vodivost, dobré kluzné vlastnosti a 

odolnost proti korozi, proto se jich využívá na výrobu kluzných ložisek, 
šnekových kol, na výrobu uměleckých předmětů jako jsou bronzové sochy, 
zvony. 

 
Obr. 21: Kluzná ložiska ze slitiny CuPb22Sn4[19] 

   

 
Obr. 22: Bronzový zvon ze slitiny CuSn45[20] 
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Obr. 23 : Bronzová socha koně ze slitiny CuSn15 [21] 
 

Mosazi mají podobné vlastnosti jako bronzy. Díky jejich barvě a vzhledu, 
který se blíží zlatu, se často používají jako náhrada tohoto kovů při výrobě 
šperků a na výrobu hudebních nástrojů. Dále se využívají mosazi na výrobu 
nábojnic a armatur díky své odolnosti vůči korozi.  

 
Obr. 23: Nábojnice ze slitiny CuZn28 [22] 

 
Obr. 24: Armatury ze slitiny CuZn39 [23] 
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Obr. 24: Tuba ze slitiny CuZn21Sn1[24] 
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4  Charakteristika slitin hořčíku 

Hořčík je kov s měrnou hmotností 1,74 g/cm3 a s teplotou tání 650 °C. 

Krystalová struktura hořčíku je hexagonální, má tedy za pokojové teploty 
omezenou tvářitelnost. Hořčík a jeho slitiny lze dobře tvářet, obvykle při 

teplotách 300-400 °C.[2] 

Hořčík nachází využití při výrobě litin s kuličkovým grafitem, dezoxidaci a 
odsíření ocelí, při katodické proti korozní ochraně kovových konstrukcí, popř. 
v pyrotechnice. Neustále roste význam hořčíkových slitin jako konstrukčního 
materiálu v letectví a v automobilovém průmyslu na méně namáhané součásti 
jako jsou kryty motorů, skříně převodovek, části palubních desek, vyztužení 
sedaček, litá kola a další. V porovnání s hliníkovými slitinami nedosahují tyto 
slitiny tak vysokých pevností a to ani po vytvrzení (max. 400 MPa). V poslední 
době se o hořčíkových slitinách uvažuje rovněž v medicíně pro výrobu 
biodegradovatelných implantátů (hořčík je netoxický).[5] 

 

4.1 Slitiny hořčíku 

Slitiny hořčíku jsou podobně jako u hliníku, zpracovávány technologiemi 
odléváním i tvářením. Z hlediska chemického složení se příliš neliší. Pro 
zjemnění struktury se slitiny očkují přísadami uvolňujícími uhlík nebo 
zirkoniem. [3] 

 
Slitiny Mg-Al-Zn 

Hlavním přísadovým prvkem u této slitiny je hliník. Obsah hliníku se ve 
slévárenských slitinách pohybuje v rozmezí 3-9% Al. Se zvyšováním obsahu 
hliníku se zhoršují slévárenské vlastnosti.[2] 

Hliník má však ve slitinách na bázi hořčíku výrazný zpevňující účinek a 
také má velký vliv na kvalitu povrchu ochranného charakteru. Zinek působí 
stejně jako hliník, ale jeho obsah však bývá nižší, neboť vyšší obsahy zinku by 
byly na úkor houževnatosti slitiny. Hlavní nevýhodou je že stopová množství 
prvků jako je Fe, Ni, nebo Cu vedou k výraznému zhoršení korozní odolnosti. 
U těchto slitin se také provádí rozpouštěcí žíhání, rychlé ochlazení a umělé 
stárnutí.[3] 

 
Slitiny Mg-Li 

Patří mezi nejnovější materiály na bázi hořčíku. Přísada lithia způsobuje 
změnu krystalové povahy základní strukturní fáze slitiny. Od obsahu 11% Li je 

struktura tvořena fází β s kubickou prostorově centrovanou mřížkou, což 

přináší výrazné zvýšení tvárnosti slitin. Díky velmi nízké hustotě se slitiny Mg-
Li zdají být velmi zajímavými konstrukčními materiály zejména pro letecký 
průmysl.[3] 

 

4.2 Tavení slitin hořčíku 

Hlavním problémem tavení tekutého kovu je jeho vysoká afinita hořčíku 
ke kyslíku. Této vlastností je přizpůsobena konstrukce pecí, vedení tavícího 
procesu a manipulace s taveninou. Tavení probíhá pod vrstvou ochranné 
strusky nebo v inertní atmosféře. Při dopravě je nutné zabránit kontaktu 
taveniny se vzduchem a s jakoukoliv vlhkostí. Tavení probíhá v elektrických 
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odporových nebo indukčních pecích. Tavící kelímky jsou z uhlíkatých nebo 
nízkolegovaných ocelí. Ochrana hladiny kovu se provádí pomocí rafinačních 
solí, síry a beryllia nebo pomocí inertních plynů SO2,SF6 a další.[2] 

 
Obr. 26: Vícekomorová tavící pec pro slitiny hořčíku [2] 

 

4.3 Použití slitin hořčíku 

Slitiny hořčíku jsou vzhledem ke své nízké měrné hmotnosti a odolnosti 
proti korozi používané na podobné aplikace jako slitiny hliníku ale nedosahují 
takové pevnosti. A proto se používají na výrobu šasí přenosných počítačů 
skříni převodovek apod. Jejich nevýhodou je nízká teplota tavení a proto se 
nesmějí používat v provozu, kde jsou vysoké teploty. 

 
Obr. 27:Zadní příční nosník automobilů MgAl25 [25] 
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Obr. 28: Tělo fotoaparátu z hořčíkové slitiny MgAl5 [26] 

 

 
Obr. 29: Příklady použití hořčíkových slitin v automobilech [27] 
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5  Charakteristika slitin zinku 

Zinek je těžký neželezný kov s nízkou tavící teplotou. Jeho měrná 

hmotnost je 7,13 g/cm3 a teplotou tání 420 °C. Krystalová mřížka je 

hexagonální. Stejně jako olovo, ani zinek nelze tvářením zpevňovat díky nízké 
rekrystalizační teplotě. Výhodou zinku je jeho dobrá odolnost vůči 
atmosférické korozi díky tvorbě pasivní ochranné vrstvy zásaditých uhličitanů 
na povrchu. Hlavní využití zinku je v povrchové ochraně ocelových výrobků 
proti korozi ve stavebnictví, automobilovém průmyslu atd. Povrchové zinkové 
vrstvy jsou připravovány buď galvanicky, nebo žárově. Významný podíl zinku 
je spotřebováván také na výrobu mosazí.[5] 

 

5.1 Slitiny zinku 

Slévárenské slitiny zinku obsahují jako hlavní přísadový prvek hliník. 
Obsah hliníku se pohybuje v rozmezí  4–27 % Al. Nejnižší tavicí teplotu a 
nejlepší slévárenské vlastnosti mají přibližně eutektické slitiny se 4-5 %Al. 
Vedlejšími přísadovými prvky jsou zejména měď a hořčík. Obsah mědi bývá 
v rozmezí 0,5-3 %Cu, obsah hořčíku 0,01-0,03 %Mg.[2] 

Nejpoužívanější z nich jsou slitiny Zn-Al-Cu, které se používají na výrobu 
drobných odlitků, jež se s velké části odlévají tlakovým litím, jako jsou 
například odlitky karburátorů, části zámků automobilů, kliky apod. Slitiny mají 
dobrou slévatelnost a u odlitků litých pod tlakem lze dosáhnout pevnosti v tahu 
až přes 450 MPa.[14] 

 

5.2 Použití slitin zinku 

Zinek se využívá především jako hlavní přísada do mosazi a také 
k elektrolytickému pozinkování plechů, a to proto, že zinek má vynikající 
odolnost proti korozi.  

 
Obr. 30: Držák antény [28]   

           Obr. 31: Pozinkovaná matice [29] 
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6  Charakteristika slitin titanu 

Titan je kov relativně nový. Byl objeven koncem 18. Století, ale začal se 
používat až od roku 1948. Jeho měrná hmotnost je 4,505 g/cm3 a teplota tání 

1668 °C. Vyskytuje se v různých alotropických modifikacích, jako jsou 

modifikace α s hexagonální krystalovou strukturou a modifikace β se 

strukturou kubickou prostorově centrovanou. K jeho přednostem patří zejména 
nízká hustota, výborné pevnostní vlastnosti plně srovnatelné s ocelemi. Po 
deformačním zpevnění dosahují slitiny titanu až pevnosti 800 MPa v tahu. 
Velice významnou vlastností je jejích vynikající odolnost proti korozi v řadě 
agresivních prostředí, například chlor. Je to z toho důvodu že se na povrchu 
vytvoří tenká pasivní ochranná vrstva oxidu Ti2O. K nevýhodám titanu patří 

jeho vysoká reaktivita při teplotách nad 600 °C. Při této teplotě totiž titan velmi 

intenzivně reaguje s kyslíkem a dusíkem, což vede k jeho znehodnocení. 
Vysoká pevnost a nízká hustota činí titan a jeho slitiny vhodnými materiály pro 
letecký a kosmický průmysl s extrémními nároky na spolehlivost. Díky 
chemické odolnosti je titan rovněž široce využíván v chemickém průmyslu a ve 
zdravotnictví. [14]  

 

6.1 Slitiny titanu 

Slitiny titanu dosahují výrazně vyšších pevnostních vlastností 
v porovnání s čistým kovem. Hlavními legujícími prvky jsou Al, V, Sn, Nb, Mo, 
Zr atd. Samozřejmě jako u ocelí i nečistoty ovlivňují stabilitu jeho krystalových 
modifikací. Jako hlavní nečistoty považujeme N, O a C. [14] 

 

Slitiny α 
Jsou to slitiny legované převážně hliníkem, který stabilizuje fázi α. Tyto 

slitiny dosahují pevnosti v tahu až 860 MPa, která je vhodná pro použití i za 
nízkých teplot. Tyto slitiny se legují kromě hliníku a cínu také zirkoniem, 
molybdenem a křemíkem, které byly vyvinuty pro použití za vysokých teplot 

asi do 550 °C.[5] 

 

Slitiny α+β 
Tyto slitiny obsahují vedle hliníku vyšší množství prvků stabilizujících fázi 

β, jejich mikrostruktura a tedy za normální teploty obsahuje obě fáze. 

V porovnání s předchozí skupinou dosahují tyto slitiny vyšších pevností. U 
těchto slitiny se používá stejně jako u ocelí martenzitická přeměna, 
doprovázená výrazným vytvrzením. Při stárnutí se martenzit rozpadá na 
jemnou směs, což vede ke zvýšení pevnosti slitiny. Tyto slitiny dosahují 
pevnosti až 1100 MPa a jsou tedy vhodné pro vysoce namáhané součástky.[5] 

 
Slitiny β 

Tyto slitiny jsou svým složením velice podobné předchozím slitinám. 
Jsou vysoce legované a neprobíhá u nich martenzitická přeměna. Tyto slitiny 
dosahují po tepelném zpracování pevnosti v tahu 1400 MPa, ale jejich 
nevýhodou je vyšší hustota a cena.[5] 
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Intermetalické fáze  
Jedná se o slitiny legované tak vysokými obsahy legujících prvků, že 

jejich struktura je tvořena pouze intermetalickými fázemi. Krystalová struktura i 
mechanické vlastnosti intermetalik jsou obvykle výrazně odlišné od kovů, které 
je tvoří. Mezi ně patří Ni-Ti a Ti-Al. 

Slitiny Ni-Ti jsou známy pod komerčním názvem nitinol. Patří mezi 
materiály s tvarovou pamětí. To znamená, pokud slitinu za studena plasticky 
zdeformujeme tak po ohřátí se vrátí do původního stavu. Používají se na 
různé svorky, spony a tepelné pojistky. 

Slitiny Al-Ti se nazývají intermetalika γ (aluminidy). Jedná se o moderní 

materiály s nízkou hustotou, s vysokou žáruvzdorností a žárupevností. Proto 
se používají u aplikací, kde je působení vysokých teplot kombinováno 
s mechanickým zatížením.[5] 

 

6.2 Použití slitiny titanu 

Slitiny titanu jsou díky svému dobrému poměru měrné hmotnosti vůči 
pevnosti používány v letectví, kosmonautice a také jako přísady nebo legury. 
V lékařství se slitiny titanu používají na výrobu umělých náhrad a to nejenom 
na klouby nebo dentální implantáty ale i na titanové destičky apod. Dále se 
titan používá v omezeném množství na výrobu kuchyňských nožů, pánví atd. 

 
Obr. 32: Kloubní náhrady ze slitiny  Ti-6Al-4V[30]   

 
 

 
 

Obr. 33: Obal svítilen z titanové slitiny Ti- 25Al [31] 
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7  Charakteristika slitin niklu 

Nikl je kov s hustotou 8,9 g/cm3 a teplotou tání 1455 °C. Krystalová 

struktura je kubická plošně centrovaná, proto má nikl dobré plastické vlastnosti 
a tvářením za studena se výrazně zpevňuje. Spolu s kobaltem patří do 
skupiny feromagnetických kovů. Poměrně dobře odolává korozi v atmosféře, 
vodě a v alkalických roztocích. Nikl se hlavně používá pro legování jiných 
slitiny, zejména korozivzdorných ocelí, a dále také ve formě galvanických 
povlaků. Slitiny niklu jsou špičkové materiály s vysokou korozní a tepelnou 
odolností pro chemický průmysl, součástky leteckých a raketových motorů, 
plynových turbín apod.[14] 

 

7.1 Slitiny niklu 

Slitiny korozivzdorné 
Do skupiny korozivzdorných slitin patří zejména dvě skupiny, a to slitiny 

Ni-Cu (tzv. monely) a slitiny Ni-Mo-(Cr) (tzv. hastelloye). Slitiny Ni-Cu mají 
strukturu převážně tvořenou tuhým roztokem. Jednoduché slitiny se zpevňují   
tvářením za studena, slitiny s přídavkem hliníku se mohou také precipitačně 
vytvrzovat. Slitiny Ni-Mo se používají jako kyselinovzdorné materiály, 
odolávající i v oxidačních prostředích (pasivace).[14] 

 
Slitiny žáropevné 

Musejí odolávat vysokoteplotnímu tečení rovněž vysokoteplotním 
reakcím s plyny. Jedná se o komplexně legované slitiny. Základním legujícím 
prvkem je chrom. Přidává se zejména, protože zvyšuje korozní odolnost a 
žáruvzdornost díky tvorbě pasivní vrstvy na povrchu. Dalšími legujícími prvky 
jsou železo (pro snížení ceny), molybden (zlepšuje pevnostní vlastnosti) a 
dále titan a hliník. Ostatní legující prvky zlepšují pevnostní vlastnosti za 
vysokých teplot a to zpevněním tuhého roztoku a také tvorbou stabilních 
karbidů. Pro nejvyšší teplotní zatížení bývají niklové slitiny disperzně 
zpevňovány vysoce stabilními oxidy, např. oxidem yttritým. Tyto kompozitní 
materiály se vyrábí práškovou metalurgií.[14] 

 
Slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 

Mezi slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi patří zejména slitiny 
s nízkou tepelnou roztažností, magnetické slitiny, odporové slitiny a slitiny na 
výrobu termočlánků. Do slitin s nízkou tepelnou roztažností se řadí spíše 
slitiny železa, bývají však často zařazovány mezi materiály na bázi niklu. Tyto 
slitiny se používají v optice nebo elektronice a to tam, kde jsou zapotřebí 
pevné spoje mezi kovem a sklem nebo keramikou. Odporové slitiny slouží 
k výrobě topných odporových vinutí.[14] 
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7.2 Použití slitin niklu 

Slitiny niklu se využívají na výrobu mincí, jako přísada bílého zlata. Dále 
na galvanické články s mnohonásobným dobíjením. Raneyův nikl se používá 
jako hydrogenační katalyzátor. Díky jejich korozivzdornosti a žáropevnosti se 
používají na lopatky turbín do leteckých motorů a do parních turbín.[31] 

 

 
Obr. 34: Lopatka plynové turbíny z niklové super slitiny[33] 

 
 

 
Obr. 35: Turbínové kolo pro turbokompresor [34] 
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8  Charakteristika slitin zlata a stříbra 

Zlato a stříbro se nejčastěji používají jako slitiny, neboť ve své ryzí formě 
nejsou pro naše účely vhodné. Slitiny zlata a stříbra jsou vyhledávány pro 
svou odolnost vůči korozi, elektrickou vodivost a převážně pro svůj vzhled ve 
šperkařství.  

 

8.1 Zlato 

Zlato je chemicky odolný kov, který je velmi dobře tepelně i elektricky 
vodivý, měkký, ale drahý kov žluté barvy. Zlato je značně vzácný prvek 
v zemské kůře. V horninách se vyskytuje prakticky jen jako ryzí kov. V dnešní 
době se už zlato nezískává rýžováním, ale hydrometalurgicky. Tento proces 
spočívá v jemném namletí horniny, kdy se dostane do kontaktu co nejvíce 
částic zlatých zrnek. Namletá hornina se poté louží kyselým nebo oxidačním 
roztokem za probublávání kyslíkem. Z tohoto roztoku se pomocí elektrolýzy 
získává zlato, které se vylučuje na katodě. Zlato je mimořádně odolné vůči 
povětrnostním i chemickým vlivům. Pevnost zlata se dá zvýšit přidáním jiných 
kovů. Pozlacené průhledné plastické fólie mají vynikající odrazivost světelných 
a tepelných paprsků.[35] 

 

8.2 Stříbro 

Je typický kovový prvek, známy již od starověku. Ze všech prvků má 
nejlepší elektrickou a tepelnou vodivost. Má dobrou kujnost a dobře se odlévá. 
V přírodě se stříbro vyskytuje převážně ve sloučeninách, vzácně však i jako 
ryzí kov. V průmyslu se stříbro získává z rud olova, mědi, niklu nebo zinku. 
Nejvíce používanou metodou pro získávání stříbra je elektrolýza a 
z halogenidů je možné je získat pyrometalurgickým přímým tavením.[36] 

 

8.3 Použití slitin zlata a stříbra 

Slitiny zlata se používají především ve šperkařství na výrobu šperků a 
k pozlacování různých uměleckých soch a předmětů. V průmyslu se využívá 
jejich tepelné a elektrické vodivosti pro výrobu spojů v počítačích a 
k pozlacování čí zlacení skla. V lékařství se z nich vyrábí výplně zubů, nebo 
na celé zuby. Dále se díky své ceně používá jako investiční nástroj a záruka 
hodnoty peněz v podobě zlatých cihel.[35] 

 
 
 

 
Obr. 36: Zlaté šperky[37]  Obr. 37: Pozlacené sochy [38] 
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Obr. 38: Zlaté cihly [39] 

 
Slitin stříbra se využívá podobně jako zlata pro jejich elektrickou a 

tepelnou vodivost, chemickou stabilitu, odolnost vůči korozi a vysokou 
odrazivost pro viditelné světlo. Slitiny stříbra se používají ve šperkařství, různé 
umělecké předměty, sochy, medaile atd. Dále se stříbra využívá v lékařství 
pro dentální aplikace např. amalgámy. V průmyslu se stříbro využívá jako 
základ pájek a jako spojovací materiály.[34] 

  
Obr. 39: Stříbrné mince a  medaile [40] Obr. 40: Stříbrné prstýnky [41] 
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9  Závěr 

Slitiny neželezných kovů jsou v dnešní době velmi často používanými 
materiály a to nejen v automobilovém průmyslu, ale i v ostatních průmyslových 
odvětvích.  

V automobilovém průmyslu se slitiny hliníku aplikují ze všech slitin 
neželezných kovů nejvíce. Je to především pro jejich dobré mechanické 
vlastnosti a zároveň nízkou měrnou hmotnost. Z toho vyplývá, že se např. při 
aplikaci těchto slitin na karoserii auta zachová její tuhost, ale sníží se její 
hmotnost. Snížení hmotnosti má výrazný vliv nejen na spotřebu automobilů 
nebo snížení vypouštěných emisí, ale dovoluje nám použít více tlumících 
materiálů a tím zvýšit pohodu cestování. Ze slitin hliníku se vyrábí písty, hlavy 
válců, bloky motorů, skříně převodovek, prvky karoserií, prvky zavěšení kol.  

Vzhledem k tomu, že slitiny mědi, především bronzy, mají vynikající 
kluzné vlastnosti, tak se používají například na výrobu ojničních ložisek. Čistá 
měď se používá jako elektricky vodič v automobilech. Olovo se aplikuje 
především na výrobu akumulátorů. Ze slitin hořčíku se vyrábí kostry sedaček a 
prvky interiérů. Spíše než pevnosti zinku se využívá jeho odolnosti proti korozi, 
a proto se používají pozinkované plechy na karoserie. Slitiny niklu a zinku se 
díky svým vynikajícím mechanickým vlastnostem aplikují na výrobu rotorů 
turbodmychadel, které si musí i za vysokých teplot a namáhání zachovat svoje 
mechanické vlastnosti.  

Na výrobu automobilů se využívají jednotlivé třídy ocelí, jejichž podíl je 
zhruba 50%, dále se aplikují slitiny hliníku, jejichž podíl je asi 40% a zbylých 
10% patří ostatním slitinám neželezných kovů. Slitiny neželezných kovů jsou 
nezbytné pro výrobu automobilů a to hlavně díky tomu, že nejsme schopni je 
nahradit jinými materiály se stejnými nebo podobnými vlastnostmi. Proto 
budou i nadále využívány čím dál více při stavbě automobilů a nahrazovat 
ostatní částí vyráběné doteď z ocelí. 
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