
Otázky ke zkoušce BUM 

1. stavba atomu a čísla charakterizující strukturu atomu  

- atom se skládá z atomového jádra (protony+neutrony) a obalu (elektrony). Popisujeme pomocí nukleonového N (vlevo nahoře) a 
protonového čísla Z (vlevo dole). Nukleonové číslo udává počet nukleonů v jádře, počet neutronů v jádře téhož prvku může být různý 
=> izotopy. Protonové číslo udává počet protonů v jádře, počet protonů v jádře téhož prvku je vždy stejný. U elektroneutrálních atomů 
udává Z i počet elektronů. 

2. valenční elektrony – co to je, proč jsou důležité, maximální počet a proč 

- jsou to elektrony posazeny v energeticky nejvýše položené tzv. valenční vrstvě. Díky tomu se podílí na vzniku chemických vazeb mezi 
atomy. Díky tomu že nevíme, kde přesně se pohybuje elektron, zavádíme pojem orbita- oblast s největší pravděpodobností výskytu 
elektronů. Orbitaly: 1s2, 2p6, 3d10, 4f14.   

3. základní charakteristika iontové vazby, příklad 

- vzniká, když jeden nebo více elektronů valenční sféry atomu přejde do valenční sféry jiného atomu tak, že oba dosáhnou konfigurace 
interního plynu. Např. chlorid sodný. 

4. základní charakteristika kovalentní vazby, příklad 

- je nejsilnější vazba. Je to sdílení elektronů mezi atomy jednoho či více prvků. Počet kovalentních vazeb, které atom může vytvořit, lze 
stanovit podle počtu elektronů, které atom požaduje k dosažení stabilní elektronové konfigurace. H-Cl 

5. základní charakteristika kovové vazby, příklad  

- elektrony jsou ve struktuře kovů velmi slabě vázány. Valenční elektrony atomů tvořících kov jsou volně sdílené mezi všemi atomy, takže 
kovové ionty jsou obklopeny „elektronovým plynem“. To vysvětluje typické vlastnosti kovů. Vodivost, nízká tvrdost, vysoká plasticita, 
neprůhlednost, kovový lesk, atd. Cl2 

6. Vyjmenujte a charakterizujte krystalografické soustavy  

 

7. Bravaisovy mřížky – co to je, k čemu slouží, parametry definující krystalovou mřížku 

slouží nám k popsání struktur krystalů. K výběru základní buňky je nutno dodržet 3 pravidla: 1. maximální počet pravých úhlů, 2. symetrie 
základní buňky musí být shodná se symetrií celé mřížky, 3. při dodržení 1 a 2 musí být objem co nejmenší a hrany co nejkratší 

8. Hlavní krystalické mřížky u kovů 

 bcc  

* počet atomů příslušejících jedné buňce – na=2 

* poloměr atomu jako funkci parametru mřížky – ra= (a√3)/4 

* koeficient zaplnění mřížky – h= 0,68 (tzn. 68%) 

         fcc  

* počet atomů příslušejících jedné buňce – na=4 

* poloměr atomu jako funkci parametru mřížky – ra= (a√2)/4 

* koeficient zaplnění mřížky – h= 0,74 (tzn. 74%) 

hcp 

* počet atomů příslušejících jedné buňce – na=6 

* poloměr atomu jako funkci parametru mřížky – ra= a/2 

* koeficient zaplnění mřížky – h= 0,74 (tzn. 74%) 
       

       

 



  9. Co jsou to Millerovy indexy směrů a rovin  

 Aby bylo možné indexovat krystalografické roviny, tzn. určit Millerovy indexy, je nutné zorientovat elementární buňku v souřadnicovém 
systému. 

Millerovy indexy se dělí na: 

Indexy krystalografických směrů 

jednoho konkrétního směru [uvw]  

souhrnu směrů jednoho typu <uvw> 

Indexy krystalografických rovin 

jedné konkrétní roviny (hkl) 

souhrnu rovin jednoho typu {hkl} 

Jak určíme Millerův index směru? 

Od souřadnic koncového bodu vyznačeného směru odečteme souřadnice jeho počátku. Výsledek zapíšeme do hranatých závorek [ ] bez 
oddělovacích čárek. 

Př. A: [1,0,0] - [0,0,0] = [1 0 0] 

Př. B: [1,1,1] - [0,0,0] = [1 1 1] 

Pokud výsledek není celočíselný, pře- 

vedeme ho na celá čísla. 

Pokud je ve výsledku záporné číslo, zna- 

ménko se píše nad příslušnou číslici. 

Př. C: [0,0,1] - [ ½ ,1,0] =  [-½ -1 1] 

      = [ ]221  

Jak určíme Millerův index roviny? 

Určíme úseky, které rovina vytíná na osách x, y, z. Poté určíme převrácené hodnoty těchto úseků. Výsledek převedeme na nejmenší celá čísla a 
zapíšeme do kulatých závorek ( ). 

Příklad:    a   b   c  

Vytnuté úseky 2   4   6 

Převrácené hodnoty 1/2 1/4 1/6 

Nejmenší celá čísla  6   3   2 

Millerovy indexy  (632) 

  

 

 10. Popište a nakreslete základní druhy bodových poruch krystalové mřížky  

 

 

 

• Vakance 

• Intersticiální atom 

• Malý substituční 
atom 

• Velký substituční 



Vakance  

je neobsazený uzlový bod v krystalové mřížce. Vzniká při krystalizaci nebo jako důsledek vibrace atomů. Množství vakancí roste 
exponenciálně s rostoucí teplotou. Pro většinu kovů je při teplotě blížící se teplotě tání počet vakancí 1:104, tj. 1 z 104 uzlových bodů je prázdný. Při 
dostatečně vysoké teplotě se vakance mohou krystalem přesouvat; tento pohyb je spojen s protisměrným pohybem atomů a nazývá se migrace 
vakancí. 

Substituční atom  

je atom příměsového prvku, který se usadí v neobsazené uzlové poloze v krystalové mřížce. 

Intersticiální atom 

1) je atom základního prvku, který se z  uzlového bodu dostal do prostoru mezi uzlovými body, tj. do intersticiální polohy. Způsobuje relativně 
velkou deformaci okolní mřížky, neboť je podstatně větší než intersticiální dutina. Pravděpodobnost tohoto defektu je proto malá a porucha 
existuje v koncentracích menších než vakance. 

2) je atom příměsi, jehož poloměr je ve srovnání se základním atomem menší (např. atom C v krystalové mřížce Fe; viz intersticiální tuhé roztoky 
dále). Potom je deformace okolní mřížky samozřejmě menší. 

Frenkelův pár 

tato párová porucha vzniká tak, že atom se z uzlového bodu dostane do intersticiální polohy a na jeho původním místě vznikne vakance. 
Obě složky poruchy (vakance a intersticiální atom) se mohou krystalovou mříží pohybovat nezávisle na sobě. 

11. Popište hranovou dislokaci  

Mezi atomové roviny byla vložena další atomová polorovina (B). Koncová řada jejích atomů tvoří tzv. dislokační čáru (AA´); rovina kolmá 
na rovinu dislokace obsahující dislokační čáru se nazývá rovina dislokace (C) – nad ní jsou atomy 

smáčknuty (vrstva atomů je navíc), pod ní jsou od sebe oddáleny. U této dislokace je vektor b
r

 vždy kolmý na 
dislokační čáru. 

Kladná dislokace – vložená atomová rovina leží nad rovinou dislokace, značí se ⊥.  

Záporná dislokace – vložená atomová rovina leží pod rovinou dislokace, značí se T.Dvě rovnoběžné 

dislokace stejného znaménka (jejich b
r

 mají stejný smysl ⊥ ⊥ nebo T T) se odpuzují, dvě rovnoběžné 

dislokace opačného znaménka (jejich b
r

 mají opačný smysl ⊥T nebo T⊥) se přitahují. Setkají-li se v téže rovině, zruší se a vytvoří novou úplnou 
atomovou rovinu = anihilace dislokací.  

12. Popište šroubovou dislokaci  

Představíme si, že krystal nařízneme a podél dislokační čáry posuneme o vzdálenost rovnou 

velikosti b
r

 – vektoru. Proto je b
r

 vždy rovnoběžný s dislokační čárou. Ze soustavy rovin se vytvoří 
spojitý dislokační stupeň procházející krystalem od jednoho jeho povrchu ke druhému a proto nemůže 
být stanovena rovina dislokace. Šroubová dislokace vystupující před rovinu nákresny se označuje O, za 

rovinu nákresny ⊗ . 

13. Popište hranici zrna  

Hranice podzrn existují mezi oblastmi s málo rozdílnou orientací krystalové mřížky. Jsou tvořeny seskupením hranových dislokací mezi 
oběma podzrny. Nazývají se také dislokační hranice nebo hranice s malým úhlem. 

Hranice zrna předpokládá větší rozdíly v orientaci sousedních mřížek. Dislokace se k sobě přiblíží a začnou se překrývat; hranice je 
neuspořádaná, nazývá se hranice s velkým úhlem. Má velkou koncentraci bodových a čárových poruch. Je nejčastějším typem hranice 
v polykrystalu. V technických kovech je ve srovnání s čistými kovy na této hranici více poruch typu nečistot a atomů přísad, což dále snižuje 
uspořádanost. Hranice zrn mají velký vliv na chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti – např. koroze probíhá přednostně po hranicích zrn; difuze 
po hranicích je také rychlejší než přes zrno. Dislokace se na hranicích zrn zastavují a dál nepokračují.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hranice s malým úhlem 

Hranice s velkým úhlem 



14. Uveďte a definujte základní mechanické vlastnosti 

 

Definice vlastností: 

Vlastnosti jsou projevy hmoty, které člověk pozoruje a zkoumá ze svého pohledu, t.j. se zaměřením na užitné vlastnosti. 
 
Pružnost je schopnost materiálu deformovat se před porušením pružně. Pružná deformace je vratná, při odlehčení se rozměry tělesa vrátí na 
původní hodnoty. Při pružné deformaci neplatí zákon zachování objemu. 
 
Plasticita-tvárnost je schopnost materiálu deformovat se před porušením plasticky. Plastická deformace je deformace nevratná, při odlehčení se 
rozměry tělesa nevrátí na původní hodnoty. Při plastické deformaci platí zákon zachování objemu. 
 
Pevnost je odolnost materiálu proti trvalému porušení soudružnosti částic. 
 
Houževnatost je odolnost materiálu vůči vzniku deformace nebo porušení. Mírou houževnatosti je množství mechanické práce potřebné 
k vytvoření deformace nebo k porušení materiálu. 
 
 

15. Vyjmenujte nejdůležitější interní a externí faktory, které ovlivňují mech. Vlastnosti 

 

Mechanické vlastnosti jsou velmi výrazně ovlivněny mnoha 
interními a externími faktory. Mezi nejdůležitější patří: 
Interní faktory  

� chemické složení a chemická heterogenita 
� struktura a strukturní heterogenita 
� velikost a tvar tělesa 
� koncentrátory napětí  (konstrukční a technologické vruby) 
� stav povrchu 

Externí faktory: 

� teplota 
� rychlost deformace 
� druh a časový průběh zatěžování 
� okolní prostředí 

 

16. Definujte normálové a smykové napětí  

 
17. Proveďte rozbor Hookova zákonu 

 

� Podle tvaru závislosti mezi napětím a elastickou deformací se materiály dělí na dvě skupiny: 
1. Materiály s lineární závislostí σ – ε 
2. Materiály s nelineární závislostí σ - ε 

 
Materiály s lineární závislostí σ - ε 

� Pro tyto materiály platí Hookeův zákon: 
 
 
 
E…modul pružnosti v tahu neboli Youngův modul 
Pro ocel platí: E = 2,1 . 105 MPa 
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18. Vyjmenujte základní mechanismy plastické deformace a uveďte podmínky pro skluz dislokací 

 

Celková a plastická deformace 

� Překročí-li vnější zatížení určitou mez, vytvoří se v materiálu plastická, tj. trvalá deformace. 
� Celková deformace pak sestává ze dvou složek: 

 
 

� V okamžiku, kdy na těleso přestane působit vnější zatížení, elastická deformace vymizí, zatímco plastická deformace zůstane zachována. 
� Základní mechanismy plastické deformace 

 
Skluz dislokací Dvojčatění    

        
 

Skluz dislokací 
� Nejčastější a nejznámější mechanismus plastické 

deformace, který se realizuje pohybem dislokací ve skluzových systémech. 
� Skluz dislokací probíhá v určitých krystalografických rovinách a směrech, pro které platí: 

1. Směr skluzu je totožný s některým směrem, který je nejhustěji obsazený atomy. 
2. Skluz probíhá většinou v rovině nejhustěji obsazené atomy. 
3. Ze souboru skluzových systémů (rovina, směr) je aktivní ten skluzový systém, který je optimálně orientován vůči vnějšímu 

zatížení, to je ve kterém je maximální smykové napětí. 
 
 

19. Znázorněte pohyb hranové dislokace 

 

Pohyb hranové dislokace 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohyb dislokací 
Po překročení kritického napětí   dochází k pohybu dislokací.  

 

 

20. Vysvětlete činnost Frankova-Readova zdroje dislokací 

Vznik dislokací v materiálech 
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21. Co je to dvojčatení 

 
� Druhý nejvýznamnější mechanismus plastické deformace, který se uplatňuje zvláště u kovů s mřížkou kubickou plošně středěnou a 

mřížkou hexagonální těsně uspo-řádanou.  
� Jeho výskyt je podporován zejména vysokou rychlostí deformace a nízkou teplotou. 

 
� Při dvojčatění se atomy v části krystalu přesunou o necelou meziatomovou vzdálenost, a to tak, že vznikne oblast mřížky souměrná 

podle roviny dvojčatění s neposunutou mřížkou. 
� Přesun atomů při dvojčatění je výsledkem pohybu neúplných dislokací, na rozdíl od deformace kluzem, kde se jedná o pohyb úplných 

dislokací.  

 
 
Skluz dislokací a dvojčatění 

 
 
 

22 .Proveďte rozbor Hall – Petchova vztahu    

 
Hallův-Petchův vztah: 
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kde σ0 je třecí napětí potřebné pro pohyb dislokací      
    (pro nízkolegovanou ocel σ0 = 40 MPa) 
       ky je materiálová konstanta [N*mm-3/2] 
       d je střední průměr zrna [mm] 
 

23. Zakreslete tahový diagram se smluvní mezí kluzu; definujte základní charakteristiky  

 

 

     skluz  dvojčatění 



24. Zakreslete tahový diagram s horní a dolní mezí kluzu; co je to Lüdersova deformace; definujte základní charakteristiky  

 

 
 
Lüdersova deformace, jednoduše řečeno je nutno nejdříve hodně zatáhnout než se zrna pohnou a pak to jde snáz. Jako u saní, nejdříve hodně  
zatáhnout než se rozjedou a pak už jedou lehce za působení „malé“ síly.  

  

25. Definujte co je to tvrdost, uveďte nejdůležitější metody měření  

 

Tvrdost je: mechanická vlastnost definovaná jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa 
 
Měření tvrdosti podle Brinella, Vickerse, Rockwella, poldy kladívkem... 
 
 
 
 
 
 

26. Popište zkoušku rázem v ohybu včetně měřených veličin  

 
 
 
 

     Nárazová práce = 
     Potenciální energie kladiva 

před zkouškou 
- 

     Potenciální energie kladiva 

po zkoušce 

    K = m*g*h - m*g*h’ 

 
Vrubová houževnatost 

 
 

 

 

 

deformace 

napětí 

Lüdersova deformace 
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27. Vysvětlete, co je to tranzitní chování a u kterých materiálů je pozorováno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Zakreslete teplotní závislost nárazové práce pro materiály s tranzitním chováním a definujte tranzitní teploty  

 

 

       

29.Vysvětlete pojmy lomová mechanika, součinitel intenzity napětí a lomová    houževnatost; u veličin uveďte označení a jednotky  

 

Lomová mechanika – výpočet pevnosti součásti s defektem (trhlinou) 
Součinitel intenzity napětí – veličina vyjadřující zatížení tělesa s trhlinou 
Lomová houževnatost – materiálová charakteristika vyjadřující odpor materiálu vůči iniciaci lomu z defektu. 
 

30. Uveďte tři aplikace základního vztahu lomové mechaniky   

� Je znám materiál (jeho KC) a zatížení s , je nutné určit kritickou velikost defektu pro vznik nestabilní trhliny  
 
 a < aC => bezpečí 

 
 

� Je zadán materiál s danou lomovou houževnatostí KC a velikost defektu a, je hledáno kritické zatížení pro vznik nestabilní trhliny 
 
 
 
 

� Je dána velikost defektu a a zatížení s , je třeba najít materiál odolný proti vzniku nestabilní trhliny  

 

 

31. Uveďte klasifikaci lomů z hlediska energetické náročnosti a z hlediska uplatňujícího se mikromechanismu  

Energetická náročnost 
a. Křehký lom 
b. Houževnatý lom 

Mikromechanismus lomu 
c. Štěpný lom 
d. Tvárný lom 

 

 

 



32. Definujte, co je to únava materiálů, uveďte tři stádia únavového procesu  

 

Únava materiálu je proces změn strukturního stavu materiálu a jeho vlastností vyvolaný cyklickým (kmitavým) zatěžováním, přičemž nejvyšší 
napětí je menší než mez pevnosti Rm a ve většině případů i menší než mez kluzu Re. 

V důsledku toho dochází v materiálu k hromadění poškození, které se v závěru 
procesu projeví růstem makroskopické trhliny a únavovým lomem. 

Místo iniciace lomu je přednostně na povrchu, vyjímku tvoří kompozitní 
materiály. 

- 3 stadia únavového procesu: 
a. změny mechanických vlastností (kvôli plastickej deformácii sa 

mení rozloženie a hustota dislokácií v materiálu) 
b. vzniku únavových trhlin (dochádza ku koncentrácii napätia a 

deformácie v okolí koncetrátorov napätia, vznikajú 
1.mikrotrhliny) 

c. šíření únavových trhlin (mikrotrhliny stále rastú, s jednej sa 
stane riadiaca trhlina, ktroá rastie a dokiaľ sa nepřekročí 
kritické napätie a dojde k lomu) 

 

33. Zakreslete sinusový zátěžný cyklus, popište jeho charakteristiky včetně 

parametrů asymetrie  

- Sinusový zátěžný cyklus      Parametry asymetrie zátěžného cyklu 

   

σa = amplituda napětí 

σm = střední napětí 

σh = horní (maximální) napětí 

σn = dolní (minimální) napětí 

 

 
 

 

 
 

 
 

34. Schematicky znázorněte únavový lom, vyznačte místo iniciace porušení, postupové čáry a oblast statického dolomení  

- Schéma únavového lomu ocelové hřídele. Místo inici-ace, oblast šíření (postupo-vé čáry) a oblast statického dolomení, které vzniklo v 
okamžiku, kdy únavová trhlina dosáhla kritickou ve-likost vzhledem k působí-címu napětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Zakreslete Wöhlerovu křivku, vyznačte oblasti časované a trvalé únavové pevnosti a definujte mez únavy  

 

Slouží k určení provozního napětí σσσσ  pro daný počet cyklů � nebo naopak. 
              Určuje se pro symeterický zátěžný cyklus. 

Mez únavy σC– napětí, při kterém nedojde k lomu při únavové zkoušce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Co je to tečení neboli creep a relaxace  

 

Creep – je časově závislá trvalá deformace, ke které dochází za vysokých teplot (T > 0,4Tm) při konstantním zatížení nebo konstantním napětí 
nižším než mez kluzu. 

 
Relaxace - Je-li namáhané těleso upnuto tak, že během namáhání zůstává konstantní jeho celková deformace εεεε  ve směru zatížení (např. šroub), 
dochází k pomalému poklesu (relaxaci) působícího napětí. 
Relaxace je způsobena růstem plastické deformace εεεεp na úkor deformace elastické εεεεe při zachování hodnoty celkové deformace εεεε 

 

37. Zakreslete creepovou křivku a vyznačte tři stádia tečení materiálu  

I. primární 

� deformační zpevňování je výraznější než odpevňování 

� pokles rychlosti tečení 

II. sekundární 

� tzv. ustálený creep 

� v tomto stadiu se určuje rychlost creepu  

III. terciární 

� vznik lokálních poruch soudržnosti (kavity, trhliny)  

 

 

 

Křivka tečení – creepová křivka – je závislost poměrného prodloužení εεεε  a času ττττ , získaná na základě výsledků série creepových zkoušek pro 
konkrétní napěťové a teplotní podmínky. 

 

38. Uveďte a vysvětlete základní creepové charakteristiky – mez tečení a mez pevnosti při tečení  

Mez tečení RT je napětí, které při dané teplotě vyvolá za určitou předem stanovenou dobu deformaci určité velikosti. 

  RT  čas [h] / deformace [%] / teplota [°C] = napětí [MPa] 

  RT 105 / 0,1 / 600 = 90 MPa 

Mez pevnosti při tečení RmT je napětí, které při dané teplotě způsobí po určité předem stanovené době lom. 

  RmT čas [h] / teplota [°C] = napětí [MPa] 

  R mT 104 / 600 = 150 MPa 
 

 

39. Termodynamická soustava 

- druhy soustav (neizolovaná otevřená a uzavřená, izolovaná; homogenní, heterogenní) 

- složky soustavy (nepolymorfní, polymorfní) 

- fáze soustavy (druhy-prvek, roztok, sloučenina; skupenství-tuhé, kapalné, plynné) 

 

Termodynamická soustava je vymezená část prostoru se svou látkovou náplní. Vně soustavy je okolí. Soustava je od svého okolí oddělena 
hranicemi (skutečné, myšlenkové). 
Druhy soustav: 

Neizolovaná otevřená soustava: ze soustavy do okolí a zpět může přecházet energie i látka 
Neizolovaná uzavřená soustava: ze soustavy do okolí a zpět může přecházet energie, ne však látka 
Izolovaná soustava: ze soustavy do okolí a zpět nemůže přecházet energie ani látka 
Homogenní soustava: soustava obsahující jednu fázi 
Heterogenní soustava: soustava obsahující dvě a více fází 
 
Složky soustav: 

Složka nepolymorfní: v tuhém stavu určitá krystalová mřížka, která se v závislosti na teplotě nemění, trvá až do teploty tavení. (Např. Cr s mřížkou 
bcc do1857°C, Ni s mřížkou fcc do1453°C) 

Složka polymorfní: v tuhém stavu změna krystalové mřížky (jednou nebo i vícekrát) v závislosti na teplotě. Tyto přeměny mřížky se nazývají 
překrystalizace nebo alotropické přeměny. Jednotlivé krystalové formy, stabilní v určitém teplotním rozmezí, se nazývají alotropické 

modifikace. Modifikaci stálou při teplotě okolí označujeme obvykle αααα, další modifikace s rostoucí teplotou postupně ββββ, γγγγ, atd. Polymorfním 
kovem je např. Fe s modifikacemi αααα mřížkami postupně αααα Fe (bcc) do 910 °C, γγγγ Fe (fcc) při (910 ÷ 1539) °C, δδδδ Fe (bcc) při (1392 ÷ 1539)°C. 

 
Fáze soustavy: 

Fáze: homogenní část heterogenní soustavy, definovaná svým chemickým složením, krystalickou stavbou a atomovým uspořádáním. Při změně 
teploty, tlaku a složení mohou fáze vznikat a zanikat, přeměňovat se jedna ve druhou 

 Fáze je prvek, roztok, sloučenina 
Skupenství: tuhé (pevné) s, kapalné l, plynné g 

� sloučenina H2O = jedna složka  
= tři fáze: vodní pára – voda – led 
 
 
 
 
 



40 .Vysvětlete pojmy alotropie a polymorfie 

 

Alotropie je vlastnost chemického prvku označující jeho schopnost vyskytovat se v několika různých strukturních formách, které mají výrazně 
odlišné fyzikální vlastnosti. Výsledkem vlastnosti jsou jednotlivé alotropické modifikace lišící se typem krystalové soustavy, fyzikálními a 
mechanickými vlastnostmi. 
Příkladem alotropního prvku je uhlík, vyskytující se ve formě grafitu, diamantu, grafenu a fullerenů nebo síra, která existuje ve formě 
kosočtverečných nebo jednoklonných krystalů. 
 
U chemických sloučenin a technických slitin je obdobná vlastnost označována jako polymorfie - chemická vlastnost sloučenin, která umožňuje za 
změny tlaku a teploty soustavy k tomu, aby došlo k izomorfii, během které jsou některé prvky nahrazovány jinými. Jedná se o základ 
geotermometri a geobarometrie. 
 
Zjednodušeně řečeno, jde o jev, kdy stejně chemická sloučenina tvoří krystaly různých soustav. 
Využívá se pro chemické prvky, které jsou ve strukturní pozicí horninotvorných minerálů, která může být funkcí teploty a tlaku. 
Jedna sloučenina tak během polymorfie vytváří jiné krystaly např: CaCO3 vytváří aragonit a kalcit a nebo podobně železo - hořčík se chová v 
pyroxenech, či granátech.  

 

41. Fázové pravidlo a fázový diagram pro jednosložkovou soustavu 

 
Fázové pravidlo (Gibbsův zákon fází) určuje největší počet fází, které za daných podmínek mohou 
existovat ve vzájemné rovnováze (tj. bez změny) 
v  +  f  =  k  + n  

v……. počet stupňů volnosti   
f…….. počet fází 
k……. počet komponent (složek) soustavy                                                              
n……. počet vnějších proměnných činitelů 
Počet stupňů volnosti v představuje počet nezávisle proměnných veličin soustavy (teplota, tlak, 
složení), které se mohou měnit, aniž by se změnil počet a druh současně existujících fází. 
Fázový diagram pro jednosložkovou soustavu 
 
42. Termodynamický stav (rovnovážný a nerovnovážný; stabilní, metastabilní, nestabilní) 

 
Stav látky = okamžitý způsob její existence; je dán hmotou, složením fází, teplotou, tlakem a objemem = stavovými veličinami. 
Stav: rovnovážný a nerovnovážný (termodynamické hledisko) 
         stabilní, metastabilní a nestabilní (termodynamické i kinetické hledisko) 
 
Rovnovážný (stabilní) stav S: energie je v absolutním minimu; soustava nemá možnost ani snahu se samovolně 

dále měnit 
Metastabilní stav M: energie je v lokálním minimu, je to stav podmíněné rovnováhy. Soustava se snaží přejít ze 

stavu M do stavu S přitom musí vynaložit velké množství energie na překonání bariéry. 
Nestabilní (nerovnovážný) stav N: soustava má snahu přejít ze stavu N do stabilnějších stavů N1-M nebo N2-S 

vyznačující se nižší energií. 
 
43. Gibbsova energie 

 
Gibbsova energie je vhodná k popisu dějů probíhajících v závislosti na teplotě a tlaku. 
Závislost Gibbsovy energie na teplotě a tlaku: 

 

 
Samovolné nevratné děje: snížení energií G a F (ΔG < 0, ΔF < 0).  
Samovolné vratné děje: hodnoty G a F se nemění (ΔG ≅≅≅≅ 0, ΔF ≅≅≅≅ 0).  
 
 
 

 

 

 

 

 

44. Fázové přeměny čistých látek a Gibbsova energie 

Izobarické změny skupenství čisté látky (z tuhého stavu do kapalného a naopak při zpětných přeměnách) 
 

Gs a Gl křivky Gibbsovy energie v závislosti na teplotě. 
Průsečíky Rsl jsou rovnováhy mezi tuhou a kapalnou fází. V každém teplotním intervalu je rovnovážná fáze, jejíž křivka G leží nejníže.  
Fáze s vyšší hodnotou G jsou v nerovnovážném stavu a snaží se 
přejít do rovnováhy. 
Rozdíl Gibbsovy energie mezi hodnotami jednotlivých fázích při 
uvažované teplotě. Pro možnost přeměny musí být ∆G < 0.  

∆G = G konečného stavu -  G výchozího stavu 
Úbytek energie ∆G < 0 představuje práci, kterou soustava musí 
vynaložit na uskutečnění samovolné přeměny z jedné fáze do 
druhé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



45. Vztah mezi termodynamikou a kinetikou 

Souvislost mezi termodynamickými a kinetickými parametry se dá vysvětlit na příkladu krystalizace a tavení čisté látky (obr.). 
 

Vysvětlení obrázku: 
Na obr. a je uvedena závislost volné entalpie čisté látky v tuhém a tekutém stavu na teplotě při 
konstantním tlaku. Stabilní stav při dané teplotě se vyznačuje nejnižší možnou hodnotou volné 
entalpie. Jestliže vlivem změny teploty přestane být uvažovaný stav soustavy stabilní (např. tavenina 
při  teplotě TL →→→→ S nebo tuhá látka při TS →→→→ L) je vytvořen termodynamický předpoklad (hnací síla G < 0) 
pro uskutečnění fázové přeměny, vlivem níž je opět dosaženo stavu stabilního za daných nových 
podmínek. 
Uspořádání atomů (iontů) je nepravidelné v tavenině (L) a pravidelné v tuhé látce (S). Při fázových 
přeměnách dochází k přeskupení jednotlivých částic. Pokud se chce částice přesunout z taveniny do 
tuhé fáze, musí se vyprostit z přitažlivých sil okolních částic v tavenině, tzn. musí překonávat 
energetické bariéry vyznačené na obr. b, c, d. Na y – osu je vynášena volná entalpie soustavy 
označená velkým G, je-li uvažována z hlediska termodynamického, a malým g, je-li uvažována 
z hlediska kinetického. Na ose x se vyznačuje stav soustavy. 
Na obr. b je termodynamický předpoklad pro uskutečnění krystalizace. Uskuteční se pouze tehdy, 
podaří-li se soustavě v reálném čase překonat energetickou bariéru. 
Obr. c znázorňuje stav termodynamické rovnováhy mezi roztavenou a tuhou látkou při teplotě Tm. 
Termodynamická síla tavení a krystalizace je nulová. Žádná z fázových přeměn se nemůže uskutečnit 
bez hledu na kinetické parametry. 
Obr. d ukazuje příznivý termodynamický předpoklad pro tavení čisté látky. Tavení se uskuteční pouze 
v reálném čase za kinetických podmínek. 
 
 
 
 
 
 

46. Základní pojmy kinetiky (energetická bariéra a aktivační energie; fluktuace energie; tvorba a růst zárodků nové fáze; rychlost a doba 

přeměny; kinetická křivka a kinetický diagram přeměny) 

Energetická bariéra je energetická překážka mezi výchozím a konečným stavem soustavy. 
Aktivační energie přeměny (děje) je energie potřebná k překonání energetické bariéry mezi oběma stavy; určuje se pomocí Arrheniovy rovnice pro 
daný děj – kombinací experimentů a výpočtů.  
Fluktuace energie je proměnlivá a krátkou dobu trvající kladná nebo záporná odchylka energie jednotlivých částic od průměrné hodnoty energie, 
která charakterizuje soustavu jako celek.  
Nukleace (tvorba) a růst zárodků nové fáze: Tvorba je heterogenní a homogenní. Při homogenní nukleaci se atomy shlukují do poloh, které budou 
odpovídat budoucímu uspořádání. Některé shluky se rozpadají, jiné stabilizují a dále rostou. Stabilní zárodky nové fáze vzniknou, když jejich vznik 
bude doprovázen poklesem volné entalpie soustavy, tj. když volná entalpie nové fáze bude nižší než volná entalpie fáze původní a když i jejich růst 
bude doprovázen snižováním jejich volné entalpie. K homogenní nukleaci dochází při přechlazení na teplotu  T  = 0,80.T tání. Při heterogenní 
nukleaci vznikají zárodky pevné fáze na cizích površcích v tavenině (stěny formy, částice cizích tuhých fází atd.). Heterogenní nukleace je běžnější a 
energeticky výhodnější než homogenní. K heterogenní nukleaci dochází při přechlazení na teplotu T  = 0,98.T tání. Růst vzniklých zárodků pevné fáze 
spočívá v připoutávání jednotlivých atomů z taveniny na povrch zárodku. 

 
Růst zárodků nové fáze. Snadný (polohy A a B), obtížný (polohy C aD). 

 

Rychlost přeměny Již bylo uvedeno, že vhodné termodynamické předpoklady jsou pro uskutečnění kterékoliv přeměny nutnou  podmínkou, nikoliv 
však postačující. Záleží také na posouzení kinetických parametrů přeměny, které se projeví v rychlosti uvažované přeměny. Některé přeměny 
proběhnou ve zlomcích sekund, jiné se uskutečňují v podmínkách, kdy je soustava udržována několik let na vysoké teplotě. Rychlost přeměny je 
proto velmi důležitou veličinou a uvažuje se v několika podobách – obecná rychlost difuzní přeměny, tzv. Arrheniovou rovnicí. 
 

Kinetická křivka Při zkoumání kinetiky dané reakce se sleduje, jak v závislosti na čase roste množství nové fáze; procesy se zkoumají buď při 
konstantní teplotě (izotermicky) nebo při určité rychlosti ochlazování (anizotermicky). Výsledky pozorování jsou potom zpracovány do grafů, v 
nichž je na x – osu vynášen čas t (příp. log t) a na  y – osu množství nově vzniklé fáze y; kvůli charakteristickému tvaru se výsledné křivky také 
nazývají S křivky. 

 
 

 

 



Kinetický diagram Z jedné izotermické kinetické křivky získáme informaci o tom, za jak dlouho od dosažení teploty transformace T začne přeměna 
probíhat (ts) a jak dlouho budeme muset počkat, než skončí (tf), tj. získáme uspořádanou trojici bodů [T; ts, tf].  
Necháme-li proběhnout transformaci při různých teplotách, získáme větší počet uvedených trojic bodů. Vyneseme-li je do grafu (osa x = čas t , osa 
y = teplota T ), získáme izotermický transformační diagram. Z něj můžeme pro libovolnou teplotu transformace určit délku inkubační doby a dobu 
potřebnou pro přeměnu staré fáze na novou. 
Dochází-li k transformaci při určité rychlosti ochlazování, je zaznamenáván pokles teploty materiálu v závislosti na čase – křivka ochlazování. Při 
různých rychlostech ochlazování určujeme čas začátku přeměny ts a konce přeměny tf. Vynesením všech získaných údajů do grafu (osa x = čas t , 
osa y = teplota T) obdržíme anizotermický transformační diagram. Z něj můžeme určit, teplotu začátku a konce přeměny i jak dlouho bude trvat 
sledovaná přeměna při požadované rychlosti ochlazování. 
 

 
 

47. Arrheinova rovnice (význam a řešení) 

 

Arrheniova rovnice vyjadřuje v závislosti na teplotě obecnou rychlost libovolného izotermického difuzního děje. 

 
y´ – rychlost sledovaného děje, fyzikální rozměr je různý podle děje (např. frekvence přeskoků [s-1], rychlost růstu průměru zrna [m.s-1], rychlost 
růstu plochy zrna [m2s-1]  apod.)  
A – rychlostní konstanta sledovaného děje, fyzikální rozměr stejný jako y´  
Q – aktivační energie sledovaného děje [J.mol-1] 
R – molární plynová konstanta; R = 8,314  [J.mol-1K-1] 
T – teplota děje [K] 
 
Čím větší jsou hodnoty A a T, a čím menší je hodnota Q, tím rychleji daný děj probíhá. 
Arrheniova rovnice slouží k určení číselné hodnoty konstanty A a aktivační energie Q  uvažovaného děje. Vychází se z experimentálního zjištění 
jeho rychlosti y´ za různých teplot, následné grafické analýzy a závěrečných výpočtů (regresní analýzy). 
Arrheinova rovnice se převádí logaritmováním do lineárního tvaru. 

 
    

 

48. Podstata difuze  (přenosový děj, samovolný a nevratný), význam difuze, vliv druhu a  skupenství difuzního prostředí 

 

 Podstata difuze: 

� Difuze je přenosový děj, při němž dochází k přemístění difundující látky základním materiálem - většinou z míst, kde je difundující látky 
více do míst, kde je jí méně (koncentrační spád) 

� Difuze se uskutečňuje pomocí velkého počtu náhodných přeskoků atomů nebo iontů, jejichž výsledkem je statistické zmenšení 
koncentračních rozdílů 

� Difuze je děj samovolný (spontánní), nevratný, tepelně aktivovaný (Arrheniova rovnice)    
� Cíl (konec) přenosového děje = vyrovnání rozdílů  v koncentraci, dosažení rovnováhy  

 

 Difuze – vliv skupenství: 

� u plynů a kapalin probíhá přemístění látky snadno, kromě toho se může uskutečnit i jinak než difuzí (např. mechanickým mícháním)  
� difuze látkou v tuhém stavu je obtížná, časově náročná a je jediným možným způsobem přenosu látky – proto je významným dějem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49.Mechanizmy difuze, druhy difuze 

 

 
� Aktivační energie intersticiální difuze Qi  a samodifuze Qv (vzájemné srovnání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Difuze intersticiálních atomů(intersticiální mechanismus difuze) je energeticky méně náročná a probíhá rychleji než difuze substitučních 
atomů (vakantní mechanismus difuze) 

 

 
 

50.    Difuzní článek a 1. Fickův zákon 

 

Difuzní článek: 
� Vzorky 1 a 2, v nich látka A a látka B   
� Čas τ0 [s] : vzorek 1, koncentrace c1

A, c1
B;                       

vzorek 2, koncentrace; c2
A, c2

B; 
c

1
A > c

2
A ; c1

B < c2B ; koncentrace [kg.m-3] 
� Koncentrační profil cA= f(x) v čase τ0  
� Kovový styk (M je dělicí rovina),  

vysoká teplota T 

� Difuze A ze vzorku 1 do vzorku 2,  
difuze B ze vzorku 2 do vzorku 1 

� Koncentrační profil cA= f(x) v čase τ1 
 
 
 

heterodifuze 

Mechanismus 
difúze 

Druh difuze 

vakantní 

intersticiální intersticiální 

difuze nečistot 

samodifuze 

DGm = úbytek Gibbsovy energie soustavy = práce vynaložená na překonání meziatomové vazebné energie 
DGv = úbytek Gibbsovy energie soustavy = práce vynaložená na přeskok vakance  
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1. Fickův zákon: 
 
 
� JA [kg.m-2s-1] je difuzní tok látky A; je to množství látky A [kg] (přenesené za jednotku času dt =1 [s] jednotkovou plochou průřezu 

vzorku S=1[m2] kolmou na směr difuze) v místě, kde  gradient koncentrace má příslušnou hodnotu 
� DA [m2s-1] je koeficient difuze neboli difuzivita látky A; má význam rychlostní konstanty difuze 
� cA [kg.m-3] je okamžitá objemová koncentrace látky A 

� x [m] je polohová souřadnice (popř. vzdálenost) ve směru osy x, který je směrem difuze 
[kg.m-3m-1]  je gradient koncentrace látky A; geometricky je to směrnice tečny ke    křivce koncentračního profilu v daném 
místě x; je to hybná síla difuze (ve skutečnosti není hybnou silou difuze celková,ale aktivní koncentrace – obrácená difuze) 

� 1. Fickův zákon pro difuzní tok látky B je analogický  
 

51. Stacionární  a nestacionární difuze   

 
� Stacionární difuze: do desky vchází zleva stejné množství látky jako z ní směrem doprava 

odchází, proto                                         se v ní koncentrace  s časem nemění  
� k řešení všech úloh stačí 1. Fickův zákon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nestacionární difuze: do desky vchází zleva více látky než jí směrem doprava odchází, proto se v ní 

koncentrace s časem   
τ∂
∂c

 měnín (roste). Tato změna koncentrace je určena 

rozdílem vcházejícího a vycházejícího difuzního toku. 

� Změnu koncentrace v závislosti na čase   
τ∂
∂c

určuje 2. Fickův zákon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. 2.  Fickův zákon: 

� Tento zákon byl odvozen (např. Ptáček I, str. 194 ÷ 197) ve tvaru  
  
 
 

 
pro D závislé na koncentraci c a na poloze x 

 
� Pro D = konst můžeme 2.F.z. přepsat do tvaru 
 
� Význam        : změna koncentrace v závislosti na čase  

   rychlost změny koncentrace 
  

� Význam            :  křivost koncentračního profilu v daném místě x 

 
 

             Nasycování povrchu tělesa 
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2.  Fickův zákon, příklad použití: 
 

� Jakou dobu nasycování volíme při dané teplotě nebo naopak – chceme-li v určité hloubce pod povrchem dosáhnout určité koncentrace 
c (vliv teploty se projevuje přes hodnotu koeficientu difuze). 

 

53. Příklady uplatnění difuze v praxi  

Cementace je typ chemicko-tepelného zpracování (chemického proto, že  je ovlivňováno chemické složení materiálu, a tepelné proto, že probíhá 

při teplotě kolem 900°C), při němž je povrch materiálu difuzně sycen uhlíkem. Tak je na povrchu nízkouhlíkové oceli s obsahem asi (0,1 až 0,2) 

hm.% C vytvořena vrstva materiálu obohacená uhlíkem na asi 1%. Po následném tepelném zpracování (kalení) je dosaženo toho, že na povrchu 

houževnatého jádra je pevná a tvrdá vrstva zakaleného materiálu. Příkladem praktického upotřebení cementace např. výroba hřídelí, ozubených 

kol.    

Kvalita a hloubka nauhličené vrstvy závisí na: 

� prostředí, ve kterém cementace probíhá, 

� teplotě  cementace, 

� době, po kterou necháme difuzi probíhat, 

� dalších činitelích (např. přítomnosti legur v oceli). 

Růst velikosti zrna:     Slinování keramiky: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difuzní spojování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Krystalické tuhé fáze v kovových soustavách – rozdělení, podstata a faktory jejich určení  

V tuhém stavu je stavba kovů a slitin krystalické povahy. Charakter krystalické struktury fází vznikajících ve slitinách určují Hume – Rotheryho 
faktory:   - velikost atomů 

- elektronová koncentrace - počet valenčních elektron připadajících na jeden atom 

- elektrochemický faktor - druh vazby 

Na základě těchto faktorů rozdělujeme fáze v kovových soustavách do dvou skupin: 

�  tuhé roztoky  

�  intermediární fáze 

55. Definujte rozpustnost ve slitinách, její míru a možnosti ve vztahu ke skupenství  

Většina technických materiálů je tvořena více složkami. Pro pochopení, jak se může několik složek (komponent) spojovat ve slitinu je 
třeba rozumět pojmům roztok a rozpustnost. 

Roztok je homogenní fáze tvořená nejméně dvěma složkami 

Rozpustnost je schopnost jedné látky rozpouštět se v druhé látce 

Míra rozpustnosti (mez rozpustnosti) je maximální množství jedné látky, které může být rozpuštěno v látce druhé   

Roztoky dělíme dle skupenství:  - kapalné     - tuhé (pevné) 

Míra rozpustnosti v roztoku : 

-  v látkách  – rozpustnost úplná – voda + alkohol 

          – rozpustnost částečná – voda + cukr    

          – nerozpustnost – voda + olej 



56. Tuhé roztoky – rozdělení, vznik a možnosti rozpustnosti  

Tuhý roztok: Homogenní tuhá krystalická fáze tvořená nejméně dvěma složkami (komponentami); v dvousložkové (binární) slitině 
obecně označené A a B 

V kovových soustavách: složka A - základní kov (rozpouštědlo) 

složka B - přísada (rozpouštěný prvek)  

Podle způsobu uložení přísady atomů přísady v krystalické mřížce základního kovu se roztoky rozdělují na: 

�  substituční tuhé roztoky 

�  intersticiální tuhé roztoky 

Označují se obvykle písmeny řecké abecedy: a, b, g  

Podmínky rozpustnosti - Home - Rotheryho faktory: 

�   Velikost atomů základního kovu a přísady (rozdíl do 8%       
 neomezená, 8 až 15% částečná r.) 

�   Krystalová struktura - typ krystalické mřížky 

�   Valence - podobné  

�   Elektrochemické vlastnosti - co nejbližší 

 

57. Intermediární fáze – rozdělení, základní charakteristika jednotlivých typů  

Sloučeniny s vlastní krystalovou strukturou odlišnou od struktury jednotlivých složek. V binárním systému existují na ose složení 
uprostřed a nenavazují na žádnou z obou složek. 

Rozdělení intermediárních fází:  s konstantním chemickým složením: 

-elektrochemické sloučeniny 

-sloučeniny určené velikostním faktorem: - intersticiální sloučeniny 

       - substituční sloučeniny 

s proměnným chemickým složením:  

      -elektronové sloučeniny 

Vlastnosti: vysoká tvrdost, pevnost, jsou křehké, vysoká teplota tavení – vyšší než čistých prvků, vysoký měrný elektrický odpor 

 

Elektrochemické sloučeniny: 

Vznikají mezi dvěma prvky, z nichž jeden je silně elektropozitivní a druhý elektronegativní  

Obecný stechiometrický vzorec  AmBn 

Z hlediska vazby je dělíme na: 

�   sloučeniny s převážně iontovou vazbou 

  Struktura podobná iontovým sloučeninám 

  stechiometrický vzorec: A2B   např.: Mg2Si, Mg2Ge        AB    např.: MgS, SnTe      A3B2  např.: Mg3P2 

�   sloučeniny s převážně kovalentní vazbou  

  stechiometrický vzorec:  AB např.:  ZnS α (sfarelit) s kubickou diamantovu mřížkou 

                         ZnS β (wurtzit) s hexagonální mřížkou                                     

 

Intersticiální sloučeniny: 

Na rozdíl od intersticiálních tuhých roztoků je krystalová struktura intersticiálních sloučenin odlišná od základního kovu a atomy přísady jsou v ní 

rozmístěny pravidelně 

Tvoří se mezi přechodovými kovy a nekovy (polokovy) s malým atomovým poloměrem: 

 - hydridy (přechod. kovy + vodík)  - karbidy (přechod. kovy + uhlík) 

 - boridy  (přechod. kovy + bór)     - nitridy  (přechod. kovy + dusík) 

V krystalické mřížce přechodového kovu se obsazují nekovem (polokovem) oktaedrické 

a tetraedrické dutiny v krystalické mřížce 

Příklad : karbid železa Fe3C - složitá krystalická mřížka ortorombická  

 

Substituční sloučeniny 

U tohoto typu sloučenin převládá vliv velikostního faktoru nad vlivem elektronové koncentrace. Jedná se Lavesovy fáze s obecným vzorcem AB2. 
A představuje ve sloučenině prvek o větším poloměru atomu, prvek B o menším poloměru, rozdíl ve velikosti je 20 až 30%. 

Struktura těchto sloučenin s kovovou vazbou je kubická nebo hexagonální. 

Příklad Lavesových fází: MgCu2, MgZn2, Mg�i2, aj. 



Elektronové sloučeniny - charakteristika: 

�  rozhoduje faktor elektronové koncentrace 

�  vyskytují se ve slitinách Cu, Ag, Au a některý dalších přechodových kovů 

�  přísadou jsou kovy s dvěma až pěti valenčními elektrony:  Be,Mg,Zn,Cd,Al,Si,Sn,As,Sb 

�  vyskytují se v poměrně širokém rozmezí chemického složení 

�  rozsah rozpustnosti závisí na teplotě 

�  z hlediska krystalické stavby v podobě neuspořádané i uspořádané 

�  převládá kovová vazba 

�  nazývají se též sekundární tuhé roztoky, tj. roztoky nenavazující na čisté složky 

 

58. Rovnovážný diagram - obecný popis, termodynamická podmínka a způsob konstrukce  

� vynáší se v osách teplota T - chemické složení ci (obsah složek v soustavě) 

�   zobrazují rozsah vzájemné existence fází, které jsou za daných vnějších podmínek (teplota T a tlak p) v rovnováze 

�   diagramy jsou izobarické (p = konst.) uvažované při atmosférickém tlaku  

�   udávají kvalitativní i kvantitativní popis existence daných fází 

�   popis diagramů: fázový, strukturní 

�   rovnovážné diagramy:  

      soustav o  dvou složkách (A,B) -  binární diagramy 

      soustav o třech složkách (A,B,C) - ternární diagramy 

 

 

59. Které základní pomůcky se používají u všech binárních rovnovážných diagramů  

� počet stupňů volnosti definuje Gibbsův zákon fází – fázové pravidlo:

   

 v =  k  +  1  -  f    

v……. počet stupňů volnosti    

 f…….. počet fází 

k……. počet složek (komponent)  

n……. počet vnějších proměnných činitelů 

 

 

 

� určení okamžitého chemického složení fází  

�apř.:   A = �i 

  B = Cu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



� Pákové pravidlo 

Určení okamžitého množství fází pro danou koncentraci slitiny při určité teplotě : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Sauverovy diagramy  

Grafické znázornění množství fází pro všechny koncentrace při určité teplotě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Proveďte rozbor BRD s částečnou rozpustností složek v tuhém stavu, oboustrannou klesající mezní rozpustností a eutektickou přeměnou 

(rozborem se rozumí: nakreslit tvar diagramu, popis fázový, příp. strukturní, křivky chladnutí, určení stupňů volnosti, chemické složení fází za 

dané teploty, pákové pravidlo,Tamannův trojúhelník, Sauverův strukturní diagram) 

 

61. Proveďte rozbor BRD s částečnou rozpustností složek v tuhém stavu a peritektickou přeměnou bez změny rozpustnosti v tuhém stavu  
62. Proveďte rozbor BRD s  překrystalizací jedné ze složek v tuhém stavu, eutektickou a eutektoidní přeměnou 

 

63. Popište čisté železo, volný uhlík – grafit, cementit Fe3C 

Chemický prvek železo je polymorfní kov, který při ohřevu z normální teploty do taveniny prodělá dvě fázové transformace v tuhém stavu a jednu 
změnu skupenství (obr. 7-1): 

• při normální teplotě má čisté železo mřížku bcc, je feromagnetické a označuje se  Fe; 

• při dosažení tzv. Currieho teploty 768° C se železo stane paramagnetickým; stále má 
 mřížku bcc a označuje se  Fe; 

• k první překrystalizaci  bcc → fcc  dochází při teplotě 910° C a vzniká tak  Fe; 

• druhá překrystalizace  fcc → bcc  nastane při 1394° C a získáme  Fe; 

• při teplotě 1538° C dochází ke změně skupenství –  Fe je roztaveno. 
Čisté železo je podobně jako jiné čisté kovy velmi měkké, dobře tvárné a má malou pevnost. 
 
 

Karbid železa Fe3C (cementit) je intersticiální chemická sloučenina obsahující 6,687 hm.% C. 
Krystalizuje v mřížce ortorombické (a ≠ b ≠ c,  = =  = 90°) a nemá alotropické přeměny. 
Jeho teplota tání je kolem 1380°C. V mřížce cementitu mohou být atomy železa 
nahrazovány atomy jiných prvků (např. atomy Mn). Karbid  železa je z termodynamického 
hlediska metastabilní fáze; ponecháme-li ho ve slitinách s poměrně vysokým obsahem uhlíku 
(např. v litinách) dlouho na vyšších teplotách, dojde k jeho rozkladu za vzniku grafitu. 
 

Grafit je termodynamicky stabilní forma čistého uhlíku krystalizující v mřížce šesterečné. Jeho teplota tání je kolem 3700°C. 

 

Obr. 7-1: Polymorfie 



Obr. 7-6: Oblast eutektoidní transformace 

64. Nakreslete a popište diagram metastabilní soustavy Fe- Fe3C 

 
65. Vymezte v diagramu Fe- Fe3C oblast ocelí a bílých litin a proveďte jejich bližší dělení 

 

Podle koncentrace obsahu uhlíku ve slitinách železa rozeznáváme: 
 
oceli                            - podeutektoidní         ( do 0,76% uhlíku ) 
 
                                   - eutektoidní               ( 0,76% uhlíku ) 
 
                                   - nadeutektoidní         ( 0,76% až 2,14% uhlíku ) 
 
bílé litiny                      - podeutektické          ( 2,14 až 4,3% uhlíku ) 
 
(bílá surová železa)      - eutektické                ( 4,3% uhlíku ) 
 
                                   - nadeutektické          ( 4,3 až 6,7%uhlíku ) 
 
 
66. Popište peritektickou, eutektickou a eutektoidní reakci v soustavě Fe- Fe3C 

 

1. Oblast peritektické přeměny (obr. 7-3) v levé horní  části diagramu:  

• v koncentračním rozmezí do 0,08% C krystalizuje tavenina přes směs taveniny a         feritu  přímo na  ferit.  

• od 0,08 do 0,16% C krystalizuje tavenina na směs taveniny a  feritu. Ta při 
peritektické teplotě 1499°C prodělá peritektickou reakci na směs  feritu a 
austenitu a poté překrystalizuje na austenit.  

• od 0,16 do 0,53% C   krystalizuje tavenina na směs taveniny a  feritu. Při 1499°C 
proběhne peritektická reakce a vznikne směs taveniny a austenitu. Krystalizace je 
dokončena vznikem austenitu. 

• Při koncentraci uhlíku více než 0,53 hm.% dochází k přímé krystalizaci taveniny na 
směs taveniny a austenitu a na austenit. 

 

 

 

2. Oblast eutektické transformace (obr. 7-4). Eutektická transformace probíhá při teplotě 
eutektické 1148°C v materiálech, které obsahují 2,14 až 6,687 hm.% C. Její podstatou je transformace taveniny na eutektikum - ledeburit. K přímé 
přeměně 100% taveniny na 100% eutektika dochází pouze při koncentraci 4,30% C.  

Je-li v materiálu méně než 4,30% C, krystalizuje nejdříve tavenina na austenit (primární krystalizace). Přitom se tavenina obohacuje o uhlík až na 
eutektickou koncentraci 4,30% C a při dosažení eutektické teploty se její zbytek mění na eutektikum. Proto je ve struktuře takového materiálu 
těsně pod teplotou 1148°C austenit a ledeburit.  

U nadeutektických litin, které obsahují více než 4,30% C, dochází nejprve ke krystalizaci primárního cementitu. Přitom se zbývající tavenina 
ochuzuje o uhlík až na 4,30% C a při 1148°C se mění na ledeburit. Po ukončení eutektické transformace je v materiálu primární cementit a 
ledeburit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Oblast eutektoidní transformace (obr. 7-6). Tato reakce probíhá při eutektoidní teplotě  

723°C v materiálech obsahujících 0,018 až 6,687 hm.% C. Podstatou přeměny je transformace austenitu na eutektoid – perlit. K přímé přeměně 

100% austenitu na 100% perlitu dochází pouze při koncentraci 0,765% C. 

 Je-li v materiálu méně než 0,765% C, překrystalizuje austenit nejdříve na ferit. Přitom se 

austenit obohacuje o uhlík až na eutektoidní koncentraci 0,765% C     

 
a při dosažení eutektoidní teploty se jeho zbytek mění na eutektoid. Proto je ve struktuře 

takového materiálu těsně pod teplotou 723°C ferit a perlit.  

U ocelí, které obsahují více než 0,765% C, dochází v důsledku změny rozpustnosti uhlíku 

v austenitu nejprve ke vzniku cemII. Tím se zbývající austenit ochuzuje o uhlík až na 

0,765% C a při 723°C se mění na perlit. Po ukončení eutektoidní transformace 
obsahuje materiál sekundární cementit a perlit.  

 

 

Obr. 7-3: Oblast peritektické přeměny 

Obr. 7-4: Oblast eutektické transformace 



67. Označte v diagramu Fe- Fe3C oblasti, kde probíhaljí překrystalizační procesy v tuhém stavu 

• k první překrystalizaci  bcc → fcc  dochází při teplotě 910° C a vzniká tak γγγγ Fe; 

• druhá překrystalizace  fcc → bcc  nastane při 1394° C a získáme δδδδ Fe; 

 

68. Definujte základní tuhé roztoky ve slitinách železo uhlík 

 

• C +  Fe  = () ferit; označení „alfa ferit“ se používá málo a jen v případech, kdy je třeba důsledně odlišit nízkoteplotní ferit od 
vysokoteplotního feritu. Pokud se mluví o „feritu“, jde o nízkoteplotní fázi. 

• C +  Fe  = austenit, 

• C +  Fe  = ferit; označení „delta ferit“ je nutno používat vždy.  

 

69.Které strukturní směsi se vyskytují v soustavě Fe – Fe3C?  

směs fází a komponent 

�  karbidické eutektikum = ledeburit = L ( ALed + Fe3CLed), krystalizuje z taveniny při TE= 1147 °C a koncentraci C= 0,765% 

�  karbidický eutektoid    = perlit = P ( Fperlit + Fe3Cperlit), eutektoidní přeměna A -> P   při Te= 723 °C a koncentraci C= 0,765% 

�  transformovaný ledeburit = ledeburit  LTr. [( Fperlit + Fe3Cperlit) + Fe3CLed] 

 

70. Z diagramu Fe – Fe3C odvoďte Sauverův fázový diagram pro teplotu 20°C 

 

 

71. =akreslete závislost  vlivu obsahu uhlíku na pevnostní a deformační charakteristiky u ocelí. 
 

 



72. =akreslete a popište diagram stabilní soustavy Fe – Cgrafit. 

 

73. Popište eutektickou a eutektoidní reakci v soustavě Fe – Cgrafit. 
Eutektická přeměna, eutektická reakce : 
-reakce probíhající při konstantní teplotě 1153°C, kdy tavenina krystalizuje na grafitické eutektikum (GE), tj. směs austenitu  (A) a eutektického 
grafitu (GE). Eutektoidní přeměna,eutektoidní reakce 
-reakce probíhající při konstantní teplotě 740°C, kdy se austenit rozpadá na grafitický eutektoid (ge), což je směs feritu (F) a eutektoidního grafitu 
(Ge) 

 

74. Z  diagramu Fe – Cgrafit odvoďte Sauverův strukturní diagram pro teplotu 20°C. 

 

 
 

 
75. Charakterizujte uspořádání atomů ve skupenství plynném, kapalném a tuhém. 

 
Tuhnutí představuje fázový přechod soustavy z kapalného stavu do stavu tuhého (pevného). 
 
Tuhý stav kovů se vyznačuje uspořádáním atomů na dlouhé vzdálenosti. 
 
Kapalný stav kovu má určitou symetrii atomů na krátké vzdálenosti  

� má do určité míry pravidelné uspořádání atomů, kdy každý atom je obklopen určitým počtem atomů sousedních 
� vzdálenosti sousedních atomů jsou závislé na teplotě roztaveného vlivem intenzivního tepelného pohybu jednotlivých atomů je při 

konstantní teplotě kapaliny sousedství atomů proměnné  
� jednotlivé atomy kapalného kovu mění své polohy, avšak jejich střední vzdálenost se statisticky nemění  

 
V plynné fázi neexistuje žádné uspořádání. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76. Vysvětlete rozdíly mezi homogenní a heterogenní nukleací při tuhnutí  

 
Homogenní nukleace popisuje nukleační procesy probíhající při vysokém podchlazení kapaliny (asi při 0,8 Tm), při tzv. spontánním tuhnutí  
Je-li tavenina přechlazená (její teplota je nižší než Tm), existuje možnost, že vzniklý zárodek se stane termodynamicky i kineticky stabilní a začne 
růst. Při homogenní nukleaci uvažujeme, že se v tavenině vytvoří zárodek tuhé fáze ve tvaru koule o poloměru r  
  

Heterogenní nukleace tuhé fáze v tavenině se běžně se uskutečňuje v reálných kapalinách (taveninách) neboť je energeticky méně náročná než 
nukleace homogenní. 
 
Je usnadněna přítomností cizích zárodků, přítomných v tuhnoucí tavenině, k nimž např. patří: stěny pískové formy či kokily, částice cizích tuhých 
fází, nejčastěji oxidů aj. (tvoří podložku pro vznikající zárodek a působí jako katalyzátory nukleace) 
 
Nukleační pochod je řízen měrnou povrchovou energií γγγγ  nově se tvořících fázových rozhraní, na kterých se udržuje rovnováha povrchových energií:        

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
� je-li úhel θ  = 180° →  ∆gheter = ∆ghomog , heterogenní zárodek je zcela nesmáčivý 

� platí-li  0 < θ < 180° → ∆gheter < ∆ghomog , heterogenní zárodek je částečně smáčivý  

� je-li úhel θ  = 0 → ∆gheter = 0 (extrémní případ, krystalizace by mohla probíhat bez  
            podchlazení 

 

77. Jakým způsobem se uskutečňuje růst zárodků v tavenině, jak souvisí růst zárodků  s krystalovým uspořádáním rostoucích krystalů? 

 
Zárodek je charakterizován svým lineárním rozměrem (koule poloměrem, rotační elipsoid hlavní a vedlejší osou, jehlice délkou a tloušt’kou, apod.) 
 
Rychlost růstu vyjadřuje přírůstek charakteristického lineárního rozměru zárodku za jednotku času 
 
Růst zárodku se uskutečňuje difuzí atomů z taveniny k jeho povrchu, při růstu zárodku se uplatňují dva pochody:  

� atomy z kapalného kovu se připojují na již vytvořený povrch zárodku 
� atomy z povrchu krystalu přecházejí zpět do kapalného kovu 

(výsledný pochod může být vyjádřen superpozicí obou pochodů tj. krystalizace a rozpouštění; způsob připojení závisí na krystalografické rovině, 
která se stýká s kapalným povrchem; všeobecně platí, že pro připojení jednotlivých atomů kapaliny k povrchu krystalu je výhodné, je-li jeho povrch 
členitý;čím více je povrch tuhé fáze členitý, tím snázeji se k němu atom kapalného kovu připojí) 

 
 
78. Uveďte příčiny vzniku dendritické segregace (nerovnoměrného rozložení přísadových prvků) ve slitině a definujte rovnovážný rozdělovací 

koeficient  

 

Důsledkem dendritické krystalizace je vznik dendritického odmíšení 
 
Kostra dendritů, která se tvoří nejprve, obsahuje méně přísady nebo nečistot, než jejich ostatní části a zejména než oblasti mezi dendrity. Rychlost 
difúze v tuhé fázi je podstatně menší než v tavenině. Proto si dříve stuhlé objemy tuhého roztoku přibližně zachovávají původní složení, které se liší 
od objemů vznikajících později. Jednotlivé vrstvy postupně houstnoucích větví dendritů se tak od sebe liší svým složením. 
Hlavní činitelé, kteří mají vliv na odmíšení, jsou rozdělovací koeficient k0 (závisí na vzdálenosti mezi likvidem a solidem slitiny), rychlost chladnutí a 
teplotní gradient v tavenině (na něž má hlavní vliv rychlost odvádění tepla stěnami formy), tepelná vodivost slitiny a velikost průřezu odlitku. 
Rovnovážný rozdělovací koeficient je definován jako poměr koncentrace přísady v tuhé fázi ke koncentraci přísady v kapalné fázi. 
 

 

Pro teplotu T je rozdělovací koeficient 
 

 
Prvky pro jejichž rovnovážný rozdělovací koeficient platí k0 < 0,2 lze pokládat za extrémně silně odměšující 

Prvky pro jejichž rovnovážný rozdělovací koeficient platí k0 < 0,5 lze pokládat za silně odměšující 

 

 
Např. u krychlové plošně středěné mřížky 

(FCC) jsou to roviny {100}, zatímco rovina 
{111} je hustě obsazena a připojení dalšího 
atomu je již obtížnější 

 

θγγγ cos⋅+=
LSSPLP

zárodek – tavenina γγγγLS   
podložka – tavenina γγγγLP 
podložka – zárodek γγγγSP 



79. Uveďte mechanismus nukleace zárodků nové fáze v pevné fázi, čím je nukleace zejména ovlivněna, místa nukleace  

Růst je ovlivněn nukleaci, zejména:    místem heterogenní nukleace (hranice zrn, shluky vakancí, ..); 

                                                                  stupněm spojitosti (koherentní, nekoherentní); 

                                                   krystalografickými vztahy mezi zárodkem a matricí. 

          Základní dělení podle mechanismu růstu      - difúzní růst - tepelně aktivovaný, nekoordinovaný a vzájemně nezávislý pohyb jednotlivých 
atomů napříč fázovým rozhraním zárodek-původní fáze (aktivační energie) 

                                                                               - bezdifúzní růst   - koordinovaný pohyb velikého počtu atomů, při kterém relativní změna 
polohy dvou sousedních atomů je menší než jejich původní vzdálenost 

                                                                                         - analogie plastické deformace (střihová př., martensit) 

                                                                                         - rychlost růstu nezávisí na teplotě a blíží se rychlosti šíření  zvuku   
(atermální charakter) v daném materiálu 

                                                                                          - energetická náročnost, velké přechlazení, potlačení difúze 

80.Jakým způsobem ovlivňuje kinetika fázové přeměny růst zárodků  

rychlost nukleace roste s velikostí přechlazení a naopak rychlost růstu klesá  (D=D0exp(-Q/RT), opak. Arrheniova závislost) 

rychlost přeměny je dána součinem rychlostí nukleace a růstu 

doba přeměny=1/rychlost růstu ⇒ C křivka (lze využít i S křivek) 

malé přechlazení – hrubá struktura 

velké přechlazení – jemná struktura  

 

81.Uveďte charakteristické znaky rozpadu a přeměny původního tuhého roztoku  

 Rozpad - původní tuhý roztok se rozpadá na dvě chemicky rozdílné fáze, které mohou lišit krystalickou mřížkou  

               - rozpad má vždy difuzní charakter 

Přeměna  - původní homogenní tuhý roztok je nahrazen novým homogenním tuhým roztokem o stejném chemickém složení, ale 
jiné krystalické mřížce  

                           - přeměna může mít difuzní i bezdifuzní charakter 

 

82. Uveďte možné druhy rozpadů tuhého roztoku 

rozpad přesyceného tuhého roztoku při změně rozpustnosti, eutektoidní rozpad, rozpad při vzniku proeutektoidních fází 

83. Uveďte možné druhy přeměn tuhého roztoku 

difuzní přeměny - jednoho tuhého roztoku v jiný  tuhý  roztok 

                               -  neuspořádaného tuhého roztoku v uspořádaný tuhý roztok 

bezdifuzní přeměna -  martensitická přeměna 

 

84. Vysvětlete průběh rozpadu přesyceného tuhého roztoku a jeho vliv na mechanické vlastnosti    

Obecně:  a´→ a + b II (zpravidla v důsledku změny rozpustnosti) 

                    a´ = nerovnovážný = přesycený tuhý roztok 

                    a   = rovnovážný = nasycený tuhý roztok  

Možné sekundární fáze:  b 
II sekundární tuhý roztok  

                                              B
II sekundární čistá komponenta B  

                                             AmB  n intermediaární fáze                        

  

 

 



85. Vysvětlete průběh eutektoidního rozpadu tuhého roztoku v soustavě Fe-Fe3C  

Eutektoidní rozpad - perlitická přeměna      

austenit (0,77%C) → ferit (0,02%C) + cementit (6,67%C) =  

= perlit (strukturní složka) 

� ferit a cementit mají výrazně odlišné chemické složení ⇒ C difunduje do cementitu a Fe do feritu ⇒  minimalizace vzdálenosti ⇒ 
lamelární morfologie, povrchová energie ? 

� klesá teplota přeměny ⇒ klesají hodnoty difuzivit ⇒ klesá mezilamelární vzdálenost λ ⇒ mění se mechanické vlast. 

� přirozený kompozitní materiál 

� precipitační zpevnění feritu lamelami cementitu 

� kinetika - viz. S a C křivky 

� nukleace - zpravidla na hranicích zrn (jeden zárodek-kolonie) 

 

86. Vysvětlete průběh přeměny jednoho tuhého roztoku na jiný tuhý roztok  

 

 

87. Vysvětlete průběh martenzitické přeměny  

            Martensit vzniká bezdifúzní přeměnou – transformací (displacive nebo atermální transformace) 

          Příklady systémů 

� intersticiální tuhé roztoky (Fe-C, Fe-N) 

� substituční tuhé roztoky (Fe-Ni, Fe-Mn, Ni-Ti, Au-Cd -materiály s tvarovou pamětí ) 

� keramické materiály (ZrO2, V3Si) 

� čisté kovy 

               musí  existovat polymorfie  

Podmienky vzniku:     rychlost vyšší než kritická (ne perlit a bainit, viz ARA) 

                              teplota přeměny pod Ms teploty Ms a Mf, vliv C  

                              Martensitická křivka 

                              zbytkový austenit 

                             morfologie martensitu (laťkový, deskový) 

                             mechanismy zpevňování (substrukturní, intersti-ciální, dislokační, …) 

                             vlastnosti jednotlivých typů martensitu  

Přeměny při popouštění martensitu:    1.stadium, 80-250 °C 

 tetragonální martensit →kubický martensit + 

 ε-karbid (Fe2,4C) 

2.stadium, 200-300 °C, rozpad ZA 

3.stadium, nad 300°C 

 kubický martensit +ε karbid (Fe2,4C) → ferit a cementit (sorbit) 

4.stadium, nad 500°C 

 hrubnutí sorbitu, u legovaných ocelí precipitace speciálních karbidů (sekundární tvrdost) 

 

 

 



88. Vysvětlete podstatu bainitické přeměny (mechanismus, kinetika)  

 

� Bainit (jedna z definic) – nelamelární feriticko-cementitická  směs vzniklá přeměnou přechlazeného austenitu v intervalu 
teplot  550 °C – Ms  

� podoba s perlitem (malá rychlost přeměny, přeměna částečně difúzní) 
� podoba s martensitem (ne difúze Fe, povrchový reliéf-uplatnění střihového mechanismu, podobná mikrostruktura) 
� Základní představa. Bainitický ferit nukleuje na hranicích zrn austenitu a roste střihovým mechanismem,  podle rozsahu 

difúze C (teploty přeměny) rozlišujeme 
 horní bainit - uhlík difunduje do okolního austenitu a  cementit (popř. Fe2,4C) nukleuje a roste na rozhraní ferit 
x austenit,  
 dolní bainit, uhlík zůstává v bainitickém feritu, cementit pak nukleuje a roste ve feritických útvarech 
(krystalografie !) 

� Bainitické jehlice, nebo laťky se dále dělí na „subzrna“, což vede k enormnímu zjemnění struktury 
� Horní a dolní bainit (teploty, distribuce karbidů), bainit bez karbidů (ferit+austenit) 
� Zpevnění: substrukturní –ferit a jeho subzrna, jemně dispergovaný cementit, zbytkový austenit 
� Vlastnosti – optimální kombinace pevnosti a houževnatosti  

 
 

89. Rozdělení slitin železa 

 

 

 

 

 
  GGrraaffiittiicckkéé  lliittiinnyy  

  
Jsou slitiny železa, uhlíku a doprovodných prvků (žádoucích i nežádoucích), kde obsah uhlíku je nad 2 hm%, když součet všech doprovodných 

prvků nepřesáhne 2%. 
Jsou to materiály určené výhradně na výrobu odlitků. V poslední době výroba slitin železa upadá, ale i tak jsou jednou z nejdůležitějších skupin 

kovových materiálů. 

Grafitické litiny obsahují uhlík ve formě grafitu, který krystalizuje v hexagonální soustavě (hcp mřížka). Jejich vlastnosti závisí na množství, tvaru 
a velikosti grafitických útvarů a na typu kovové matrice, ve které je grafit rozložený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

11..lliittiinnaa  ss  lluuppíínnkkoovvýýmm  ggrraaffiitteemm    

22..lliittiinnaa  ss  ččeerrvvííkkoovviittýýmm  ggrraaffiitteemm    

33..lliittiinnaa  ss  kkuulliiččkkoovvýýmm  ggrraaffiitteemm    

44..lliittiinnaa  ss  vvllooččkkoovvýýmm  ggrraaffiitteemm  

  ((tteemmppeerroovvaannáá  lliittiinnaa  ss  bbííllýýmm  lloommeemm))  

55..lliittiinnaa  ss  vvllooččkkoovvýýmm  ggrraaffiitteemm  

  ((tteemmppeerroovvaannáá  lliittiinnaa  ss  ččeerrnnýýmm  lloommeemm))    

66..tteemmppeerroovvaannáá  ppeerrlliittiicckkáá  lliittiinnaa  

  



90. Uveďte rozdělení a příklady použití slitin hliníku 

 

nepolymorfní, fcc mřížka, Tt = 660°C,  ρ=2698 kg/m3  

Rm = 70 MPa (základní stav), Rm = 130 MPa (tváření) 

 
hliník (Al) je  stříbrobílý, lehký a tvárný kov, dobrý vodič elektrického proudu a tepla hliník je nejrozší řenější kov v zemské kůře a spotřebou druhý 

nejvýznamnější po Fe za normálních podmínek je Al velmi stálý, p ři zahřátí se však stává silně reaktivním a slučuje se zejména s O 
pro výrobu Al je nejvýznamn ější ruda bauxit, což je v podstatě Al2O3 s neurčitým obsahem vázané vody  

hlavní oblasti pou žití Al – elektrotechnický průmysl (elektrovodný materiál, kondenzátory), chemický a potravinářský průmysl (dobrá tepelná 
vodivost a odolnost proti korozi v kyselém prostředí), obaly a ochranné povlaky, velká část Al se spotřebuje při výrobě slitin Al (slitiny k tváření a 
slévárenské slitiny se širokým použitím zejména v automobilovém a leteckém průmyslu) 

 

 
použití automobilový průmysl (části motorů, profily pro výplně dveří, pouzdra tlumičů, atd.)  

 potraviná řský průmysl (obalová technika - alobal)  
 strojírenství (odlitky, konstruk ční součástky, různé profily, atd.)  
 stavebnictví (fasádní profily, profily pro výrobu dve ří a oken, atd.) 
 elektrotechnika (k abely, dráty)  
 letecký pr ůmysl 

  

  

9911..  Uveďte rozdělení a příklady použití slitin mědi  

  

  

Surová měď – nečistá forma mědi získaná během rafinačního procesu 
Slitiny mědi – se používají pro aplikace v elektrotechnice (např. vodiče), 
                     pro různé součásti čerpadel, ventilů atd. 
Mosazi – slitiny mědi a zinku 
Bronzy – slitiny mědi a cínu, mohou obsahovat i další prvky 
 měď (Cu) je kov načervenalé barvy s výbornou tepelnou         i elektrickou vodivostí, velmi dobrou tvárností za tepla i za studena – tvárnost si 
zachovává i při záporných teplotách 

vyzna čuje se velmi dobrou korozní odolností jak vůči atmosférickým vlivům tak i vůči řadě chemikálií 
k p řednostem Cu patří též dobrá obrobitelnost a svařitelnost, naopak špatná je slévatelnost Cu je po Fe a Al třetí nejpoužívanější kov 
hlavní oblasti pou žití Cu – v elektrotechnice jako elektrovodný materiál, zařízení vystavená nízkým teplotám, střešní krytina, okapové žlaby a 

svody, nádoby v potravinářském průmyslu, plátování ocelových plechů, asi polovina vyrobené Cu se používá k výrobě slitin, a to buď mosazí nebo 
bronzů 
 

92. Definujte keramické materiály, popište meziatomové vazby v keramice, vyjmenujte její charakteristické vlastnosti a uveďte příklady jejího 

použití 

Keramika je definována jako anorganické nekovové nebo uhlíkové těleso uměle vyrobené (nebo vytvarované pomocí vysokoteplotního procesu). 
Za keramiku se rovněž považují kompozity složené zcela nebo z podstatné části z výše definovaných materiálů.  

Často se však pojem keramika zužuje pouze na anorganické látky nekovového charakteru v převážně krystalickém stavu, připravené z výchozí 
práškové suroviny slinováním za vysokých teplot.  

Vazby: Iontová - rozdílná elektronegativita atomů  

           Kovalentní - blízká elektronegativita atomů  

           Smíšená - podíl  iontové vazby roste se zvyšujícím se rozdílem elektronegativit  

Výhody -  vysoká teplota tání , pevnost v tlaku,  tvrdost,  střední a nízká hustota  

Nevýhody - křehké chování,  citlivost na teplotní šoky,  příprava a nákladné opracování 

 

 

podeutektické

4,5 - 10 % Si

eutektické

10 - 13 % Si

nadeutektické

 nad 13 % Si

Slévárenské slitiny

- hlavně slitiny Al-Si (siluminy)

- Al-Si-Mg, Al-Si-Cu

- Al-Si-Cu-Ni, Al-Cu, Al-Mg.

Al-Cu-Mg

Al-Mg-Si

Al-Zn-Mg

Al-Zn-Mg-Cu

vytvrditelné

Al-Mg

Al-Mn

nevytvrditelné

Slitiny určené k tváření

SLITINY HLINÍKU



93. Vysvětlete příčiny křehkosti v keramice   

Omezený pohyb dislokací  -  Zhoršená pohyblivost - Vysoké Peierlsovo-Nabarrovo napětí u kovalentních a složitých iontových krystalů  

                                                   Zhoršená manévrovatelnost -   Nesplnění Von Misesova kriteria pro plastickou deformaci polykrystalů 

(5 nezávislých skluzových systémů)  

 

 

 

 

94. Definujte sklo. Proč se provádí modifikace skla? Co je to tvrzené sklo?  

Sklo – amorfní materiál ,Pravidelné uspořádání atomů (iontů) pouze na krátkou vzdálenost, Nepravidelné uspořádání na dlouhou vzdálenost, v 
tělese nerozlišujeme zrna  

Modifikace skla – nižší teplota tavení, nižší viskozita,..(Na2O, CaO, MgO)  

                               -  podporují tvorbu síťové struktury (tvoří skelnou strukturu nebo substitučně nahrazují atomy Si) - nízká teplotní roztažnost, 
chemická odolnost, nižší viskozita ve srovnání s čistým SiO2  

Tvrzená plochá skla -  jsou tepelně upravena tak, aby se dosáhlo vyššího stupně mechanické a tepelné odolnosti. Tvrzení skla se nazývá coby 
způsob jeho úpravy. Skla se nejdříve zahřenou na teplotu cca. 600° C, potom se prudce ochladí nebo se ochladí pomaleji, ale v obou případech 
přesně řízenou rychlostí. Při této úpravě se vytvoří trvalé napětí rovnoměrně po celé ploše, která je rozložena tak, že na obou površích skel vznikne 
silné tlakové a uprostřed tahové pnutí. Vnitřní napětí je tak silné, že při destrukci skla se nelámou střepy s ostrými hranami, ale dochází k rozpadu 
na drobné neostré úlomky. 

 

95. Typy polymerních řetězců, vliv na vlastnosti materiálu  

Při polymeraci zanikají u monomerů dvojné vazby. Pokud se dvojná vazba rozbije, vznikají u krátkého řetězce monomeru  velmi reaktivní konce, 
které se ochotně spojují s dalšími a vytváří tak dlouhý řetězec makromolekuly (plolymeru). Je dána vztahem n•M = P, kde číslo n je stupeň 
polymerace, M je monomerní jednotka P je makromolekula.  

Př.: 

Monomer = plynný eten (etilen) CH2 = CH2, ze kterého se po rozbití dvojné vazby stane mer – CH2 – CH2 – . Tyto mery se spojují reaktivními konci a 
vzmiká Polymer polyetilen [CH2 – CH2]n , kde n je stupeň polymerace.  

                                      

1. Monomer (ethylen)              2. Dvojná vazba zaníká       3. Polymer (polyethylen)  

 
styren                        polystyren 

Délka polymerního řetězce, vliv na vlastnosti materiálu  

Délka polymerního řetězce závisí na stupni polymerizace. Vyšší stupeň znamená vyšší počet merů v řetězci a tím i větší délku celého řetězce. Delší 
řetězce jsou navzájem více propletené, proto je problém je natáhnout (narovnat). Pokud použijeme velmi pomalé zatěžování, tak zjistíme 
obrovskou tažnost materiálu, ale při rychlém zatížení se řetězce nerovnají, ale trhají.  

 Typy řetězců, vliv na vlastnosti materiálu  

Nejtvrdší a nejkřehčí jsou polymery se 3d síťovou strukturou (např. fenol-formaldehyd). Pokud jednou vytvrdnou, tak už se jejich tvar deformací 
nedá změnit bez pozušení. 

Eleastomery se vyznačují strukturou zesítěnou, která je poměrně snadno deformovatelná ale díky 
příčným vazbám, které zabraňují úplnému rozpletení řetězců, se po uvolnění zatížení vazcí do původního 
tvaru. 

U rozvětvených a lineárních řetězců záleží mechanické vlastnosti hlavně na konfiguraci (takticitě) 
řetězce. Podle té se mohou řetězce přiblížit k sobě a tím silnější jsou intermolekulární síly. 

 

 

 

 

 



Konformace řetězce, vliv na vlastnosti materiálu  

Pokud je mezi atomy řetězce jednoduchá vazba, tak dovoluje řetězci natáčení o 360°. Každá poloha znamená určitou energii a materiál se logicky 
poskládá tak aby to  bylo energeticky výhodné. To znamená, že polohy s nejmenší energii jsou obsazovány přednostně. Změna konfirmace je 
možná fyzikálním zásahem, např. ohřevem. Toho vyplývá, že se materiál za vyšší teploty chová plastičtěji. Neschopny rotace jsou řetězce s dvojnou 
vazbou. Lineární řetězec PE mívá uspořádání trans-trans (cik - cak) a řetězec PP se formuje trans – gauche pravá  

(pravotočivá šroubovice)… 

                         

Konfigurace řetězce, vliv na vlastnosti materiálu  

Konfigurace (takticita) popisuje uložení bočních skupin atomů kolem základního řetězce. Čím pravidelnější je uspořádání bočních skupin, tím blíže 
je možné řetězce poskládat. Změna konfigurace je možná pouze chemickým zásahem.  

 
 

 

 

96. Krystalinita polymeru, vliv na vlastnosti materiálu  

Krystalinita 
( )
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k , kde ρρρρc – hustota zcela krystalického polymeru, ρρρρv – hustota zkoumaného semikrystalického 

polymeru, ρρρρa – hustota zcela amorfního polymeru. V podstatě se jedná o míru uspořádání řetězců do organizovaného útvaru (krystalu). Krystalické 
polymery jsou obvykle pevnější a odolnější vůči měknutí a rozpadu vlivem tepla než amorfní. Zapletení lineárních řetězců brání jejich přísnému 
uspořádání → vyšší stupeň organizace např. po tažení za studena ⇒ krystalinita až 95 %  

 

 

97. Závislost mechanických vlastností polymeru na vnějších faktorech, zejména na teplotě a rychlosti zatěžování  

 

Mechanické vlastnosti polymerů závisí zejména na teplotě. Obecně by se dalo říct, že houževnatost polymeru roste s teplotou a naopak. Vyšší 
teplota = vyšší energie � možnost konformace řetězce. Polymer může být velmi tvárný i za normální teploty, ale zatěžování musí být velmi 
pomalé, aby se řetězce polymeru stihly rozplétat. 

98. Co jsou to kompozitní materiály a jak se liší od ostatních typů konstrukčních materiálů  

Kompozitem je obecně vzato každý vícefázový materiál, ve kterém jsou obě fáze (složky) významně zastoupeny (min. 5 obj.%) a tím je docíleno 
lepší kombinace vlastností. 

Dnešnímu pojetí kompozitních materiálů jako moderních konstrukčních materiálů s mimořádnými vlastnostmi (a bohužel i cenou) lépe vyhovuje 
definice, charakterizující kompozity jako dvou a vícefázové materiály, které byly vytvořeny uměle, jejich konstituenty (fáze) jsou chemicky odlišné a 
mají zřetelné rozhraní) 

Většina kompozitů je tvořena pouze dvěmi fázemi-matricí, která je spojitá a obklopuje druhou, tzv. dispersní fázi. 

Vlastnosti kompozitů jsou určeny vlastnostmi fází, které je tvoří, jejich relativním množstvím a geometrií 

Většina kompozitů je vytvářena pro zlepšení kombinace mechanických vlastností ( tuhost, pevnost za pokojové nebo zvýšených teplot, 
houževnatost, a.j) 

 

 



99.Rozdělení kompozitů a stručná charakteristika jednotlivých typů  

Kompozity lze rozdělit podle:       typu matrice  -  s kovovou matricí (MMC – Metal Matrix Composites) 

                                                                   -   s keramickou matricí (CMC – Ceramic Matrix Composites) 

                                              - s polymerní matricí (PMC – Polymer Matrix Composites) 

                                        druhu dispersní (zpevňující) fáze (kovová, skleněná, keramická, polymerní, monokrystalická vlákna aj.) 

                                        tvaru dispersní fáze  - částicové (s částicemi malými, nebo velkými) 

                                                                              - vláknové (s dlouhými nebo krátkými vlákny) 

                                                          -   strukturní (vrstvené) 

                                        podle struktury matrice a dispersní fáze  -  nanokompozity  

                                                                                                                                      -  mikrokompozity  

                                                                                                                                      -  makrokompozity  

                                        Použití  -  vysoké pevnosti (při běžných teplotách) 

                                                                           -  žáropevné materiály 

 - specielní kompozitní materiály  -- (např. elektromagnetické, elektrody pro odpor svařování,                                                                                    
vysokozatěžované elektrické kontakty, 

100.Které známé pravidlo používáme pro výpočty mechanických vlastností kompozitů; ilustrujte na příkladu výpočtu Rm a E kompozitu  

Stanovení Ek and Rm pro nespojitá (krátká) vlákna: 
    
    -- platí jestliže   
     
 Modul pružnosti ve směru vláken: Ek = EmVm + K EvVv     
 K - Součinitel účinnosti: -- uspořádáná 1D:  K = 1    (uspořádaná     ) 
    -- uspořádaná 1D:  K = 0    (uspořádaná     )  
    -- nahodilé uspořádání 2D: K = 3/8 (2D isotropie) 
    -- nahodilé uspořádání 3D: K = 1/5 (3D isotropie 
    -- Rm ve směru vláken:  (Rm)k = (Rm)mVm + (Rm)vVv    (uspořádaná 1D) 

101. Nakreslete schéma korozního mikročlánku a popište základní dílčí děje korozního procesu ve vodném prostředí  

 vlevo : vznik bílé rzi v článku Zn(-) Fe (+)        ∆  E    =   -760 mV | -440 mV     320 mV  

 vpravo : tvorba rzi v článku Fe(-) ve spojení s Cu (+)       ∆  E    =   -440 mV | + 340 mV   780 mV  

Anodický děj:  oxidace kovu :        Fe – 2 e    �  Fe 2+   

Katodický děj:   redukce depolarizátoru:     O 2 + 2 H2O + 4 e -> 4 OH -     (kyslíková depolarizace)  

                                                                              2 H +  2 e -  �   H 2       (vodíková depolarizace)  

 

102. Vysvětlete rozdíl mezi korozí a stárnutím polymerních materiálů a uveďte základní činitele znehodnocování  

Koroze plastu - Interakce mezi polymerem a chemickým prostředím  

Kyseliny – alkálie – roztoky solí,  Ropné produkty,  Organická rozpouštědla, Průmyslová hnojiva, Čisticí přípravky, Potraviny – Nápoje , Speciální 
prostředí 

STÁRNUTÍ PLASTŮ  v atmosférickém prostředí  -  vliv slunečního záření,  vliv kyslíku,  vliv ozónu,  vliv vlhkosti,  vliv prašného depozitu 

103. Jaká je  teplotní závislost elektrického odporu kovů a polovodičů na teplotě?  

 

Měrný odpor slitin je vyšší než čistých kovů 

- s rostoucí teplotou roste počet elektronů ve vodivostním pásu  a děr ve valenčním pásu => klesá elektrický odpor a roste proud 

104. Co je tepelná kapacita, tepelná roztažnost a tepelná vodivost materiálu?  

Tepelná kapacita je množství energie, které je třeba dodat 1kg (resp. 1molu) materiálu ke zvýšení 
jeho teploty o 1K 

Tepelná roztažnost pokud atom v mřížce absorbuje tepelnou energii, kmitá s větší amplitudou  a díky 
nesymetričnosti potenciálového pole krystalových vazebních sil roste mřížková vzdálenost – krystal se roztahuje 

Lineární koeficient teplotní roztažnosti (koeficient teplotní délkové roztažnosti       [1/K] 

Tepelná vodivost vyjadřuje rychlost, kterou se teplo šíří materiálem 

- v analogii s tokem částic při difůzi a s tokem elektrického náboje u elektrického proudu je tok tepla JQ definován jako :      

- kde lambda je koeficient tepelné vodivosti materiálu [J.m/K] 
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