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ZLIATINA ŠPECIÁLNEJ MOSADZE A VÝROBOK ZO ZLIATINY

Opis
[0001] Tento vynález sa týka zliatiny špeciálnej mosadze a výrobku zo zliatiny špeciálnej
mosadze, ktorý podlieha záťaži trením.
[0002] Pri typických trecích aplikáciách v prostredí mazadla sú vo všeobecnosti potrebné nízke
koeficienty trenia použitej zliatiny, pričom okrem toho by mal byť koeficient trenia
nastaviteľný v rámci vopred určených hraníc príslušnej aplikácie, najmä trecieho partnera,
použitého mazadla a podmienok trenia, ako je kontaktný tlak a relatívna rýchlosť. Toto platí
obzvlášť pre piestové vložky, na ktoré pôsobí vysoká statická a dynamická záťaž. Okrem toho
aplikácie s vysokou relatívnou rýchlosťou trecích partnerov, ako sú napríklad tie prítomné v
axiálnych ložiskách turbodúchadiel, vyžadujú zliatiny, ktoré okrem zníženia vývoja tepla
zabezpečujú tiež dobré odvádzanie tepla z trecieho povrchu.
[0003] V dôsledku trecieho výkonu a kontaktu s olejom na ložiskovej ploche vzniká
tribologická vrstva s nanesenými zložkami mazadla. V tomto prípade je potrebná rovnomerná
a zároveň vysoká rýchlosť nanášania zložiek mazadla a ich degradačných produktov, aby sa na
klznej vrstve dosiahla dostatočne stabilná adsorpčná vrstva.
[0004] Okrem toho sa vhodný materiál na súčiastku v olejovom prostredí, napríklad
synchronizačný krúžok alebo ložiskový diel pre ložisko v takomto prostredí, navyše vyznačuje
širokou kompatibilitou oleja tak, že vznik tribologickej vrstvy je do značnej miery necitlivý na
výber určitých olejových aditív. Ďalší cieľ spočíva v tom, aby súčiastka vyrobená z takejto
zliatiny mala mať dobré vlastnosti v núdzovej prevádzke, aby sa mohla zabezpečiť dostatočná
životnosť aj za podmienok suchého trenia.
[0005] Pre súčiastky zaťažované trením je tiež dôležité, aby použitá zliatina mala dostatočnú
pevnosť. V dôsledku toho by mala byť prítomná vysoká medza v 0,2% predĺžení, aby sa
minimalizovali plastické deformácie vyskytujúce sa pri zaťažení. Okrem toho sa pre také
súčiastky vyžaduje, aby boli obzvlášť tvrdé a pevné v ťahu na zvýšenie ich odolnosti proti
abrazívnym a adhezívnym záťažiam. Súčasne je potrebná dostatočná húževnatosť ako ochrana
pred nárazovým namáhaním. V tejto súvislosti je potrebné znížiť počet mikrodefektov a
spomaliť z nich vyplývajúci rast defektov. To je sprevádzané požiadavkou poskytnúť zliatinu
s najvyššou možnou lomovou húževnatosťou, ktorá je z veľkej časti bez vlastných napätí.
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[0006] Vhodnými zliatinami pre trením namáhané súčiastky sú v mnohých prípadoch špeciálne
mosadze, ktoré sú popri hlavných zložkách medi a zinku legované aspoň jedným z prvkov
niklu, železa, mangánu, hliníka, kremíka, titánu alebo chrómu. Vyššie uvedené požiadavky
spĺňajú najmä kremíkové mosadze, pričom CuZn31Si1 predstavuje štandardnú zliatinu v
trecích aplikáciách, napríklad pre piestové vložky. Tiež je známe používanie cínových bronzov,
ktoré okrem cínu a medi ďalej obsahujú nikel, zinok, železo a mangán, v trecích aplikáciách
alebo v ťažbe.
[0007] Ako príklad zliatiny medi a zinku, ktorá slúži na kĺzanie namáhaných strojných
súčiastok, ako sú napríklad ložiská, závitovkové kolesá, ozubené kolesá, vodiace pätky a
podobne, sa dá odkázať na CH 223 580 A. Je opísaný obsah medi od 50 do 70 % hmot.
a legovacích prísad 2 – 8 % hmot. hliníka, 0,05 – 3 % kremíka a 0,5 – 10 % hmot. mangánu a
zvyšok zinok. Okrem toho môže zliatina obsahovať až 10 % hmot. olova a 0,1 % – 5 % hmot.
jedného alebo viacerých prvkov zo skupiny pozostávajúcej zo železa, niklu a kobaltu. Okrem
toho, zliatina špeciálnej mosadze je známa z EP 0407596 B1, ktorá okrem medi, zinku,
mangánu, hliníka a kremíka ako voliteľné legovacie prvky zahrnuje železo, nikel a kobalt..
Okrem toho sa poskytuje podiel 0,03 – 1 % hmot. kyslíka. Ďalej, DE 15 58 467 A opisuje ďalšiu
zliatinu špeciálnej mosadze, ktorá je určená na predmety vystavené kĺzaniu a treniu. Okrem
obsahu medi a zinku, ktorý môže dosahovať až 45 % hmot., je ďalej legovaná mangánom,
kremíkom a telúrom. Ďalšie voliteľné legovacie prvky predstavujú Fe, Ni, Al a Be. Navyše DE
1558817 B2 a DE 10159949 C1 opisujú zliatiny medi so širokopásmovou kompozíciou, ktoré
tvoria ložiskový obrobok so zníženým opotrebovaním.
[0008] Na dosiahnutie určitých vlastností výrobku vyrobeného zo zliatiny špeciálnej mosadze
sa používajú zliatiny s rôznymi legovacími prvkami. Pre takéto súčiastky je preto potrebné
predzásobiť zodpovedajúco odlišné produkty a predovšetkým zvládnuť manipuláciu s týmito
najrôznejšími zliatinami.
[0009] JP 2001-355029 A opisuje synchronizačný krúžok, a teda súčiastku, ktorá je navrhnutá
na časovo premenné zaťaženie trením. Táto súčiastka sa vyrába nasledujúcimi krokmi:
odlievanie predkovku, pretlačovanie tyče za tepla, vyrezávanie prstenca, kovanie za tepla a
následné mechanické obrábanie. Synchrónny krúžok je vyrobený zo zliatiny špeciálnej
mosadze obsahujúcej 62,46 % Cu, 30,8 % Sn a 0,053 % Cr, zvyšok Zn.
[0010] Weber a kol.: "Neuer Pb-freier Kupferwerkstoff für Gleitlageranwendungen in
Verbrennungsmotoren und Getrieben", Metall: Fachzeitschrift für Metallurgie; Technik,
Wissenschaft, Wirtschaft, GDMB-Verlag, zväzok 63, č. 11, strany 564-567 (1. november 2009)
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uvádza klzné ložisko zo zliatiny špeciálnej mosadze s nasledujúcim zložením: 58 % Cu, 0,5 %
Pb, 1 % Si, 2 % Mn, 0,5 % Ni, 0,5 % Fe, 2 % Al, zvyšok Zn.
[0011] Na základe posledných dvoch dokumentov podľa doterajšieho stavu techniky je cieľom
vynálezu poskytnúť zliatinu, ktorá je alternatívou k týmto známym zliatinám, z ktorých sa môžu
vyrábať výrobky, ktoré sú charakterizované vysokou pevnosťou, lepším opotrebovaním pri
zaťaženiach trením a dobrými núdzovými prevádzkovými vlastnosťami pri nedostatku
mazadla.
[0012] Vyššie uvedený cieľ je dosiahnutý zliatinou špeciálnej mosadze so znakmi podľa nároku
1.
[0013] Táto zliatina má relatívne vysoký obsah Zn. To je pozoruhodné, pretože obsah Cu je
zúžený na 60 až 62 % hmot. Aby sa poskytli zliatiny s príslušnými požadovanými rozličnými
vlastnosťami, je podiel ekvivalentov Cu vybraný tak, aby bol pomerne veľký, typicky medzi
45 a 65 % hmot. Takto sa upraví príslušná zliatina a tým i vlastnosti vyrobeného výrobku
prostredníctvom variácie prvkov tvoriacich ekvivalenty Cu. Z tohto hľadiska sú dôležité najmä
prvky Mn, Ni, Al a Si. Zmenou podielu týchto prvkov v zliatine špeciálnej mosadze je napríklad
možné upraviť podiel fáz α a β v matrici. Tak sa dajú vytvoriť zliatiny zodpovedajúcou
variáciou týchto prvkov, z ktorých výrobky zahrnujú prevažne α-fázu, prevažne β-fázu, alebo
zmes týchto dvoch fáz. Podobne, bez toho, aby sa musel meniť spôsob spracovania, sa dá
výrobok zo zliatiny špeciálnej mosadze upraviť na rôznu veľkosť zŕn najmä príslušnými
variáciami týchto prvkov.
[0014] Okrem tvrdých fáz výrazne ovplyvňuje tvrdosť a húževnatosť zliatiny vlastnosť trecej
vrstvy. Tu sa zliatina podľa tohto vynálezu vyznačuje prekvapivo širokým rozsahom
dosiahnuteľných mechanických parametrov, takže medza sklzu, pevnosť v ťahu, predĺženie pri
pretrhnutí, tvrdosť a húževnatosť v porovnaní so skôr používanými zliatinami na trecie
aplikácie zliatiny sa dá nastaviť voľbou procesov spracovania po odliatí zliatiny vylepšeným
spôsobom nezávisle na sebe. Výrobok zo zliatiny vybraný presne podľa požiadaviek aplikácie
sa môže získať nasledujúcimi procesmi spracovania po roztavení zložiek podľa vynálezu:

- Spracovanie za tepla priamo po odliatí zliatiny, najmä pri kontinuálnom odlievaní, bez
ďalšieho kroku úpravy alebo výhradne s následným krokom konečného žíhania,
- Pretláčanie s ihneď nasledovaným spracovaním za studena, po ktorom nasleduje krok
konečného žíhania,
- Pretláčanie s následným medzižíhaním pred uskutočnením spracovania za studena a
kroku konečného žíhania.
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[0015] Zaznamenaná vysoká mechanická odolnosť proti opotrebovaniu výrobkov vyrobených
z tejto zliatiny je spôsobená prítomnosťou predĺžených intermetalických fáz, ktoré vykazujú
dobrý, pozdĺžne smerovaný sklon v smere pretlačovania. Povrch ložiska zliatinového výrobku
zo zliatiny špeciálnej mosadze podľa tretieho uskutočnenia, je potom navrhnutý tak, že smer
záťaže trením je v podstate rovnobežný s pozdĺžnou orientáciou intermetalických fáz. Skôr
predĺžená tvorba silicidov, najmä silicidov Mn, má funkciu ochrany matrice proti záťaži pri
opotrebovaní
[0016] Okrem toho sa táto zliatina tiež vyznačuje dobrou nastaviteľnosťou pomeru medzi αfázou a β-fázou matrice zliatiny. Takto sa dá správanie opotrebovania pri trení prispôsobiť
priamo aplikácii.
[0017] Navyše, voliteľná základná štruktúra vzhľadom na podiely α-/β-fázy vedie k pomerne
vysokej medze sklzu a vysokej dosiahnuteľnej pevnosti. Navyše sa ukázala prekvapivo široká
nastaviteľnosť mechanických vlastností výrobku zo zliatiny podľa procesu spracovania. Preto
existuje výhodne dobrá prispôsobivosť podmienkam každej konkrétnej trecej aplikácie.
[0018] Samonastaviteľná veľkosť zrna je medzi 100 a 300 µm a je pomerne hrubozrnná v
porovnaní s dvoma špeciálnymi zliatinami špeciálnej mosadze opísanými vyššie. To je naopak
výhodné pre mechanické obrábanie polotovaru vyrobeného z tejto zliatiny.
[0019] Výhodne v prípade vyššie popísanej zliatiny špeciálnej mosadze bude pomer Mn-Al
nastavený približne medzi 0,9 a 1,1, výhodne približne 1.
[0020] Ďalej bude vynález objasnený pomocou výhodných príkladných uskutočnení s odkazom
na obrázky. Na obrázkoch:
Obr. 1:

snímka z optického mikroskopu pretlačeného stavu zliatiny špeciálnej mosadze
podľa tohto vynálezu v priečnom reze so 100-násobným zväčšením,

Obr. 2:

pretlačený stav špeciálnej mosadze podľa tohto vynálezu z Obrázku 1 ako snímka
z optického mikroskopu s 500-násobným zväčšením,

Obr. 3:

snímka z optického mikroskopu špeciálnej mosadze podľa tohto vynálezu po
mäkkom žíhaní pri 450 °C v priečnom reze s 50-násobným zväčšením,

Obr. 4:

snímka z optického mikroskopu stavu po mäkkom žíhaní špeciálnej mosadze podľa
tohto vynálezu z Obrázku 3 v priečnom reze s 500-násobným zväčšením,
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snímka z rastrovacieho elektrónového mikroskopu so sekundárnym elektrónovým

Obr. 5:

kontrastom pretlačeného stavu špeciálnej mosadze podľa tohto vynálezu pri 7000násobnom zväčšení a,
snímka z rastrovacieho elektrónového mikroskopu so sekundárnym elektrónovým

Obr. 6:

kontrastom konečného stavu zliatiny špeciálnej mosadze podľa tohto vynálezu pri
2000-násobnom zväčšení.
[0021] V odliatom stave zliatiny špeciálnej mosadze podľa tohto vynálezu sú intermetalické
fázy, ktoré boli stanovené v pretlačenom stave ako guľaté a predĺžené, prítomné v tvrdých
fázach vo vnútri zŕn. Matrica zliatiny v pretlačenom stave je tvorená β-fázou. Konkrétne toto
uskutočnenie zliatiny špeciálnej mosadze tejto skúmanej vzorky zahrnuje nasledujúce zloženie
(v % hmot.):
Cu

Zn

Pb

61,0

zvyšok 0,05

Sn

Fe

0,005 0,05

Mn

Ni

Al

Si

As

Sb

P

Cr

2,3

0,4

3,0

0,6

-

-

0,02

0,013

[0022] Z pozdĺžnych častí, ktoré nie sú podrobne znázornené, je zrejmé, že matrica mosadze
má len pomerne slabú orientáciu v smere pretláčania (pozri Obrázky 1 a 2). Na rozdiel od toho
sú intermetalické fázy jasne zarovnané paralelne so smerom pretláčania.
[0023] Intermetalické fázy vo vnútri zrna sú jednofázové, pričom bola stanovená priemerná
dĺžka ≤ 10 μm. Z EDX meraní bolo možné stanoviť chemické zloženie intermetalických fáz,
pričom sa zistili zmiešané silicidy a predovšetkým silicidy mangánu vo forme Mn5Si3 a Mn5Si2.
[0024] Na základe pretlačeného stavu sa táto zliatina špeciálnej mosadze spracuje v
nasledujúcom procesnom kroku mäkkého žíhania, pričom stav po mäkkom žíhaní je
znázornený snímkami priečnych rezov z optického mikroskopu znázornených na Obrázku 3 a
4. Teplota mäkkého žíhania 450 °C vedie k prevládajúcej β-fáze, pričom v oblasti hraníc zrna
a v zrnách sú prítomné zložky α-fázy s náhodnou distribúciou. Ak sa teplota mäkkého žíhania
zvýši na 550 °C, vznikne jednotná β-fáza.
[0025] Po mäkkom žíhaní nasleduje spracovanie za studena, pričom stupeň spracovania sa
zvyčajne zvolí tak, aby bol v rozmedzí 5-15 % zmenšenia priečneho rezu. Nakoniec sa
uskutoční konečné žíhanie, pričom pre teplotu žíhania 450 °C je prítomná prevládajúca zložka
β-fázy a v porovnaní s mäkkým žíhaním výrazne vzrastá zložka α-fázy. Na porovnanie
nedochádza pri teplote konečného žíhania 550 °C k žiadnej výraznej zmene v základnej
štruktúre zliatiny v porovnaní so stavom po mäkkom žíhaní.
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[0026] Pokiaľ ide o mechanické vlastnosti, táto špeciálna mosadz má v pretlačenom stave
medzu v 0,2% predĺžení 480 – 550 MPa, pevnosť v ťahu Rm 720 – 770 MPa a pomerné
predĺženie pri pretrhnutí 9,3 – 29 %. V konečnom stave spracovania je medza v 0,2% predĺžení
570 – 770 MPa, pevnosť v ťahu Rm 750 – 800 MPa a pomerné predĺženie pri pretrhnutí 7,5 –
12 %.
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NÁROKY
1.

Zliatina špeciálnej mosadze s

60 – 62 % hmot. Cu;
2,1 – 2,5 % hmot. Mn;
0,2 – 0,6 % hmot. Ni;
2,9 – 3,1 % hmot. Al;
0,35 – 0,65 % hmot. Si;
≤ 0,1 % hmot. Fe;
≤ 0,1 % hmot. Sn;
≤ 0,1 % hmot. Pb;

a zvyšok Zn vrátane nevyhnutných nečistôt.

2.

Výrobok zo zliatiny špeciálnej mosadze s kompozíciou zliatiny podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým, že výrobok zo zliatiny špeciálnej mosadze je vyrobený spracovaním
za tepla, žíhaním a vyťahovaním za studena tak, že medza v 0,2% predĺžení Rp0,2 je
v rozmedzí 570 – 770 MPa, pevnosť v ťahu Rm je v rozmedzí 750 – 800 MPa a pomerné
predĺženie pri pretrhnutí As je v rozmedzí 7,5 – 12 %.

3.

Výrobok zo zliatiny špeciálnej mosadze podľa nároku 2, vyznačujúci sa tým, že výrobok
zo zliatiny špeciálnej mosadze je súčiastkou navrhnutou na časovo premenné zaťaženie
trením, konkrétne ložiskovým puzdrom, vodiacou pätkou, závitovkovým kolesom alebo
axiálnym ložiskom v turbodúchadle.

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 1

Obr. 3
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α-fáza

Obr. 5

Precipitáty na
hraniciach zrna

Obr. 6
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