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Vlastnosti - dělení 

• V technické praxi je nejčastější dělení 

vlastností materiálů na: 

• fyzikální 

• chemické 

• mechanické 

• technologické 
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Fyzikální vlastnosti 

• Vyplývají z typu kovové vazby, 

chemického složení, ze struktury  

• Hustota 

• Elektrické vlastnosti 

• Tepelné vlastnosti 

• Magnetické vlastnosti 
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Hustota 
• Hustota je hmotnost objemové jednotky 

homogenní látky při určité teplotě.  

     ρ … hustota [kg/m3] 

   ρ = m/V   Př.: ρFe = 7,87 .103 kg/m3  
     ρAl = 2,7 . 103 kg/m3  
     ρCu = 8,9 . 103 kg/m3 

   Hustotu můžeme určit přesným měřením  

   (na principu Archimédova zákona), nebo pomocí 
výpočtu na základě změření objemu a hmotnosti. 

Nejlehčím materiálem je aerografit 

(méně než 200g/m3) 
Zdroj obr.: http://technet.idnes.cz/nejlheci-material-na-svete-dc7-/tec_technika.aspx? 

                     c=A120712_184810_tec_technika_mla staženo 8.8.2012 
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Elektrické vlastnosti 

• Elektrická vodivost 

• Supravodivost 

NMI-P 
přednáška č. 2 

 



Elektrická vodivost 
 

• Elektrická vodivost (konduktivita) – 
schopnost látky vést elektrický proud.   

 γ´ … konduktivita [S/m] 

 

• Rezistivita (měrný elektrický odpor) je 
reciproká hodnota vodivosti  ρ … 
rezistivita [Ω.m] 
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Elektrická vodivost 

– v látkách s kovovou vazbou je podstatou 
chování volných elektronů 

– u většiny kovů odpor roste s teplotou  

 ( přibližně přímkově) 

– největší vodivost mají kovy s jedním valenčním 
elektronem v poslední sféře a s plně obsazenou 
předposlední sférou 

– největší vodivost mají kovy s maximální čistotou 
v dokonale vyžíhaném stavu 
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Supravodivost 

• Schopnost některých látek skokem 
snížit elektrický odpor na 
nezjistitelnou hodnotu nejčastěji při 
teplotách blízkých absolutní nule                     
(0 K = – 273,15ºC) 

• Tento jev je vázán na úzký teplotní 
interval. Za teploty okolí mohou mít 
tyto látky poměrně velký elektrický 
odpor. 
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Tepelné vlastnosti 

• Jsou charakterizovány prostřednictvím  

 

• tepelné vodivosti 

• teplotní roztažnosti 

• teploty tání 
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Tepelná vodivost 

• Schopnost přenášet tepelnou energii 
prostřednictvím tepelných kmitů částic v 
uzlových bodech mřížky i pohybu 
volných elektronů - tedy vedením bez 
proudění látky 

•      λ … součinitel tepelné vodivosti 
[W/m.K] 

 Dobré elektrické vodiče bývají i dobrými 
tepelnými vodiči. 
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Teplotní roztažnost 

• Vyjadřuje změnu objemu (rozměrů) látky v 
závislosti na teplotě 

• Častěji se používá délková roztažnost, která 
vyjadřuje proměnnost délky tuhého tělesa 
s teplotou za stálého tlaku  

•      α … součinitel teplotní roztažnosti [K-1]  

•      α = 1/l . dl/dt 

•      u pevných látek přibližně platí  3α = β 

» Př.: αFe = 12 . 10 -6 K-1 

  αAl = 24 . 10 -6 K-1    

    αinvar = 0,9 . 10 -6 K-1  
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Teplota tání 
• Teplota, při které dochází ke změně tuhého 

skupenství na kapalné  

• pro každý čistý kov je materiálovou 
konstantou   

• TT u slitin : 

– významná jen pro eutektické slitiny  

– u ostatních slitin je rozhodující interval 
tuhnutí (Tuhnutí nebo tání je doprovázeno 
tepelným efektem, který nazýváme latentním resp. 
skupenským teplem tání, resp. tuhnutí) 

– Př.:TFe = 1539ºC     TAl = 660ºC TCu = 1083ºC  
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Magnetické vlastnosti 

• Projevují se chováním látek ve vnějším 
magnetickém poli 

• Dělíme je na látky: 

• diamagnetické 

•  paramagnetické 

•  feromagnetické (příp. ferimagnetické, 
antiferomagnetické…) 
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Diamagnetismus 

• Je všeobecnou vlastností kovů. 
Způsobuje ho pohyb elektronů kolem 
jádra. Vnější magn.pole vyvolává 
změny v oběhu elektronů, vzniká tím 
vnitřní magn.pole, které působí proti 
vnějšímu a zeslabuje ho. 

• Diamagnetismus nezávisí na teplotě 
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Paramagnetismus 

• Je výslednicí nevykompenzovaných 

dráhových  a spinových momentů, které bez 

vnějšího magn.pole jsou orientovány všemi 

směry. Vnějším magnetickým polem se 

přeorientují do jednoho směru a mírně ho 

zesílí – látka vykazuje malou magnetizaci 
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Feromagnetismus 

• Objevuje se u některých látek do Curieovy 
teploty. Nad ní se látky chovají 
paramagneticky 

• Přestane-li působit magn.pole, látka 
zůstane zmagnetována. 

• Lze je dělit na magn.měkké – lze 
přemagnetovat a magn.tvrdé – 
permanentní magnety 
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Permanentní magnety 
• Permanentní magnety nepotřebují na vytvoření 

magnetického pole vnější podněty 

• Feritové magnety-složení přibližně 80% oxid 

železa a 20% oxid baria nebo stroncia 

 

 

• ALNICO magnety jsou odlévané nebo 

sintrované (spékané) materiály ze slitiny                      

hliník-nikl-kobalt  

•   

 

 

http://www.wamag.cz/15-ferit.html 
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Chemické vlastnosti - KOROZE 
• DEFINICE 

• Nevratný samovolný nepřetržitý proces 

znehodnocování materiálů v důsledku chemické 

a elektrochemické reakce. U kovů postupuje od 

povrchu dovnitř materiálu. 

• PRINCIP 

Kovy jsou termodynamicky nestabilní 

Korozí se dostávají do původního stavu – stabilní 

jsou jejich oxidy  



ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ  

 
• 1. chemická koroze  

• 2. elektrochemická koroze  

• Chemická koroze  

 přímé působení prostředí na kov 

•           rozdělení prostředí 

                       1. oxidační  

                       2. redukční 
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Chemická koroze 
• Oxidační prostředí. 

• prostředí tvoří plyny s O,N ,oxidy, spaliny 

• plyny kromě N vyvolávají reakci, kdy při oxidaci na 

    suchém povrchu vzniká oxidický film, se zvyšující 

se teplotou se zvětšuje tloušťka filmu  

• od cca 600°C vznikají okuje, jejich množství přibývá 

s druhou mocninou času, po odloupnutí se proces 

opakuje 
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Chemická koroze 
• Redukční prostředí: 

oxid uhličitý, oxid uhelnatý, případně i nespálené 

plyny v prostředí brání oxidaci a opalu 

• využití jako ochranných atmosfér u TZ, ale při 

nevhodném složení může nauhličovat (pro 

žáruvzdorné oceli nevhodné) 

• Speciální prostředí 

• prostředí obsahující síru u ocelí s Ni (koroze po 

hranicích zrn ) 

   nebezpečný vodík (vodíková křehkost)       
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Elektrochemická koroze 

 
• Definice 

• Rozrušování kovu za vzniku elektrického proudu 

•  Podmínka  

• přítomnost elektrolytu a elektrod - elektrolyt jako vodivý 

roztok umožňuje pohyb iontů a elektronů 

• Důsledek 

    částice kovů se přenáší, takže vznikne korozní článek 

    Rozhodující  

• u dvou kovů rozdíl jejich elektrodového potenciálu 

•      -méně ušlechtilý tvoří anodu a rozpouští se 

•      -více elektronegativní tvoří katodu  

 

NMI-P 
přednáška č. 2 

 



Příklady 
•  nýt z Cu spojuje ocelový plech, elektrolyt je 

vzdušná vlhkost, Cu – katoda , Fe anoda – 

koroduje plech – konstrukční chyba 

•   pozinkovaný plech 

 Zn – anoda  Fe katoda –Zn povlak koroduje, 

není třeba chránit např. střižné hrany 

•    pocínovaný plech  

 Sn- katoda  Fe anoda – Sn chrání, ale povlak 

musí být celistvý 
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♥ Poznámka  

♥ skutečná korozní odolnost závisí na dalších 

podmínkách, např. 

♥ - na oxidických povlacích, které vznikají na povrchu 

kovu 

♥ - na standardním potenciálu kovu 

♥ - na korozním potenciálu (zahrnuje vliv korozních 

produktů na anodě ) 

♥ Průměrná korozní odolnost jednotlivých kovů od 

nejnižší k nejvyšší 

Mn Mg Zn Cd Fe Sn Al Pb Ni Cu Cr Ag Ti Zr Au Pt 
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VNĚJŠÍ PROJEVY KOROZE 
• Rovnoměrná koroze 

•     nejméně nebezpečná 

•     rychlost závisí na velikosti plochy povrchu a 

        vlastnostech elektrolytu 

•      skutečná plocha je větší než vypočtená                     

(i vyleštěná plocha skutečná je až  2x větší) 

• Nejznámějším druhem rovnoměrné koroze je 

koroze atmosférická 
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 Atmosférická koroze 

 • podmíněna vrstvičkou vody (elektrolyt), ve vodě se rozpouští 

oxidy, kyseliny, prach - proto průmyslová atmosféra je velmi 

agresivní  

• neželezné kovy - produkty koroze se váží na látky ze 

vzduchu, vznikají chemické sloučeniny - pasivují 

• železo –rez neváže korozně aktivní látky ze vzduchu, ale 

naopak je uvolňuje –podporuje korozi  

• Příklad 

•  rezivění oceli : na povrchu vznikají mikročlánky Fe – anoda  

C –katoda, pnutí zvyšuje náchylnost ke korozi  (tvářený 

plech ve spoji s netvářeným se stává anodou), rez se neváže 

k povrchu (nechrání)  
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Další druhy koroze 

• Místní koroze - různá místa  napadena do rozdílné hloubky 

• Bodová koroze místo menší než 1 mm,  příčina –

heterogenita strukturní i napěťová 

• Selektivní koroze ( také strukturní ) u vícefázových slitin 

(rozdílné potenciály) Př. heterogenní Ms - rozpouští se β fáze 

Interkrystalická koroze - rozpouští se ( korodují ) fáze 

vyloučené po hranicích zrn  

• Př. Ocel 18/9 při dlouhodobé výdrži na teplotách 500 - 760°C 

se vyloučí na hranicích zrn karbidy a probíhá koroze.  

• Cu ( je homogenní) v sirných sloučeninách koroduje, korozní 

prostředí naleptává hranice zrn  
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• Transkrystalická koroze 

• trhliny probíhající přes zrno (je velmi nebezpečná, při 

   zběžné prohlídce se nezjistí) 

• Př. Ms v NH3 , ocel CrNi austenitická v chloridech 

•  Koroze bludnými proudy 

•  ohroženo  potrubí poblíž elektrických kolejových  drah. 

Vzroste-li elektrický odpor kolejí např. špatnými spoji, pak se 

část proudu při průjezdu vozidla vrací ke zdroji různými 

cestami půdou a v ní uloženými kovovými předměty. Půda 

vždy obsahuje vlhkost a soli, takže se stává elektrolytem. 

Místo, kde proud vystupuje z trubky je anodou, v níž nastává 

koroze. 
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KOROZNÍ PRODUKTY 

 • chemické sloučeniny dvojího druhu 

     1. mají menší objem než korodující materiál 

         (nechrání kov před korozí) 

     2. stejný, nebo větší objem-pasivují (Al) 

 

•  Proces koroze v kapalném prostředí 

         1.  zpomalují –inhibitory 

         2.  zrychlují   - stimulátory 

•  Př. čpavek je stimulátor pro Ms a Cu 
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OCHRANA PROTI KOROZI 

 • volbou materiálu - obecně –čistota materiálu, bez 

pnutí, legováním(Cu,Al),povlaky(Zn, Sn),NŽK, plasty 

• konstrukčními úpravami 

•  tvary hladké, bez koutů a spár 

•  duté konstrukce s otvory pro odtok vody 

•   plochy přístupné pro ochranné nátěry 

•   varovat se styku kovů s rozdílným elektrickým 

potenciálem 

• úpravou korozního prostředí 

•       -odstranění nevhodné látky a inhibitory 
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• Povrchovými úpravami 

•     nanesení povlaků a systémů laků (karoserie) 

• Katodickou ochranou 

•      - využití poznatku, že zdrojem koroze je el . proud 

•      - princip - zavedení el. proudu proti směru korozního  

proudu (eliminace ) 

• 1. obětovaná anoda (pro ocel propojení např. s odpady 

slitin Zn, Mg nebo Ti, které se stanou anodou - mají 

zápornější korozní potenciál než chráněný materiál a ten 

není napaden) 

• 2. zavedení ss proudu + ochranný materiál (např.odpady 

litin a ocelí), který je anodou a chráněný materiál katodou. 
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