
METALOGRAFICKÁ ANALÝZA ZLIATIN AG-CU 

 

 

Longauerová M.1, Grutková J.1, Grígerová T.2, Beháň B.3 

1 Katedra náuky o materiáloch, Hutnícka fakulta, Technická univerzita Košice 

2 Katedra metalurgie železa a zlievárenstva, Hutnícka fakulta, Technická univerzita Košice 

3 Výskumný a skúšobný ústav VSŽ Oceľ, s.r.o. Košice 

 

 

METALLOGRAPHY OF AG-CU ALLOYS 

 

 

Longauerová M.1, Grutková J.1, Grígerová T.2, Beháň B.3 

1 Department of Materials Science , Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice 

2 Department of Iron Metallurgy and Foundry Technology, Faculty of Metallurgy, 

  Technical University of Košice 

3 Research and Testing Institute, VSŽ Oceľ, s.r.o. Košice 

 

 

Abstract 

 The aim of this work is to investigate the effect of casting method and chemical composition 
on the structure and casting defects of alloys AgCu25 with varying content of Fe. The chemical 
compositions of these alloys are listed in Table 1 in weight percent. The alloys were cast into a metallic 
mould as well as a sand mould. Ingots 15 mm thick, 90 mm wide and 200 mm long were obtained. The 
casting temperatures were: 1050-1080°C (alloy No.1), 950°C (alloy No.2). The metallographic samples 
were prepared by the usual method and etched by solution with NH4OH and H2O2. It was found that 
the structure is dendritic composed of a white phase enriched by Ag and of lamellar eutecticum, which 
consists of a white phase with high content of Ag and of dark fine lamellas of Cu-rich solid solution. 
Identification of the structure phases in similar alloy was confirmed in our earlier paper [3]. The cast 
structure showed low directionality of the dendritic axis in both alloys. The dendritic structure after 
casting into the metallic mould is finer than after casting into the sand mould, which is the result of 
more rapid cooling and higher Fe concentration. There is an eight times greater number of dendrites to 
the area unit after casting into the metallic mould than into the sand mould. It seems that the larger 
number of dispersive particles in alloy No.2 cast into the metallic mould is also a result of higher Fe 
content in this alloy. Distinct verification of this however requires additional detailed analysis. 
Similarly, there are more casting defects such as  large blowholes after casting into the metallic mould 
than into the sand mould, due to more rapid cooling and lower casting temperature. 

 

 

Abstrakt 

 V práci sa analyzuje vplyv spôsobu odlievania a rôzneho obsahu Fe na štruktúru a kvalitu 
odliatkov zo zliatiny AgCu25. Ukázalo sa, že liaca štruktúra odliatkov pri oboch použitých formách 
odlievania, tj. pri odlievaní do pieskovej formy i do kokily je dendritická, pričom dendrity nevykazujú 
prednostný smer rastu. Ich biele osi tvorí fáza bohatá na Ag a v medzidendritických priestoroch je 
lamelárne eutektikum zložené z fáze bohatej na Ag a fáze bohatej na Cu. Dendritická štruktúra pri 



odlievaní do kokily sa v porovnaní s odlievaním do piesku zjemnila, v dôsledku rýchlejšieho odvodu 
tepla a vyššej koncentrácie Fe v zliatine. Prejavilo sa to 8 násobným zväčšením počtu dendritov na 
jednotku plochy. Aj väčší podiel disperzných častíc v tejto zliatine odliatej do kokily možno 
najpravdepodobnejšie pripísať vyššiemu obsahu Fe v tejto zliatine. Jednoznačné potvrdenie si však 
vyžaduje doplňujúce analýzy. V priereze odliatkov sa pri oboch spôsoboch odlievania identifikovali 
rozmerné dutiny, vo väčšom rozsahu pri odlievaní do kokily, v dôsledku rýchlejšieho ochladzovania a 
nižšej teploty odlievania v porovnaní s odlievaním do piesku.  

 

 

1. Úvod 

 Ušľachtilé kovy, napríklad striebro, zlato, platina a ďalšie a tiež ich zliatiny s menej 
ušľachtilými kovmi majú špecifické využitie v priemysle, dané ich špeciálnymi vlastnosťami. Najširšie 
použitie napríklad komerčne čistého Ag je predovšetkým pri výrobe fotografických emulzií, potom v 
elektrotechnickom a tiež chemickom priemysle v dôsledku jeho výbornej elektrickej vodivosti a 
koróznej odolnosti voči špecifickým látkam (napr. kyseline octovej, rôznym druhom organických 
kyselín a jedál bez prítomnosti síry a pod.). 

 Zliatiny Ag-Cu sú známe už niekoľko tisícročí. Meď znižuje bod tavenia, ako to dokumentuje 
rovnovážny diagram na obr.1 [1]. Maximálna rozpustnosť Cu v Ag je 8,8% pri 779,1°C. Meď pôsobí v 
týchto zliatinách spevňujúco, pričom znižuje ich elektrickú a tepelnú vodivosť. Jej vplyv na vlastnosti 
uvádza obr.2 [2]. Obvykle sa využíva zliatina Ag-Cu s minimálnym obsahom 92,5%Ag, ktorá je známa 
ako mincové striebro. Mincové striebro sa používa na príbory a rôzne súčasti šperkov. Potom ide o 
zliatinu Ag90Cu10 a eutektickú zliatinu s 28,1%Cu. Zliatina s 10%Cu sa používala v USA pre 
strieborné mince a na elektrické kontakty, pracujúce pri takých podmienkach, kde čisté striebro by bolo 
príliš mäkké. Eutektická zliatina má uplatnenie pri pájkovaní. Po výraznej deformácii za studena sa 
využíva pre pružinové elektrické kontakty. 

 Kvalitu finálnych výrobkov z ušľachtilých kovov, napr. mincí a šperkov významne 
ovplyvňuje kvalita polotovarov, najmä ich štruktúrna stavba a vnútorná celistvosť. Cieľom príspevku je 
preto štruktúrny rozbor zliatin Ag Cu25, z hľadiska morfológie štruktúry a chýb, v závislosti od 
spôsobu odlievania a chemického zloženia.  

 

 

2. EXPERIMENTÁLNE METODIKY 

 Zliatiny Ag-Cu sa odlievali do ingotov o hrúbke 15mm, šírke 90mm a dĺžke 200mm 
dvojakým spôsobom, a to do pieskovej formy a do kokily. Ich chemické zloženie je v tab.1. 

 

 
 Table 1  Chemical composition and casting methods of alloys 

  

 

 

 Na dezoxidáciu sa použila predzliatina CuP10. Teplota tavenia, stanovená z rovnovážneho 
diagramu [1] je 790°C. Pri technológii odlievania do pieskovej formy bola teplota odlievania v 
intervale 1050 - 1080°C. V prípade odlievania do kokily sa použila tenkostenná kokila o hrúbke steny 
18 - 22mm. Teplota odlievania bola 950°C a bola stanovená experimentálne ako najvhodnejšia z 
hľadiska neprehriatia kokily na veľmi vysokú teplotu. Poloha formy pri odlievaní bola šikmá, pod 
uhlom cca 45° k horizontále a v oboch prípadoch sa odlievalo priamo cez hlavu bez vtokovej sústavy. 

 Metalografická analýza zliatin Ag-Cu sa realizovala v celom priečnom reze odliatkov, kolmo 
na ich os, zvlášť v oblasti hlavy a zvlášť päty. Na prípravu výbrusov ušľachtilých kovov sa kladú 
špecifické požiadavky, predovšetkým z hľadiska minimalizácie materiálových strát. Z tohto aspektu 
sme vypracovali metodiku prípravy výbrusov, pri ktorej boli straty materiálu znížené na cca 1,5 - 10g, 



v závislosti na veľkosti vzoriek. Pre vyvolanie dendritickej štruktúry sa použilo leptadlo na báze 
NH4OH a H2O2. Štúdium mikroštruktúry sa realizovalo svetelným mikroskopom Metalloplan Leitz. 

  
Fig.1 The Ag-Cu binary phase diagram 

 

 

3. ZÍSKANÉ VÝSLEDKY A ICH DISKUSIA 

 Analyzované zliatiny AgCu25, označené ako č.1,2, svojim chemickým zložením, ktoré je 
uvedené v tab.1 patria k podeutektickým zliatinám so zložením blízkym eutektickému bodu. Pri 
odlievaní do pieskovej formy sa hodnotila štruktúra a čistota vo vrchnej i spodnej časti odliatku. Kým 
vrchná časť obsahovala v strede prierezu zhluky mimoriadne veľkých dutín nepravidelných tvarov 
(obr.3), viditeľných aj voľným okom, v spodnej časti odliatku sa nenachádzali. V  tesnej blízkosti 
bočného povrchu odliatku sa vyskytovali aj okrúhle dutiny do hĺbky 0,2mm, v dôsledku 
nedostatočného odplynenia, predovšetkým v oblasti hlavy, ako to ilustruje obr.4. Možno predpokladať, 
že dutiny okrúhlych tvarov sa zoskupovali do veľkých skupín, čím sa zmenil ich pôvodný tvar, ako to 
vidíme na obr.3. Podľa ich tvaru možno predpokladať, že ide o bubliny. Tieto mohli vzniknúť, buď v 
dôsledku turbulentného plnenia formy a relatívne vysokej rýchlosti odvodu tepla z tuhnúceho odliatku ( 
čo zabránilo ich vybublaniu do okolitého prostredia), alebo v dôsledku vylúčenia endogénneho plynu. 
Presnejšia identifikácia sa nerealizovala. V hlave (obr.3) i päte odliatku (obr.5) sa pozorovali jemné 
disperzné častice a tiež jemné póry. 

 

 
Fig.2 The effect of copper on properties of Ag-Cu alloys 

 

 

 Dendritickú štruktúru dokumentujú obr.6,7 z vrchnej časti a obr.8,9 zo spodnej časti odliatku. 
V dôsledku rýchlejšieho ochladzovania spodnej časti odliatku je dendritická štruktúra i eutektikum 
jemnejšie v porovnaní s jeho vrchnou časťou. Biele osi dendritov tvorí fáza bohatá na Ag a v 
medzidendritických priestoroch je lamelárne eutektikum zložené z fáze bohatej na Ag a fáze bohatej na 
Cu, čo bolo identifikované v práci [3]. Mechanizmus vzniku veľkých okrúhlych dutín, ako dôsledok 
nedostatočného odplynenia, je viditeľný na obr.10. 

         
 

 

               

 

 

 

 

 

 

         
 

 

               

 



 

 

 

 

 

         
 

 

               

 

 

         
 

 

               

 

 

 Podobne ako pri odlievaní do piesku aj pri odlievaní do kokily, ale pri nižšej teplote 
odlievania 950°C, sa pozorovali v strede prierezu hlavy veľké dutiny, ktoré v menšej miere boli aj v 
päte. Možno to vysvetliť nasledovne. Pri nižšej teplote odlievania je viskozita taveniny menšia a preto 
je aj unikanie plynov sťažené a časť plynov nestačí uniknúť a zostáva v tuhom stave. Veľké okrúhle 
dutiny v podpovrchovej zóne sa nevyskytovali, iba miestami jemné póry v celom priereze. Distribúcia 
disperzných častíc je analogická, ako pri zliatine č.1, ale sú jemnejšie a ich podiel je väčší, čo možno 
pripísať vyššiemu obsahu Fe v zliatine. Dokumentuje to obr.11 z oblasti hlavy ingotu a obr.12 z jeho 
päty. 

 

 

         
 

 

               

 

 

Z rovnovážneho binárneho diagramu Ag-Fe [1] na obr.13 vyplýva, že rozpustnosť Ag v Fe je veľmi 
nízka. Jeho maximálna rozpustnosť vo fáze (γFe) je 0,042% Ag a vo fáze (αFe), tj. v tuhom roztoku α bohatom na Fe 
je dokonca iba 0,0004%, t.j. prakticky ide o čisté železo, ktoré je v rovnováhe s tuhým roztokom na báze Ag. Možno preto 
predpokladať, že disperzné častice pozorované v oboch zliatinách č.1,2 budú fázou bohatou na Fe, obr.3,5,11,12. Nemožno 
vylúčiť aj prítomnosť častíc fázy bohatej na Cu, keďže ide o vytvrditeľný systém Ag-Cu s maximálnou rozpustnosťou Cu v Ag 
pri 8,8%Cu, ako to vyplýva z diagramu Ag-Cu na obr.1. Vzhľadom na použité nerovnovážne podmienky ochladzovania a 
vysoký, tesne podeutektický obsah Cu, je to však nepravdepodobné. Jednoznačným potvrdením podstaty týchto častíc by však 
bola ich podrobná EDX analýza v kombinácii s elektrónovou difrakciou použitím transmisnej elektrónovej mikroskopie tenkých 
fólií a uhlíkových extrakčných replík, ako sa to detailne analyzovalo v sústavách Cu-Fe [4], Cu-Al-Fe-Mn [5], resp. Cu-Zn-Fe 
[6]. 

 

 

 

 



 

 
Fig.13 The Ag-Fe binary phase diagram 

 

 

 Dendritická štruktúra v porovnaní s odlievaním do piesku je jemnejšia, čo je v súlade s 
podstatou ochladzovania v kovovej forme. Tiež dĺžka primárnych osí je výrazne kratšia a dendrity 
nevykazujú prednostný smer rastu, ako to ilustruje obr.14. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Na zjemnenie štruktúry prispieva aj vyšší obsah Fe v zliatine č.2, ktorého častice môžu pôsobiť ako 
nukleačné centrá pri tuhnutí. Z uvedených dôvodov v zliatine č.2 s vyššou koncentráciou Fe a pri 
rýchlejšom ochladzovaní je v porovnaní so zliatinou č.1 aj väčší počet dendritov na jednotku plochy, 
cca 8 krát. Biela fáza bohatá na Ag tvorí osi dendritov a v medzidendritických priestoroch je 
eutektikum. 

 

 

4. ZÁVER 

 Zo štruktúrnej analýzy zliatin typu AgCu25 z hľadiska ich morfológie a chýb, v závislosti od 
spôsobu odlievania a chemického zloženia vyplývajú nasledovné závery: 

Štruktúra oboch zliatin v liatom stave je dendritická, pričom dendrity nevykazujú prednostný 
smer rastu. Ich biele osi tvorí fáza bohatá na Ag a v medzidendritických priestoroch je 
lamelárne eutektikum zložené z fáze bohatej na Ag a fáze bohatej na Cu.  

Dendritická štruktúra pri odlievaní do kokily sa v porovnaní s odlievaním do piesku zjemnila, v 
dôsledku rýchlejšieho odvodu tepla a vyššej koncentrácie Fe v zliatine. Prejavilo sa to cca 8 
násobným zväčšením počtu dendritov na jednotku plochy. Aj väčší podiel disperzných častíc v 
tejto zliatine odliatej do kokily možno najpravdepodobnejšie pripísať vyššiemu obsahu Fe v 
tejto zliatine. Jednoznačné potvrdenie si však vyžaduje ďalšie analýzy. 

V priereze odliatkov sa pri oboch spôsoboch odlievania identifikovali rozmerné dutiny, 
výraznejšie pri odlievaní do kokily, v dôsledku rýchlejšieho ochladzovania a nižšej teploty 
odlievania v porovnaní s odlievaním do piesku. 
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