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Abstract 
 Competition among producers of infantry ammunition is permanently forced to find 
ways of cost reduction at brass cartridges production. Changes from brass cups production made 
from rolled strips to production from pressed bars and wires are real ways of reducing material 
costs. Brass for deep drawing of type CuZn30 is used for production of cartridges and belongs to 
a group of alpha brasses. The brass for cold deep drawing of cartridges is applied due to its good 
cold formability. It is not the same for a hot formability of CuZn30 because it belongs to a group 
of the worst hot formable brasses. Parameters of hot extrusion pressing of CuZn30 given by 
literature have significantly limited the process of extrusion pressing from a particular point of 
view cross cracks formation on the extrusion surface, especially extrusion ratio and extrusion 
speed (output speed of extrusion from die opening). On the base of analysis of accessible 
literature from boundary values of extrusion pressing of CuZn30 brass were calculated 
parameters of extrusion pressing for operation press with a nominal force of 35 MN and 
container inside diameter of 210 mm. Realised experiments of extrusion pressing of CuZn30 
have shown, that extrusion pressing in specific conditions at a higher extrusion ratio more than a 
value of 60 is possible. It was carried out the extrusion speed influences formation of cross 
surface cracks at hot extrusion pressing of alpha brass. A uniform criterion was searched for in 
order to consider predisposition of alpha brass to cross cracks formation at hot extrusion 
pressing. The criterion is mean deformation rate. Simultaneously, the critic value of mean 
deformation rate of 0,9 s-1 for hot extrusion pressing of alpha brass CuZn30 was determined. A 
function relation between extrusion ratio and extrusion speed pressing was defined, which 
specifies parameters of extrusion pressing. Image of dependence for brass hot extrusion pressed 
CuZn30 allow instantaneous determination of parameters of extrusion pressing enabling process 
of extrusion pressing without initiation of surface cracks. 
 

Key words: hot extrusion pressing, alpha brass, surface cracks, brass CuZn30, deformation                     
rate, extrusion ratio, extrusion speed 

 
 

Abstrakt 
 Konkurencia medzi výrobcami pechotnej munície, si neustále vynucuje hľ adať  cesty 
k znižovaniu nákladov vo výrobe mosadzných nábojníc. Reálnou cestou znižovania 
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materiálových nákladov sa ukázal prechod výroby mosadzných kalíškov z valcovaných pásov na 
výrobu z lisovaných tyč í a drôtov. K výrobe nábojníc sa používa hlbokoť ažná mosadz typu 
CuZn30, ktorá patrí do skupiny α–mosadzí. Využitie tejto mosadze pre hlboké ť ahanie nábojníc 
za studena je v dôsledku výbornej tvárniteľ nosti. O tvániteľ nosti mosadze CuZn30 za tepla sa to 
však nedá povedať , pretože patrí do skupiny najhoršie lisovateľ ných mosadzí za tepla. Parametre 
lisovania α-mosadze CuZn30 uvádzané v literatúre významne ohranič ili proces lisovania 
z pohľ adu tvorby prieč nych trhlín na povrchu výlisku. Jedná sa hlavne o lisovací pomer 
a rýchlosť  lisovania (výstupná rýchlosť  výlisku z otvoru matrice). Na základe rozboru dostupnej 
literatúry z hranič ných údajov lisovania mosadze CuZn30 boli spoč ítané parametre lisovania pre 
prevádzkový lis s menovitou silou 35 MN a vnútorný priemer recipientu 210 mm. Uskutoč nené 
experimentálne skúšky lisovania mosadze CuZn30 ukázali, že za urč itých podmienok je možné 
lisovanie aj s vyšším lisovacím pomerom ako je hodnota 60. Experimentálne bolo potvrdené, že 
na tvorbu prieč nych povrchových trhlín pri lisovaní α–mosadze má rýchlosť  lisovania. Preto 
bolo hľ adané jednotné kritérium podľ a ktorého by sa dala posudzovať  náchylnosť  α–mosadze 
na tvorbu prieč nych trhlín pri lisovaní za tepla. Takýmto kritériom sa ukázala stredná rýchlosť  
deformácie. Zároveň  bola stanovená kritická hodnota strednej rýchlosti deformácie, ktorá pre 
lisovanie α–mosadze CuZn30  za tepla je 0,9 s-1. Bol stanovený funkč ný vzť ah parametrov 
lisovania, ktorý je medzi lisovacím pomerom a rýchlosť ou lisovania. Jeho grafické zobrazenie 
pre mosadz CuZn30 lisovanú za tepla, dovoľ uje rýchle stanovenie parametrov lisovania, ktoré 
umožnia proces lisovania bez vzniku povrchových trhlín 
 
 

1. Úvod  
 Výrobcovia mosadzných polotovarov zaisť ujú pre spracovateľ ský priemysel širokú 
škálu zliatin, č i sú to binárne zliatin typu Cu-Zn, ale aj polykomponentné mosadzné zliatiny. 
Z rovnovážneho binárneho diagramu Cu-Zn Fig. 1, vyplýva, že skupinu α − mosadzí tvoria 
zliatiny CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn28 a CuZn30. Práve posledne dve uvedené mosadze 
zaznamenali zmenu používaného polotvaru v munič nej výrobe [2]. Tradič ní výrobcovia 
nábojníc zabezpeč ujú výrobu nábojníc z valcovaných polotovarov (CuZn30 pásy). Znižovanie 
výrobných nákladov nábojníc si vyžiadalo zmenu technológie a prechod na výrobu nábojníc 
z lisovaných CuZn30 tyč í a drôtov za tepla s následným ť ahaním za studena.  
 

 
Fig.1 Equilibrium diagram of the Cu–Zn system [1] 
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Fig.2 Tensile strength and elongation 
of cast Cu-Zn alloys [1]    

Fig.3 Deformation resistance of Cu-
Zn alloys [3] 

Fig.4 Dependence of brass 
hardness on temperature [5] 

2. Charakteristika mosadze CuZn30 
 Chemické zloženie mosadze CuZn30 je 69 až 71 % Cu, neč istoty maximálne 0,1 % 
a zostatok je Zn. Podľ a označ enie DIN, sa jedná o mosadz, ktorá má materiálové č íslo 2.0265. 
Mosadz CuZn30, tiež označ ovaná ako nábojnicová mosadz, sa vyznač uje vysokou 
tvárniteľ nosť ou za studena. Táto jej vlastnosť  ju predurč ila, aby bola použitá pre hlboké ť ahanie 
nábojníc. Závislosť  ť ažnosti a pevnosti na obsahu zinku vyjadruje Fig. 2. Obrázok dokumentuje 
vysokú ť ažnosť  α-mosadzí. Stúpajúci obsah zinku a hlavne prechod do oblasti α+β mosadzí, 
prudko znižuje ť ažnosť . Vlastnosti zliatin Cu-Zn za tepla, dokumentuje Fig. 3. Obrázok ukazuje 
závislosť  deformač ného odporu pri lisovaní na obsahu zinku v mosadzi a lisovacej teplote. 
Najvyšší deformač ný odpor dosahujú α mosadze a naopak najnižší deformač ný odpor  α+β 
mosadze. Tento rozdiel napovedá o lisovateľ nosti mosadzí za tepla, preto α mosadz CuZn30 
patrí medzi najhoršie lisovateľ nú mosadz a patrí do skupiny ť ažko lisovateľ ných materiálov. 
Deformač ný odpor uvedený v Fig. 3 je vyjadrením statických hodnôt (nezávislých na rýchlosti 
deformácie), preto pri praktických experimentoch je potrebné poč ítať  s vplyvom rýchlosti 
deformácie na deformač ný odpor pri lisovaní. Vplyv rýchlosti deformácie na deformač ný odpor 
potvrdzuje práca [4], kde bolo potvrdené, že technologický deformač ný odpor pri valcovaní 
mosadze CuZn30 významne závisí na rýchlosti deformácie. Závislosť  tvrdosti fáz mosadze na 
teplote je uvedená v Fig. 4. Vyjadrenie tvrdosti je pre každý typ mosadze (z pohľ adu obsahu 
fáz). α–mosadz má za studena najnižšiu tvrdosť , č o je charakteristické pre hlbokoť ažnú mosadz. 
α+β mosadz má za studena vyššiu tvrdosť , ktorá závisí na obsahu β fáze. Zvyšovanie obsahu β 
fáze pri tvárnení znižuje ť ažnosť , č oho dôsledkom je tiež znížená tvárniteľ nosť . So zvyšujúcou 
sa teplotou tvrdosť  β fáze sa prudko znižuje. Naproti tomu u α fáze so zvyšujúcou teplotou sa 
tvrdosť  znižuje pozvoľ ne, až pri vyšších teplotách tvrdosť  α fáze dosiahne vyššiu hodnotu 
tvrdosti ako β fáza. Práve táto skutoč nosť  pri tvárnení za tepla vytvára predpoklad, že mosadze 
s obsahom β fázy sú veľ mi dobre lisovateľ né. α–mosadze s vyšším obsahom zinku patria do 
skupiny najhoršie lisovateľ ných mosadzí za tepla. Práve do tejto skupiny patrí aj mosadz 
CuZn30. Finálne výrobky z mosadze CuZn30 sú drôty v kruhu Ø 10 mm, ktoré sa vyznač ujú 
nasledovnými mechanickými hodnotami: pevnosť  Rm = 430 až 500 MPa, ť ažnosť  A5 = min. 15 
% a veľ kosť  zrna 0,016 až 0,046 mm.  
 

       
 
             
 
 

3. Obmedzenia pre lisovanie mosadze CuZn30 
 Samotné lisovanie drôtov z č apov za tepla charakterizuje lisovací pomer λ, ktorý 
udáva pomer vnútorného prierezu recipientu SR a prierezu výlisku Sv. Lisovací pomer λ poč ítaný 
z prierezov je urč ený 
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 Podľ a [5] overené maximálne dovolené hodnoty lisovacieho pomeru λλλλ udáva Tab. 1. 
Pre mosadz CuZn30 lisovanú za tepla z Tab. 1 vyplýva maximálne prípustný lisovací pomer 
 

 60
λ

max =                 (3) 
 
  Table 1  Maximum extrusion ratio [5] 

P.č. Materiál λλλλmax [–] 
1 Meď  280 

2 CuZn30 60 

3 CuZn32 450 

4 CuZn38 600 

5 CuZn40Pb2 700 
 

 
 Table 2  Parameters of extrusion pressing of Cu-Zn alloys [3] 

P.č. Materiál Teplota 
čapu [°C] 

λλλλmax 
[–] 

Rýchlosť lisovania vv 

max  [m/min] 
1 Meď  780 – 950 250 300 
2 CuZn10 825 – 875 150 100 
3 CuZn28 750 – 850 60 100 
4 CuZn33 750 – 850 150 150 
5 CuZn37 725 – 825 200 150 
6 CuZn40Pb2 650 – 750 700 300 
7 β– mosadz 650 – 750 700 360 

 
 

 V literatúre [3] k maximálnemu lisovaciemu pomeru λλλλmax je ešte priradená 
maximálna rýchlosť  lisovania vvmax, ako ď alšie obmedzujúce kritérium lisovania Cu–Zn zliatin, 
vi ď  Tab. 2. V tejto tabuľ ke priamo nie je uvedená mosadz CuZn30, ale mosadz CuZn28. Pretože 
tieto dve mosadze majú veľ mi blízke chemické zloženie a obe mosadze patria do skupiny α–
mosadzí je možné predpokladať , že parametre pre CuZn28 platia aj pre CuZn30. Oba literárne 
zdroje [5] a [3] sa zhodujú na maximálnej hodnote lisovacieho pomeru. Z Tab. 2 vyplýva, že 
lisovanie mosadze CuZn28 (CuZn30) nie je obmedzené len maximálnym lisovacím pomerom, 
ale tiež maximálnou výstupnou rýchlosť ou lisovania (výstupná rýchlosť  výlisku z lisovacej 
matrice)  
 

 mm/s  1666m/min 100v max v ==              (4) 
 

 Z hodnôt rýchlosti lisovania a lisovacieho pomeru vypoč ítame rýchlosť  piesta vr  
 

 mm/s  27,8
60

1666λvv
max

max v
maxr ===              (5) 
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 Podľ a [3] strednú rýchlosť  deformácie ϕ&  pri lisovaní udáva vzť ah 
 

 ( ) ][s   
D

vλ
ln6 1

R

r −⋅⋅=ϕ&                (6) 

 

kde vr [mm/s] je rýchlosť  piesta a DR [mm] je vnútorný priemer recipientu. Podľ a rov. (5) 
rýchlosť  lisovania vv je úmerná rýchlosti piesta vr, prič om konštantou úmernosti je lisovací 
pomer λλλλ    
 

 rv v
λ

v ⋅=                 (7) 
 

 Pre lisovanie mosadzných CuZn30 drôtov je dostupný recipient, ktorý má vnútorný 
priemer DR=210 mm, pre maximálny lisovací pomer rov. (3) spoč ítajme minimálne lisovateľ ný 
priemer výlisku dvmin, prič om lisovanie je uskutoč nené na jednootvorovú matricu 
 

 mm  27,1
60

210λDd
max

R
min v ===              (8) 

 

 Z rov. (6) urč ime strednú maximálnu deformač nú rýchlosť  pri použití rov. (3) a (5) 
 

 ( ) 1

R

maxr 
maxmax s  3,25 

210

27,8
ln(60)6

D

vλ
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 Podľ a obmedzujúcich parametrov lisovania mosadze CuZn30 pre výrobu koneč ného 
rozmeru drôtu d=10 mm by bolo potrebné lisovať  výlisok dv=27,1 mm, to by vo výrobnom 
procese znamenalo zaradiť  mnohonásobné ť ahanie a následné žíhanie, č o by vysoko predražilo 
výrobu drôtu a efekt úspor výroby kalíškov z drôtu by sa stratil. Strednú rýchlosť  deformácie ϕ&  
vyjadrenú prostredníctvom rýchlosti lisovania vv urč íme 
 

 ( ) ][s   
D
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 Do rov. (10) za lisovací pomer dosadíme rov. (2), č ím dostaneme rovnicu pre strednú 
rýchlosť  deformácie pri lisovaní v závislosti na priemere výlisku 
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 Analyzovať  závislosť  rýchlosti deformácie na parametroch lisovania z rov. (10) a (11) 
je priamo takmer nemožné, preto bola uskutoč nená grafická interpretácia týchto rovníc. Pre 
recipient DR=210 mm a jednootvorovú matricu, grafická interpretácia rov. (10) je uvedená v Fig. 
5a a grafická interpretácia rov. (11) je uvedená v Fig. 5b. Pretože hranič né parametre tvorby 
trhlín pri lisovaní mosadze CuZn30 za tepla sú závislé na hodnote lisovacieho pomeru 
a rýchlosti lisovania, môžeme vysloviť  predpoklad, že jediným kritériom tvorby trhlín môže byť  
stredná rýchlosť  deformácie. Toto tvrdenie vychádza z toho, že rýchlosť  deformácie je funkciou 
lisovacieho pomeru a rýchlosti lisovania. Z Fig. 5 jednoznač ne vyplýva, že najväč ší vplyv na 
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strednú rýchlosť  deformácie má rýchlosť  lisovania, teda rýchlosť  výstupu výlisku z otvoru 
matrice. Obmedzenia procesu lisovania medi a mosadze z pohľ adu technologického zariadenia – 
prietlač ného lisu, sú podrobne rozobraté v [7]. Porovnanie tvárniteľ nosti mosadzí CuZn40Pb 
a CuZn30 je uskutoč nené v práci [8]. Užitoč né by bolo uskutoč ni ť  modelovanie procesu 
prietlač ného lisovania mosadze CuZn30, podobne ako je uvedené v literatúre [9]. 
 

          
a)              b) 

Fig.5 Grafical interpretation of deformation rate as dependence on: a – extrusion ratio, b – diameter of extrusion 
 
 

4. Experimentálne výsledky lisovania  
 Cieľ om experimentálnych skúšok bolo overiť  platnosť  ohranič ujúcich parametrov 
lisovania mosadze CuZn30 za tepla, ktoré udáva literatúra [3], [5] a [6]. Jednalo sa o hranič né, 
maximálne hodnoty lisovacieho pomeru λ a rýchlosti lisovania vv, za predpokladu, že povrch 
výlisku bude vhodný pre ď alšie spracovanie. Prevádzkové skúsenosti ukázali, že lisovanie 
(α+β)–mosadze za tepla, pri lisovacom pomere λ=725 a rýchlosti lisovania vv=6 m/s bol povrch 
výlisku ešte stále bez povrchových trhlín. Táto skutoč nosť  silne podporovala verifikáciu 
lisovania α–mosadze, ktorá je zastúpená zliatinou CuZn30. Pre experimentálne skúšky lisovania 
mosadze CuZn30 za tepla bol použitý 35 MN horizontálny prietlač ný lis s plynovým 
rýchloohrevom č apov. Lis umožň uje lisovanie do rovných dĺ žok, alebo do kruhu (do zvitkov) 
s maximálnou výstupnou rýchlosť ou lisovania vvmax=6 m/s. Použiteľ né sú dva recipienty 
s vnútorným priemerom 210, alebo 250 mm. Pre experimenty bol zvolený recipient s priemerom 
DR=210 mm. Prvé experimenty lisovania mosadze CuZn30 zač ali s rýchlosť ou výlisku vv=2 
m/s. Povrch výlisku vykazoval prieč ne trhliny. Preto experiment bol naplánovaný tak, aby sa 
menil priemer výlisku a postupne sa znižovala rýchlosť  lisovania. Úč elom bolo hľ adať  
podmienky lisovania pri ktorých by bol zamedzený vznik povrchových trhlín. Zhrnutie 
získaných výsledkov z experimentálneho lisovania mosadze CuZn30 za tepla sú uvedené v Fig. 
6. Z pohľ adu rýchlosti deformácie je obrázok rozdelený do troch pásiem. Prvé pásmo, označ ené 
ako I, je charakterizované rýchlosť ou deformácie -1s 0.9≤ϕ& . Toto pásmo je považované za 
bezpeč né lisovanie mosadze CuZn30 za tepla v ktorom povrchové trhliny nevznikajú. Druhé 
pásmo, označ ené II, ohranič uje rýchlosť  deformácie -1s 1.40.9 <ϕ< &  je prechodové pásmo, kde 
konč í bezpeč né lisovanie a zač ínajú sa tvoriť  povrchové trhliny. Tretie pásmo, označ ené III, je 
charakterizované rýchlosť ou deformácie -1s 1,4≥ϕ&  sa vyznač uje trvalou tvorbou povrchových 
trhlín. Na základe experimentálnych skúšok lisovania α–mosadze CuZn30 za tepla, bola 
stanovená hranič ná rýchlosť  deformácie, ktorá je označ ená ako kritická hodnota 
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 Pre lisovanie za tepla α–mosadze CuZn30 túto hodnotu rýchlosti deformácie 
dosadíme do rov. (10) a dostaneme vzť ah medzi rýchlosť ou lisovania a lisovacím pomerom 
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 Konkrétna podoba rov. (13) pre recipient DR=210 mm a kritickú hodnotu rýchlosti 
deformácie danú rov. (12) dostaneme vzť ah 
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λ
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Fig.6 Influence of deformation rate on cracks formation at hot extrusion pressing of brass CuZn30 

 
 

 
Fig.7 Boundary parameters of reliable hot extrusion pressing of brass CuZn30 

 
 

 Zobrazenie rov. (14) je uvedené v Fig.7. Experimentálne skúšky ukázali, že 
v literatúre uvádzané parametre lisovania, lisovací pomer a rýchlosť  lisovania nie sú materiálové 
konštanty, ale premenné ktoré vzájomne súvisia podľ a rov. (13). Tento fakt umožň uje použiť  
lisovací pomer λ>60, ale najvyššiu rýchlosť  lisovania je potrebné stanoviť  z rov. (14). 
V prípade, že tieto parametre lisovania budú prekroč ené pri lisovaní mosadze CuZn30 za tepla, 
je predpoklad tvorby povrchových trhlín, viď  Fig. 8. Z týchto poznatkov vyplýva, že 
najvhodnejším kritériom posudzovania lisovateľ nosti za tepla je rýchlosť  deformácie.  
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 Zavedenie výroby mosadzných CuZn30 drôtov do výrobného programu výrazne 
prispelo k plneniu stanovených úloh výrobnej spoloč nosti. Podstata ekonomického zhodnotenia 
prínosov z výroby CuZn30 drôtov je uvedené v [10]. 
 

 
Fig.8 Surface cracks on CuZn30 extrusion of diameter of 14 mm, extrusion speed vv = 2,4 m/s 

 
 

5. Záver  
 Získané výsledky v experimentálnych skúškach dokázali, že lisovanie α–mosadze 
CuZn30 za tepla je možné aj s lisovacím pomerom väč ším ako 60. Aby výlisky dosahovali 
štandardný povrch (bez povrchových trhlín), rýchlosť  lisovania nesmie prekroč i ť  hodnotu, ktorá 
odpovedá kritickej rýchlosti deformácie. V literatúre uvádzané hranič né parametre lisovania za 
tepla, je vhodné verifikovať  na konkrétnom technologickom zariadení. Parametre lisovania, ako 
sú lisovací pomer a rýchlosť  lisovania nie sú materiálové konštanty, ale sú to parametre, ktoré 
závisia na kritickej rýchlosti deformácie. Preto lisovateľ nosť  mosadze CuZn30 z pohľ adu tvorby 
povrchových trhlín je vhodnejšie posudzovať  prostredníctvom rýchlosti deformácie. 
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