
Do niedawna mosiπdz by≥ mate-
ria≥em najczÍúciej wykorzysty-
wanym do produkcji z≥πczek do

instalacji miedzianych. Dopiero moøli-
woúÊ stosowania miedzi w instalacjach
gazu i zwiπzane z tym wymagania materia-
≥owe oraz awarie spowodowane stosowa-
niem wyrobÛw mosiÍønych niskiej jakoúci
w instalacjach sanitarnych, zwrÛci≥y uwa-
gÍ producentÛw na brπz jako alternatywny
materia≥ do produkcji ≥πcznikÛw. 

MoøliwoúÊ stosowania brπzu do produk-
cji kszta≥tek instalacyjnych sta≥a siÍ przy-
czynπ dyskusji na temat, ktÛry z tych ma-
teria≥Ûw bardziej nadaje siÍ do zastosowaÒ
w instalacjach wodociπgowych i grzew-
czych. W tej dyskusji strony nie uwzglÍd-
niajπ wszystkich, a jedynie pojedyncze
w≥aúciwoúci wyciπgajπc z nich daleko idπ-
ce wnioski. Nie jest to ocena obiektywna
gdyø zastosowanie ktÛregokolwiek z mate-
ria≥Ûw zaleøy od wszystkich jego w≥aúci-
woúci.

OdpornoúÊ na korozjÍ

Mosiπdz

W normalnych warunkach eksploatacji
mosiπdz wykazuje dobrπ odpornoúÊ na ko-

rozjÍ atmosferycznπ i w úrodowisku wod-
nym. Jednak w miÍkkiej wodzie, zawiera-
jπcej chlor, z mosiπdzu nastÍpuje usuwanie
cynku. Cynk ulega rozpuszczeniu i prze-
chodzi do roztworu, a miedü pozostaje
w postaci gπbczastej, co dodatkowo wzma-
ga korozjÍ.

Odcynkowanie nie powoduje zmian
kszta≥tu przedmiotu, lecz znacznie obniøa je-
go wytrzyma≥oúÊ i szczelnoúÊ.

WraøliwoúÊ mosiπdzu na odcynkowanie
wzrasta:

ï przy niskiej zawartoúci miedzi np. MS 58
(uwaga na mosiπdze niskiej jakoúci),

ï w wodzie o niskim odczynie pH (wody
kwaúne),

ï wraz ze wzrostem temperatury pracy
instalacji.
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Br¹z czy mosi¹dz?
Janusz Partyka

W technice instalacyjnej mosiπdz i brπz stosowane sπ od wielu lat i wszystko wskazuje na
to, øe w przysz≥oúci nie stracπ dominujπcej pozycji jako ekologiczny materia≥ do produkcji
armatury i z≥πczek instalacyjnych. Dowodem na to jest miÍdzy innymi powszechne sto-
sowanie stopÛw miedzi takøe w nowoczesnych instalacjach klimatyzacyjnych, ogrzewa-
nia s≥onecznego i pompach ciep≥a.

Mosiπdz
Mosiπdz jest stopem miedzi ñ Cu i cynku ñ

Zn zawierajπcym minimum 55% miedzi i 45

- 47% cynku. OprÛcz miedzi i cynku mosiπ-

dze mogπ zawieraÊ dodatek o≥owiu ñ Pb do

3%. Mosiπdze specjalne, oprÛcz o≥owiu,

mogπ dodatkowo zawieraÊ inne metale sto-

powe np. krzem ñ Si, aluminium ñ Al, nikiel

ñ Ni. 

Elementy z mosiπdzu mogπ byÊ produko-

wane zarÛwno przez prasowanie, kucie jak

i odlewanie. Wysokiej jakoúci mosiπdz kuty,

wykazuje doskona≥π szczelnoúÊ stosowany

jest do produkcji armatury gazowej.

Brπz 
Brπz jest stopem miedzi ñ Cu i cyny ñ Sn

zawierajπcym oko≥o 80% miedzi. Brπzy cy-

nowe mogπ zawieraÊ do 9% cynku, do 7%

o≥owiu i do 2,5 % niklu. 

Wyroby z brπzu produkowane sπ tylko przez

odlewanie, a nastÍpnie poddawane obrÛbce

mechanicznej. Dodatek cynku poprawia lej-

noúÊ brπzÛw, natomiast o≥Ûw korzystnie

wp≥ywa na szczelnoúÊ odlewÛw i poprawia

ich skrawalnoúÊ.

åcis≥e zachowanie parametrÛw technolo-

gicznych podczas procesu odlewania powo-

duje, øe brπzy nie wykazujπ typowych dla od-

lewÛw wad (niejednorodnoúÊ i porowatoúÊ).

Materia≥
Oznaczenie

wg DIN

ZawartoúÊ (%)

Cu Zn Sn Pb

Ms 58 CuZn40Pb2p 58,8 38,4 0,2 2,3

Ms 60 CuZn38Pb1,5p 60 38,3 0,1 1,4

Ms 62 CuZn37Pb0,5p 62,6 36,5 0,1 0,5

Rg 5 G-CuSn5ZnPb 84,5 4,9 5,0 5,6

Tabela 1. NajczÍúciej stosowane materia≥y do wyrobu z≥πczek instalacyjnych
i armatury  

Kszta≥tki 
z mosiπdzu



Odcynkowaniu mosiπdzÛw zapobiega
dodatek glinu (Al) w iloúci 2 ñ 3 %, jak
rÛwnieø arsenu (As) powyøej 0,01%, niklu
(Ni), o≥owiu (Pb) lub 1 ñ 2% cyny (Sn).

Poza odcynkowaniem mosiπdz naraøony
jest na zjawisko korozji naprÍøeniowej
zwanej takøe sezonowym pÍkaniem mo-
siπdzÛw. Jest ono zjawiskiem, ktÛremu
podlegajπ mosiπdze jedno- lub dwufazowe
obrobione plastycznie na zimno w obecno-
úci amoniaku. Polega ono na pÍkaniu miÍ-
dzykrystalicznym stopÛw poddanych naprÍ-
øeniom wywo≥anym obrÛbkπ. Proces ko-
rozji naprÍøeniowej wystÍpuje przy spe≥-
nieniu nastÍpujπcych warunkÛw: 

ï materia≥ jest podatny na korozjÍ naprÍ-
øeniowπ,

ï w materiale wystÍpujπ wewnÍtrzne lub
zewnÍtrzne naprÍøenia,

ï wyroby pracujπ w atmosferze korozyjnej.
NaprÍøenia powstajπ zawsze podczas

formowania pÛ≥produktÛw i obrÛbki me-
chanicznej. Moøna je zmniejszaÊ stosujπc,
po ostatnim etapie obrÛbki, wyøarzanie od-
prÍøajπce w temperaturze 200 ñ 300oC.
Czynnikiem zewnÍtrznym zwiÍkszajπcym
naprÍøenia w materiale jest montaø (nakrÍ-
canie i wkrÍcanie) innych elementÛw arma-
tury. SzczegÛlnie duøe ryzyko wystπpienia
korozji naprÍøeniowej wystÍpuje w kola-
nach mosiÍønych, w ktÛre czÍsto, ze zbyt
duøπ si≥π (ze zbyt duøπ iloúciπ taúmy teflo-
nowej lub paku≥), wkrÍcane sπ zaúlepki czy
przed≥uøki. Tych naprÍøeÒ nie da siÍ usu-
nπÊ. 

Jeøeli na elementy, w ktÛrych wystÍpujπ
naprÍøenia, dzia≥ajπ agresywne czynniki

zewnÍtrzne lub ze úrodowiska wodnego,
moøe dojúÊ do pÍkania korozyjnego. Kla-
sycznym przyk≥adem substancji zwiÍk-
szajπcych ryzyko wystπpienia korozji na-
prÍøeniowej mosiπdzÛw jest amoniak i je-
go zwiπzki. Znajdujπ siÍ one w ziemi
(uwaga na przewody uk≥adane w gruncie)
i w wodach pitnych. Powszechnie stoso-
wane sπ rÛwnieø jako dodatek do úrodkÛw
czyszczπcych.

Kolejnymi substancjami dzia≥ajπcymi
agresywnie na mosiπdz sπ silikony produ-
kowane na bazie octanÛw lub amin i czÍs-
to zawierajπce kwas octowy. Substancje te
mogπ wchodziÊ rÛwnieø w reakcje z mo-
siπdzami odpornymi na odcynkowanie.
Uszkodzenia takie wystÍpujπ czÍsto dopie-
ro (juø) po pÛ≥ lub po roku od zamontowa-
nia i uruchomienia instalacji. 

Przed zastosowaniem z≥πczek mosiÍø-
nych, naleøy upewniÊ siÍ czy przewody nie
bÍdπ ocieplane materia≥ami zawierajπcymi
amoniak lub czy przy pracach wykoÒcze-
niowych w ≥azienkach i kuchniach nie
bÍdzie stosowany silikon np. do uzupe≥nia-
nia ubytkÛw miÍdzy przed≥uøkami mosiÍ-
ønymi, a glazurπ.

Do czyszczenia elementÛw mosiÍønych
nie naleøy stosowaÊ agresywnych úrodkÛw
czyszczπcych, a woda nie moøe zawieraÊ
azotynÛw. Moøe siÍ to zdarzyÊ w obsza-
rach, do ktÛrych woda jest doprowadzana
z ujÍÊ powierzchniowych, zanieczyszczo-
nych resztkami nawozÛw sztucznych zawie-
rajπcych amoniak. Do izolacji i uszczel-
nieÒ nie naleøy stosowaÊ materia≥Ûw nie-
wiadomego pochodzenia, ktÛre mogπ za-

wieraÊ amoniak i powodowaÊ wystÍpo-
wanie w mosiπdzu korozji naprÍøeniowej.
W celu unikniÍcia korozji naprÍøeniowej
naleøy stosowaÊ tylko mosiπdz odprÍøony
termicznie lub przeprowadziÊ odprÍøanie
termiczne po wykonaniu elementu.

Optycznie trudno jest odrÛøniÊ mosiπdz
od brπzu. Dlatego wyroby z brπzu i mosiπ-
dzu muszπ byÊ odpowiednio oznakowane.

Brπz

W przypadku brπzu niebezpieczeÒstwo
wystπpienia odcynkowania jest, ze wzglÍ-
du na jego sk≥ad, niewielkie. W brπzie
tylko w bardzo niesprzyjajπcych warun-
kach eksploatacji mogπ wystπpiÊ lokalne
ogniska korozyjne. Prowadzi to do zwiÍk-
szenia chropowatoúci powierzchni co skut-
kuje tylko zwiÍkszeniem oporÛw hydrauli-
cznych w instalacji. Nie dochodzi jednak
do znaczπcego os≥abienia materia≥u.

Korozja naprÍøeniowa w przypadku brπ-
zu nie wystÍpuje.

Janusz Partyka

Autor jest kierownikiem 

dzia≥u doradztwa technicznego 
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Wnioski
ï Na wyrobach muszπ znaleüÊ siÍ oznacze-

nia zawierajπce nazwÍ producenta i rodzaj
materia≥u, z jakiego zosta≥ wykonany.

ï Elementy odkuwane sπ wykonywane tylko
z mosiπdzu.

ï W instalacjach wody pitnej naleøy stoso-
waÊ z≥πczki z brπzu.

ï Przy wykonywaniu po≥πczeÒ nie naleøy
stosowaÊ zbyt duøej iloúci uszczelniaczy
(np. taúmy teflonowej, paku≥).

ï Uszkodzenia elementÛw mosiÍønych mo-
gπ mieÊ miejsce juø po roku od montaøu.

ï W miejscach naraøonych na dzia≥anie
úrodkÛw agresywnych (takøe úrodkÛw
czyszczπcych) naleøy stosowaÊ tylko ele-
menty z brπzu.

ï W przewodach izolowanych naleøy stoso-
waÊ ≥πczniki z brπzu.
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