




Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 
 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů.  

 

II. 

 
Uspořádání bakalářské práce:  
1. Titulní list  5. Obsah BP  

2. Zásady pro vypracování BP  6. Textová část BP  

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení  7. Seznam použité literatury  

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky  8. Přílohy  

 
ad 1)  Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. 

  

ad 2)  Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (ke stažení na webových 

stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. V 

případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP.  

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 

1 strany pro obě jazykové verze.  

 

ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování.  

 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje:  

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP;  

 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, vhodně 

členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému;  

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání.  

 BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část.  

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité 

literatury).  

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 

Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, 

levý – 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a 

musí na ně být v textu poukázáno. 



 

 

 

Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 8).  

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.  

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 

jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 

použité literatury.  

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce.  

 

ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků.  

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 

být uveden odkaz v textu BP.  

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), 

které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 
Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto:  
 

nahoře:         Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

 

Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:     BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

 

dole:     Rok     Jméno a příjmení  

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také v 

elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 

zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě.  

 
IV. 

 

 Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 

zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 

akademického roku 2012/2013.  
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Abstrakt  

 Bakalářská práce se zabývá problematikou využití pružin vyrobených ze slitin titanu, 

jejich využití v automobilovém průmyslu, a zda jejich aplikace přivede pozitivní výsledky, ať už 

z hlediska ekonomického či kvalitativního oproti doposud používaným pružinám ocelovým. 

Součástí práce je i rozbor, strukturní charakteristiky a vlastnosti nejvyužívanější β slitiny pro 

výrobu podvozkových pružin Timetal LCB. 

 

Klíčová slova: titan, pružiny, beta slitiny, sedlo, podvozek 

 

Abstract 

 Bachelor thesis deals with the use of springs made of titanium alloys, their use in the 

automotive industry and whether their application will bring positive results, both in terms of 

economic or qualitative comparison with currently used steel springs. The thesis also includes 

analysis, structural characteristics and properties of the most frequently used β alloys for chassis 

springs Timetal LCB. 

 

Keywords: titanium, springs, beta alloys, seat, chassis 
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1. Úvod 

Automobilový průmysl využívá pro výrobu vozů velké množství materiálů, jako jsou 

kovy, plasty, kompozity nebo dokonce dřevo, kterého se na počátku automobilové éry využívalo 

nesčetně při konstrukci automobilů, ale od kterého jakožto konstrukčního prvku se však následně 

upustilo. Nyní si jej dokážeme přestavit jen jako estetický doplněk palubní desky a výplní dveří u 

automobilů vyšší třídy, jako například u značky Mercedes – Benz nově zavedená možnost 

vyložení podlahy zavazadlového prostoru u verzí combi. Podobně jako dřevo, se z automobilové 

branže vytrácejí motory o vyšších obsazích a s větším počtem válců, protože se konstruktéři 

všech automobilových závodů snaží vyhovět požadavkům zákazníků na nízkou cenu vozu, velký 

objem zavazadlového prostoru a ekonomickou spotřebu paliva. Zejména kvůli poslední 

podmínce, kdy se automobilové závody snaží produkovat vozy s co nejnižší spotřebou, se musí 

často slevit z nároků na vlastnosti materiálů a, kvůli čemuž nejsou některé levnější vozy bezpečné 

a nemohou dostat plné hodnocení v nárazových zkouškách Euro NCAP. U vozů vyšší třídy si 

mohou výrobci automobilů dovolit využít materiály s vyššími funkčními vlastnostmi, než 

vykazují oceli, i když v některých případech může tento materiál svou kvalitou převýšit i 

životnost pohonné jednotky. Příkladem takových materiálů jsou titanové slitiny. 

Titan a jeho slitiny se začaly využívat v padesátých letech zejména v letectví ke 

konstrukci stíhacích letounů. Produkce titanu v těchto letech byla jen asi 2,5 tuny za 10 let, což 

oproti současnosti, kdy je to cca 10 miliónů tun za 1 rok, to představovalo množství opravdu 

nesrovnatelné. Poté, co se začaly snižovat hmotnosti závodních automobilů za účelem jejich lepší 

pohyblivosti, akcelerační a rychlostní schopnosti a snížení těžiště, pro lepší obratnost 

v zatáčkách, došla řada rovněž na titanové slitiny. První známý automobil sériové výroby 

využívající ojnici materiálu Ti-3Al-2V-KVZ (KVZ – kovy vzácných zemin), byla Honda NSX 

vyráběná v letech 1992 – 2005 (odlehčeno o 40% hmotnosti ocelových ojnic). Časem používaly 

titanové slitiny v motorech i jiné firmy vyrábějící sportovní vozy. Vyráběly z nich například 

ventily, misky ventilů, rotory turbodmychadel, výfukové systémy, brzdové čepy, těsnící 

podložky, šrouby do litých kol a v neposlední řadě také pružiny, které využívají nízký modul 

pružnosti titanu. Nižší hodnoty modulu pružnosti umožňují snížit výšku pružiny na 75% oproti 

pružině ocelové a přitom bude účinnější a lehčí minimálně o 50%. Drahé výrobní náklady a nízký 
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počet firem zabývajících se výrobou automobilových pružin z Ti slitin, zařadilo titanové pružiny 

do sekce nadstandardního zboží, které využívají jen profesionální závodníci a automobilky, 

jejichž vozy přesahují cenu několika milionů korun.  

Prvním sériově vyráběným automobilem, u kterého byla výrazně snížena hmotnost až o 

téměř 80 kilogramů a následně snížena spotřeba paliva, byl Volkswagen Lupo 1.4 FSI s rokem 

výroby 2001.  Tento vůz se zařadil na první místo v tabulce spotřeby paliva automobilů na celém 

světě v roce 2002, Právě u tohoto vozu byla použita titanová slitina typu LCB Timetal, která 

umožnila, že původní cena obyčejné FSI verze zůstala nezměněna [1, 2]. 

 

2. Charakteristika titanu a jeho slitin 

2.1 Základní vlastnosti titanu 

  

 Titan s atomovým číslem 22 a relativní atomovou hmotností 47,9 g/mol je přechodný kov 

velice tvrdý a na vzduchu stálý, protože se tvoří ochranná vrstvička TiO2. Reaguje i s ostatními 

nekovy, ale až za vyšších teplot.  

 Hustota titanu 4510 kg/m
3
 je nižší téměř o 40 % než u oceli a o 50% vyšší než u hliníku, 

avšak teplota tavení 1668 °C [7] je vyšší než u obou kovů. Chemicky se výrazně podobá zirkoniu 

a křemíku. Má vynikající odolnost proti korozi a vysokou pevnost v poměru k hmotnosti.  Titan 

je desátý nejrozšířenější prvek periodické soustavy tvořící 0,62% zemské kůry. Zřídka jej 

nalézáme v přírodě v čisté podobě, obvykle se vyskytuje v minerálech jako je například anatas, 

osbornit, ilmenit, hongquiit, rutil, a tistarit. Hlavními výrobci titanu jsou Rusko, Austrálie, 

Kanada, Čína, Indie, Norsko, Jižní Afrika, a Ukrajina. 

 Titan má dvě alotropické modifikace (Obr. 1), za nízkých teplot má uspořádání do 

hexagonální těsně uspořádané mřížky (HTU) a při teplotách vyšších než 882°C se vyskytuje ve 

formě kubické prostorově centrované (KSC). Pevnost titanu je možné zvyšovat přísadou 

legujících prvků, které se rozpouští v tuhém roztoku a zároveň mění teplotu fázové přeměny, tedy 

stabilizují buď beta, nebo alfa fázi. Dnes, již existuje velká řada slitin titanu, které vykazují velmi 

rozdílné vlastnosti, které se používají v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Například při 
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kombinaci titanu s niobem se vytvoří supravodivé intermetalické sloučeniny, ale například při 

kombinaci s niklem bude výsledná slitina vykazovat efekt tvarové paměti [1, 4, 5]. 

 

Obr. 1 – Krystalové mřížky modifikací slitin titanu – 1. mřížka HTU -> α titanová slitina;  

2. mřížka KSC -> β titanová slitina [5] 

2.2 Historie titanu a jeho výroby 

 Titan byl objeven anglickým geologem Williamem Gregorem již v 18. století (1791), 

v čisté formě se jej podařilo připravit až začátkem 20. století a teprve v 50. letech vypracoval 

lucemburský vědec William Kroll provozní metodu výroby. První využití titanu jako kovu 

zaznamenalo vojenství a technika z něj vyrobená udělala z titanu takzvaný strategický kov. 

Teprve po roce 1957 se začal titan uplatňovat v některých dalších oborech průmyslu. Aplikace v 

letectví a raketové technice byly hnacím motorem pro výzkum vlastností titanu a vývoj nových 

slitin.  

 Přestože bylo vynalezeno více než 100 typů různých slitin, do běžné výroby bylo 

zařazeno pouze několik základních typů. Postupně se rozšířilo užívání čistého titanu v 

chemickém průmyslu a slitiny se začaly využívat převážně ve strojírenství. V sedmdesátých 

letech se převážně pracovalo na vývoji slitin, které byly schopny odolávat zvýšeným teplotám, a 

ustálil se výběr slitin s konvenčními a již známými vlastnosti [2, 3, 6]. 
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2.3 Výroba titanu  

 

 V České republice nejsou titan ani jeho slitiny doposud normovány, ale používají se 

materiály dovezené z Ruska s převzatým označením. Výjimkou byly ovšem slitiny POLDI T90, 

T110 a technicky čistý titan T45, které se však již už nepoužívají z důvodu ukončení výroby v 

závodech POLDI Kladno. Největšími prodejci jsou na světě USA, Japonsko, Rusko a Čína.  

Nejpoužívanější metodou výroby titanu je Krollův proces, jehož produktem je titanová 

houba. Problémy při následném přepracování, spojené s vysokou reaktivitou za vyšších teplot, a 

vysoká cena jsou příčinou toho, proč se titan nevyužívá pro více aplikací. Při teplotách nad 

535°C se rozpadá vrstva TiO2 a povrch silně reaguje s běžnými plyny z okolního prostředí, jako 

jsou například uhlík, kyslík, dusík a vodík, což je při jeho výrobě nežádoucí. Proto se titan vyrábí 

ve vakuu nebo v ochranné argonové atmosféře [2, 3]. 

Přetavováním v obloukové peci v měděné kokile chlazené vodou získáváme z titanové 

houby kujný kov. Taví se pomocí elektrody, která vznikne slisováním Ti houby. Opět se pracuje 

ve vakuu nebo argonu. Redukcí koncentrátů pomocí hliníku se vyrábí ferotitan s obsahem až 40 

% titanu [6, 7]. 

 

3. Slitiny titanu 

  

 Podle typu struktury při pokojové teplotě se titanové slitiny rozdělují na tři základní typy:  

 

 α slitiny 

 α + β slitiny 

 β slitiny 
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Tabulka č. 1 – Přehled nejčastěji používaných Ti slitin [7] 

 

Typ slitiny Chemické složení Obsah β – fáze v % 

α – slitiny nelegovaný Ti; Ti – (0,2-0,5)Pd; 

Ti - 5Al – 2,5Sn 

0 

Pseudo – α – slitiny Ti-11Sn-2,25Al-5Zr-1Mo-0,22Si; 

Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0,1Si 

2 – 6 

α + β slitiny Ti-(5-7)Al-4V; Ti-6Al-2Sn-4Zr-

6Mo; Ti-11Mo-6Sn-4Zr 

5 – 25 

Pseudo – β – slitiny Ti-13V-11Cr-3Al; Ti-11,5Mo-

6Zr-4,5Sn; Ti-3Al-7Mo-11Cr 

100 % nestabilní 

β - slitiny Ti-33Mo 100 % stabilní 

 

 

Primárními požadavky konstruktérů pro titanové slitiny jsou 

• odolnost proti korozi 

• odolnost proti erozi 

• dobrá schopnost přenášet teplo 

• vynikající poměr pevnost/hmotnost 

 

 Titanové slitiny jsou používány také díky jejich nízkému koeficientu tepelné roztažnosti, 

nemagnetickým znakům a odolnosti vůči vysokým teplotám. 

 

 

3.1 Titanové slitiny α 

 Tyto slitiny obsahují α-stabilizující prvky jako jsou Al (primární α stabilizátor), Ga, Ge, 

C, O, N a Sn, které působí na stabilizaci teploty fázové přeměny nebo ji naopak zvyšují. Slitiny α 

mají obecně odolnost proti creepu vyšší než β slitiny, a proto jsou využívanější pro 

vysokoteplotní aplikace. Tyto slitiny nacházejí aplikace taktéž při nízkých teplotách, a to díky 

tomu, že se u nich na rozdíl od β slitin neprojevuje přechod křehkým a houževnatým stavem. 
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Technicky vzato jsou čistý titan a α slitiny tepelně zpracovatelné, jsou dobře svařitelné a mají 

nejvyšší odolnost proti korozi. Mají nízkou až střední pevnost, dobrou vrubovou houževnatost, 

dobrá tvárnost a mají vynikající mechanické vlastnosti při nízkých teplotách. Na rozdíl od β slitin 

je nelze zpevňovat tepelným zpracováním. Nejčastěji se používají v žíhaném nebo 

překrystalizovaném stavu k odstranění zbytkových napětí z provedených operací při zpracování 

[1, 13]. 

 

3.2 Titanové slitiny α + β 

 Slitiny α + β jsou tvořeny směsí α a β fáze a při pokojové teplotě mohou obsahovat až 

50% β fáze. Jsou tepelně zpracovatelné a většina z nich lze svařovat. Typickými vlastnostmi jsou 

vysoká teplota tečení, tváření za studena může být omezené, ale tváření za tepla bývá většinou 

kvalitnější a některé z α + β slitin mohou být superplastické. Vlastnosti těchto slitin je možné řídit 

pomocí tepelného zpracování, které ovlivňuje množství a tvar přítomné β fáze. Nejčastěji 

používaná α + β slitina je Ti-6Al-4V, která je připravována v mnoha variantách základního 

složení s širokým rozsahem klíčových vlastností a pro mnoho velmi odlišných aplikací. Tváření 

slitiny není jednoduché dokonce ani v žíhaném stavu [1, 12, 13]. 

 

3.3 Titanové slitiny β 

 V těchto slitinách je při pokojové teplotě stabilizována β fáze přidáním cca 30 % β 

stabilizátorů jako jsou například V, Mo, Nb, Ta a dalších, které jsou rozděleny do dvou skupin 

(Obr. 2): 

 

 Izomorfní β stabilizátory – tyto stabilizátory jsou dokonale mísitelné v β fázi (např. Mo, 

V, Ta a Nb), metastabilní fáze beta se následně přemění na směs fází (α + β). 

 

 β stabilizátory (Ni, Cu, Fe, Mn) - podporují eutektoidní přeměnu vedoucí k rozpadu při 

eutektoidní teplotě nižší než je transformační teplota nelegovaného titanu (až 335°C) a 

k vzniku eutektoidní směsi α + intermetalická sloučenina AxBy. 
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Obr. 2 – Fázové diagramy znázorňující vliv legujících prvků ve slitinách titanu [10] 

 

 Důležitou slitinou této skupiny je Beta – C, která odolává vysokým teplotám a proto se 

využívá pro žáruvzdorné prvky, hojně se ovšem využívá v automobilovém průmyslu k výrobě 

ventilových pružin. Tento druh slitin titanu je plně zušlechtitelný, dobře kalitelný, svařitelný, po 

tepelném zpracování poskytuje dobrou pevnost v poměru k hmotnosti, má vysokou odolnost proti 

creepu do středních teplot. Plně stabilní β slitiny mohou být žíhány a hrají důležitou úlohu 

v automobilovém průmyslu pro výrobu pružin (viz Tabulka č. 2) [1, 8, 12, 13].  

 

Tabulka č. 2 – Titanové slitiny β určené pro výrobu automobilových pružin [10] 

 

 

 

Firemní 

název 

Složení  

slitiny 

Mez pevnosti 

(MPa) 

Mez kluzu 

(MPa) 

ρ 

(g/cm
3
) 

Timetal LCB
*
 Ti-4,5Fe-6,8Mo-1,5Al 1420 1380 4,79 

Beta – 21S
**

 Ti-15Mo-3Nb-3Al-0,2Si 1383 - 1473 1277 - 1373 4,5 - 5 

Beta - C Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr 860 825 4,82 

B 120 VCA
*** 

Ti-13V-11Cr-3Al 990 830 4,84 
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Poznámka: 

 

*
- nejčastěji aplikované slitiny, ať už při výrobě pružin pro podvozkovou část nebo pro ventily 

(VW Lupo 2001, Honda NSX, Ferrari - většina, Porsche od roku 2003 – téměř každý model), 

teplota stárnutí je 550°C po dobu 4 hodiny, tažnost 12% [10] 

 

**
-  teplota stárnutí 480 °C po dobu 15 hodin [10] 

 

***
- tato slitina byla první používanou pro výrobu pružin zhruba v 50. letech minulého století, u 

amerických stíhacích letounů a poté u automobilů soutěže Nascar, o jejím používání v nynější 

době se žádná firma zabývající se výrobou automobilových pružin nezmiňuje, z toho usuzuji, že 

je to i nevýhodné, když při srovnání s Timetal LCB má o polovinu menší mez pevnosti a celkově 

i horší mechanické vlastnosti 

4. Pružiny v automobilech 

 Hlavním klíčem k úspěšnému provedení pružiny je optimalizovat úsporu hmotnosti (Obr. 

3) a prostoru. Správně navržené titanové pružiny mohou mít ¾ výšky pružiny ocelové a také 

mohou být až o 70 % lehčí. Na rozdíl od automobilového průmyslu, letecký průmysl pružiny z 

titanové slitiny používá již mnoho let a využívá je v široké škále aplikací. 
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Obr. 3 – Graf snižování hmotnosti ocelových podvozkových pružin od r. 1990 do r. 2002 včetně 

zavedení sériové výroby pružin z titanu v r. 2000 (VW Lupo 1.4 FSI) [10] 

  

 Pro vhodný design pružin se používají dvě rovnice, které vyjadřují jejich hmotnost a 

deformaci při zatížení, aby pružina odolávala zatížení, kterým bude vystavena.  

 V první rovnici (1), ze které určíme hmotnost pružiny, je zatížení L a tuhost pružiny R 

stanoveno podle aplikace dané pružiny. Z modulu pružnosti ve smyku G a hustoty titanu ρ 

v čitateli a dovoleného napětí T ve jmenovateli dostaneme nízkou výslednou hmotnost, která je 

pro titan specifická.  

 Ve druhé rovnici (2), která určuje stlačení pružiny je nízký modul pružnosti G oproti 

minulé rovnici naopak v čitateli a díky tomu se zvyšuje vychýlení, které zapříčiňuje snížení počtu 

činných závitů. Tím je možné docílit snížení volné výšky pružiny až o 50 až 80 %, snížení 

hmotnosti a zvýšení vlastní frekvence oproti srovnatelné ocelové pružině [1]. 
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kde  m … hmotnost pružiny [kg] 

G … modul pružnosti ve smyku [MPa] 

            ρ … hustota [kg/m
3
]  

            L … zatížení [N] 

            T … dovolené napětí [MPa]  

            R … tuhost pružiny [N/m] 

 

   
        

    
            

 

kde   s … stlačení pružiny [-] 

N … počet prstenců [-] 

D … průměr prstence [m] 

d … průměr drátu [m] 

 

4.1 Pružiny používané v automobilu 

4.1.1 Ventilové pružiny 

 Pružiny ventilů jsou šroubové pružiny sloužící k uzavření sedlových ventilů a udržení 

vzduchové těsnosti tím, že tlačí ventil na sedlo. Pružina během kontrakce akumuluje kinetickou 

energii a následně ji rozptýlí na expanzi. Známe mnoho velikostí, tvarů a typů pružin a také 

materiálů pro jejich výrobu.  

 Pro výrobu ocelových drátů vinutých pružin obecně platí, že pokud je jejich průměr 

menším než 5 mm, jsou tažené za studena při pokojové teplotě a nad 11 mm naopak tvářené za 

tepla.  

 Při nízkých otáčkách vačkového hřídele může zdvih ventilové pružiny snadno kopírovat 

chod vačky, protože se ventil pohybuje pravidelně, avšak při vysokých otáčkách je kopírování 

vačky pro ventil a hlavně ventilovou pružinu velice náročné. Důležité při výrobě pružin je 
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nezapomenout, že při pohybu nekonstantní rychlostí působí ventil pokaždé jinou setrvačnou 

silou, čímž se při řádném nastavení pružiny, může měnit i délka dráhy jeho pohybu. Proto musí 

být pružina vyrobena tak, aby ventil měl stále stejnou vzdálenost od sedla, nebo se v některých 

případech využívá také systém dvoulůžkové pružiny pro delší životnost (Obr. 4). Druhým 

problémem při vysokých otáčkách je, že může nastat určitá fáze, kdy všechny prstence pružiny, 

při stlačování vačkou, budou mít stejnou normálovou frekvenci jako chod motoru. A když 

generované napětí rezonance překročí mez únavy, dojde ke zlomení pružiny. Tomuto lze předejít 

jedině tím, že jedna část pružiny bude mít jiné stoupání vinutí než druhá, takže ke sjednocení 

frekvence nedojde [11]. 

  

Obr. 4 – Systém dvoulůžkových pružin [11] 

4.1.2 Podvozkové pružiny 

 Základním úkolem podvozkových pružin je zabránit maximálnímu stlačení tlumiče a 

vytlačit jej do původního stavu. Proto jsou na horní části tlumiče takzvané dorazy, které informují 

o stavu opotřebení pružiny. 

 Dokonce i milionkrát opakující se komprese a roztažení, není pro správně navrženou 

vinutou pružinu problém. Ale přijde čas, kdy i tato pružina začne ztrácet sílu a její vlastnosti se 

začínají zhoršovat, k tomu se ještě přidá koroze a možné mechanické poškození a dojde 

k prasknutí pružiny. Proto je nutné vlastnosti pružin kontrolovat a při zpozorování jakýchkoliv 

nežádoucích účinků pružiny neprodleně vyměnit, ať už jde o pružinu vyrobenou z oceli či titanu.  
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Známky vadné pružiny, vedoucí k jejímu porušení: 

 Ztráta optimálního kontaktu s vozovkou 

 Snadné vybočení vozidla v zatáčkách 

 Rázy tlumiče do uložení, díky nedostatečnému napnutí pružiny 

 

 Technologicky nejzajímavější aplikace pro titanové slitiny se naskytla na podvozku 

automobilu, kde komponenty podléhají nejčastěji a nejrychleji korozi. Proto prvovýroba dílu 

z titanu byla zaměřena spíše na malé součástky například těsnících podložek nebo připojovacích 

přírub brzdových hadiček, které se však například u všech modelů koncernu Volkswagen od roku 

1998 až dodnes stále využívají, díky jejich osvědčené kvalitě. V tomtéž roce například zavedla 

firma Mercedes – Benz brzdové vodící kolíky, taktéž kvůli tomu, že ocelové ekvivalenty značně 

podléhaly korozi [7, 10].  

 Vyhovující optimalizované mechanické vlastnosti titanových podvozkových pružin však 

nestačí k odůvodnění jejich použití, velmi důležité jsou jejich výrobní náklady. K dosažení cílené 

ceny musí být výroba pružiny přizpůsobena požadavkům sériové výroby. To znamená, že by 

titanový drát musel být za studena automatizovaně navíjen a až poté by byl stárnut a teprve na 

konec by se upravoval na požadovaný tvar pružiny pro daný model automobilu, tak aby bylo 

dosaženo pásové výroby, a tím i snížení výrobních nákladů. Tento postup byl poprvé využit při 

sériové výrobě, již zmiňovaného VW Lupo 1.4 FSI, v roce 1999 [10]. 

4.3 Výroba pružin 

 V motoru je několik ventilových pružin, u kterých musí být u všech jak stejná velikost, 

tak množství materiálu, hmotnost i šíře drátu, aby chod motoru zůstal stabilní. Totéž však platí i 

pro pružiny podvozkové, aby nedocházelo k rozlišnému chování při zdolávání nerovností. 

Kvalita výroby tedy musí být kontrolována a udržována v přiměřeném rozsahu.  

 Olejem temperovaný drát pro výrobu pružin je stáčen za pokojové teploty. Pružina je 

zpracovávána za studena následujícím postupem (Obr. 5): 

1. Pomocí tvarování na válcovací stolici se z drátu navinutého na cívce vytvoří pružina 

2. Pružina je žíhána asi při 400 °C k odstranění pnutí 

3. Dvouhlavá povrchová bruska zbrousí rovnoběžně oba konce pružiny 
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4. Pružina je důkladně zpracována kuličkovou metodou (kuličkování) při rotace ke zvýšení 

únavové pevnosti  

5. Po kuličkování je pružina následně pro stabilizaci žíhaná po krátkou dobu při 250 °C 

6. Finální kontrola před odevzdáním zákazníkovi [11] 

 

Obr. 5 – Postup výroby ventilových pružin [11] 

4.4 Materiály používané pro pružiny 

 Titan má vynikající vlastnosti a je velmi lehký (viz srovnání hustot v Tabulce č. 3), což 

z něj činí lepší materiál pro výrobu pružin než ocel. Titanová pružina umožňuje jezdit 

komfortněji, díky její perfektní rozpínavosti se pneumatika i při větších výmolech skoro neodlepí 

od vozovky a v zatáčkách dochází ke zlepšení trakce a manipulace s automobilem. Pro titanové 

pružiny platí na rozdíl od ocelových, že mají mnohem menší počet závitů a tudíž i větší 

vzdálenosti mezi nimi. Životnost titanových pružin je bezmála 5 krát delší než u pružin 

ocelových (Obr. 6). Je to dáno tím, že ocelové pružiny se vyrábí „na míru“, aby nebyly příliš 

těžké a velké, proto konstruktéři vyrobí pružinu, aby více vyhovovala prostoru, do kterého se má 

vměstnat, než zátěži, které bude podléhat po určitou dobu [9]. 
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Obr. 6 – Centrální pružina motocyklu KTM 450 EXC – 1. Titanová pružina značky Renton; 2. 

Ocelová pružina [9] 

 

Tabulka č. 3 – Srovnání dat titanové pružiny značky Renton a ocelové pružiny pro motocykl 

KTM 450 EXC [9] 

 

 Titanová pružina zn. 

Renton 

[Timetal LCB (viz. tab. č. 2] 

Ocelová pružina 

[Chrom - křemíková ocel] 

Pevnost v tahu [GPa] 1,27 1,72 

Hustota [g/cm
3
] 4,82 7,90 

Modul pružnosti ve smyku[GPa] 36,9 79,3 

Hmotnost pružiny [kg] 1,06 1,94 

Volná délka [cm] 25,4 25,4 

Zdvih [cm] 16,26 13,21 

Cena [Kč] 10 000 1 600 

5. Slitina Timetal LCB 

5.1 Základní charakteristiky 

Timetal LCB (Low Cost Beta) byl představen před více než 10 lety firmou Timet a jako 

jeho hlavní využití bylo cíleno na aplikace v automobilovém průmyslu pro odpružení podvozků. 

Důvodem k vytvoření bylo, jak již sám název „low – cost“ (nízké náklady) napovídá, využití 

méně drahé suroviny než je pro výrobu β slitin titanu běžné. První úspěšnou aplikací slitiny 
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Timetal LCB na podvozkové pružiny u sériově vyráběného automobilu byla, na již zmiňovaném 

Volkswagenu Lupo FSI s rokem výroby 2001. Následně je od r. 2003 začala využívat i 

automobilka Ferrari pro sérii automobilů typu Challenge Stradale. Poté byl vývoj zaměřen na 

metalurgické a mechanické servisní charakteristiky slitiny za účelem efektivního 

nízkonákladového zpracování. 

Slitina Timetal LCB, jejíž složení je uvedeno v tabulce č. 4, obsahuje β stabilizující 

příměsi a bývá tepelně zpracována tak, aby bylo dosaženo meze pevnosti v tahu 1400 MPa a 13% 

tažnost [16,17]. Slitina Timetal LCB je považována za metastabilní  β slitinu titanu, která je 

primárně zpevněna precipitací sekundární fáze, tedy fázemi α a ω. 

 

Tabulka č. 4 – Chemické složení β slitiny Timetal LCB (Ti-6.8Mo-4.5Fe-1.5Al) [15] 

 

Prvek Minimální množství 

[hm. %] 

Optimální množství 

[hm. %] 

Maximální množství 

[hm. %] 

Al 1.25 1,5 1,75 

Fe 4 4,5 5 

Mo 6,3 6,8 7,3 

O2 0,12 0,15 0,18 

Si - - 0,15 

C - - 0,05 

N - - 0,03 

H - - 0,03 

 

5.2 Rozbor mikrostruktury a mechanické vlastnosti 

 Mechanické vlastnosti slitiny Timetal LCB závisí na typu, morfologii, velikosti, 

soudržnosti a objemovém podílu precipitátů vzniklých z rozkladu β fáze. Při tepelném zpracování 

β titanových slitin dochází ke změně  jejich mikrostruktury, což zapříčiňuje vznik a růst 

únavových trhlin. Vyvolání únavových trhlin je silně ovlivněno mikrostrukturními 
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charakteristikami, jako jsou velikost a orientace zrna. Aby se chybám předešlo, je nutné sledovat 

již první vady a malé prasklinky [17, 18]. 

Mnoho prací bylo zaměřeno na objasnění vztahů mezi mikrostrukturními 

charakteristikami a mechanickými vlastnostmi v závislosti na charakteru tepelného zpracování, 

jak je uvedeno na obr. 7 [19] a v tabulce č. 5. 

 

. 

Obr. 7 – Tepelně - mechanické zpracování slitiny Timetal LCB: WQ- kalení do vody,  

AC-chlazení na vzduchu po dobu 0,25 h., RX -rozpouštěcí žíhání, RX+A-rozpouštěcí žíhání a 

stárnutí po dobu 0,5 h, RX+B – rozpouštěcí žíhání a stárnutí po dobu 4 h [19] 
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Tabulka č. 5 – Mechanické vlastnosti β slitiny Timetal LCB (Ti-6.8Mo-4.5Fe-1.5Al) při různých 

teplotách stárnutí [16] 

 

Teplota a doba 

stárnutí 

Počáteční velikost 

zrna β 

[µm] 

Rychlost 

ohřevu 

[K/s] 

Mez 

kluzu 

[MPa] 

Mez 

pevnosti 

[MPa] 

Tažnost 

[%] 

Rekrystalizovaný 

stav 

10 

50 

- 

- 

1130 

1090 

1130 

1095 

12 

17 

520 °C 

8 hodin 

10 

10 

0,25 

20 

1600 

1445 

1640 

1510 

9,4 

7,0 

538 °C 

8 hodin 

10 

10 

0,25 

20 

1480 

1340 

1510 

1405 

10,5 

9,9 

560 °C 

8 hodin 

10 

10 

0,25 

20 

1435 

1360 

1460 

1400 

11,7 

12,3 

 

 Z tabulky č. 5 je zřejmé, že nejlepší výsledky mechanických vlastností pro slitinu 

Timetal-LCB v rekrystalizovaném stavu byly získány po stárnutí na teplotě 520 °C a s velikostí β 

zrn 10 μm. Zvýšení teploty stárnutí z 520 na 560 °C vedlo k podstatnému snížení meze pevnosti a 

zvýšení tažnosti.  

 Změny vlastností lze vysvětlit na základě vývoje mikrostruktury při různých podmínkách 

stárnutí. S rostoucí teplotou stárnutí došlo k výraznému zhrubnutí interkrystalických desek  

fáze. Navíc k precipitaci fáze  (b) na hranicích zrn nedošlo pouze při nejnižší teplotě stárnutí. 

Nicméně vznik b na hranicích zrn při 538 a 560°C nebyl příčinou poklesu tažnosti tohoto 

materiálu, protože původní mikrostruktura  fáze, byla jemnozrnná (∼10m).  

 Mechanické vlastnosti v tahu slitiny TIMETAL-LCB se jeví rovněž silně závislé na 

rychlosti ohřevu až na teplotu stárnutí. S vyšší rychlostí ohřevu pro teploty 520 a 538°C byl 

pozorován pokles pevnosti a malý poklesu. Tento trend je možné objasnit možnými dvěma 

různými mechanismy, které se účastní na rozpadu metastabilní  při ohřevu s různými 

rychlostmi. Pro pomalé rychlosti ohřevu precipituje nejprve izotermická -fáze, což představuje 
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velké množství nukleačních míst pro další vznik -fáze. Pro vysoké rychlosti ohřevu naopak ke 

vzniku izotermické -fáze nedojde. Výsledkem těchto dvou rozdílných mechanismů rozpadu  

fáze jsou dvě různé konečné mikrostruktury: v prvním případě vzniká jemná homogenní  +  

mikrostruktura, ve druhém případě jsou hrubé  lamely rozděleny nehomogenně v matrici  

s výskytem oblastí zcela bez precipitátů.  

 

  

5.3 Vlastnosti materiálu po tepelně - mechanickém zpracování 

 

 

Obr. 8 – SEM snímek β titanové slitiny Timetal LCB nedeformovaného materiálu: 

A – dodaný původní stav, B – stav po stárnutí (4 hodiny, při teplotě 540°C) [14] 
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 Ze snímku pořízeného na elektronovém skenovacím mikroskopu (SEM) (Obr. 8) je vidět 

v části A tmavé částice primární α fáze vyskytující se hlavně na hranicích zrn fáze β. V části B 

jsou zachyceny malé tmavé jehlice sekundárně vyloučené α fáze. Při pozorování pomocí TEM 

(transmisní elektronové mikroskopie) bylo možné pozorovat dislokační strukturu uvnitř β zrn, 

která potvrzuje vysokou úroveň vnitřní deformace díky tepelně-mechanickému zpracování [14].  

 

 

 

Obr. 9 – Průběh tahové zkoušky slitiny Timetal LCB s hodnotami mechanických vlastností stavu 

dodaného a stavu po stárnutí (4 hodiny, při teplotě 540°C) [14], kde Rm -mez pevnosti v tahu 

[MPa],  Rp 0,2 -mez kluzu v tahu [MPa], σ -tahové napětí [MPa], εt - deformace v tahu [%]  

  

Z grafu na obr. 9 je patrná vyšší pevnost v tahu u slitiny po stárnutí (1410 MPa), než u 

slitiny v dodaném (původním) stavu (1092 MPa). Mez kluzu je v obou případech jen nepatrně 

nižší. Oba stav však vykazují více než 1% elastickou deformaci, po které následuje téměř 

dokonalé plastické chování. Maximální deformace do lomu byla větší než 20% pro dodaný stav a 

větší než 10% pro stárnutý stav. Youngův modul byl v souvislosti s vyšším obsahem α fáze pro 

stárnutou slitinu vyšší než pro dodaný stav (113 oproti 75 GPa). 

  



 

20 

 

 

 Prostřednictvím tepelného zpracování se stárnutím je možné u slitiny Timetal LCB 

dosáhnout vyšší pevnosti jak v tahu, tak i v tlaku. Avšak nepříznivým účinkem tohoto zpracování 

je, že se ve slitině tvoří nejen α  fáze, ale vylučuje se i fáze ω, která má nepříznivý vliv na 

funkčnost pružin. Fáze ω dodává materiálu mnohem vyšší pevnost, než je pro požadovanou 

životnost pružiny nutné, a zároveň způsobuje křehký charakter lomového porušení. Proto se při 

stárnutí musí dbát na předem stanovené teploty a dobu zpracování, jinak je materiál pro výrobu 

pružin nevhodný. 
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6. Závěr  

 Perspektiva aplikace nových materiálů pro automobilové pružiny z hlediska 

ekonomického či tržního je, zejména pro Českou republiku, velice neuspokojivá. Z hlediska 

úspor se lidé poohlíží po automobilech s nízkou spotřebou a s dostatkem úložného prostoru. 

Kdyby v základní výbavě vozů byly pružiny z Ti slitin, vyžadovalo by to i jiné tlumiče rázů, což 

by zvýšilo cenu podvozků  o několik desítek tisíc korun. Pokud by ovšem začaly automobilové 

továrny vyrábět podvozky s titanovými pružinami sériově, cena by se postupně snižovala a 

dospěla by postupem času i k cenám nynějších pružin ocelových, nebo by se jim alespoň velmi 

přiblížila. 

Problém pro prodejce náhradních dílů však nastává, bavíme-li se o životnosti pružin, 

jelikož životnost titanových pružin umožňuje spotřebiteli, využívat jejich komfort, od pořízení 

vozu, až k ekologické likvidaci. Tato fráze je však myšlena s nadsázkou a titanová pružina při 

řádném zatížení vozu by měla být měněna maximálně dvakrát za životnost celého automobilu. 

Samozřejmě záleží na způsoby jízdy, stavu vozovky, jízdy v zimě, atd. Tak to však plánovali 

konstruktéři a vývojáři automobilového závodu Volkswagen na již zmiňovaném Lupo FSI. Po 

zkontaktování cca 80% autorizovaných servisů Moravskoslezského kraje jsem dostával jen 

záporné odpovědi, na dotaz zda se s daným vozem již setkali, či jej opravovali. Negativní 

odpovědi mne utvrdili v myšlence, že podvozek tohoto vozu je nezničitelný. Z této zkušenosti 

usuzuji, že titanové pružiny jsou pro automobily velikou výhodou.  

 Sériové výroby se díky vysoké ceně titanu a jeho drahé výrobě v brzké době asi 

nesetkáme, avšak ve vozidlech závodních jsou takovéto pružiny zcela běžné. Tyto vozy ovšem 

nejsou běžnou záležitostí, běžněji se s titanovými pružinami setkáváme u motocyklů. Například 

značka Ducati používá již od roku 1997 ventilové titanové pružiny, které však navenek vidět 

nejsou. V případě crossových motocyklů značek Husquarna, Yamaha a mnoho dalších jsou 

používány titanové pružiny ze slitiny Timetal LCB již řadu let. Pro většinu crossových 

motocyklů jsou titanové pružiny běžné, existuje mnoho výrobců, které je nabízejí, a to za velice 

příznivé ceny. Jízda na těchto pružinách hrbolatým terénem připadne jezdci jako jízda po dálnici. 

Tlumiče se rychleji navracejí do své původní polohy, což pružiny z ocelí nejsou schopny svými 

vlastnostmi zajistit.  
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 Srovnáním všech mechanických a fyzikálních vlastností a výhod β slitin titanu 

aplikovaných při výrobě pružin s klasickými ocelemi, dostáváme jasnou převahu titanu. Avšak 

pokud nebude vyvinuta levnější metoda pro jeho výrobu, není reálné počítat se zavedením 

titanových pružin do běžných vozů. Vhodný materiál s vynikajícími vlastnostmi pro výrobu 

pružin je dobře znám, nyní schází vymyslet výrobu, která bude stejně drahá jako výroba železa. 

Bakalářská práce byla řešena v rámci projektu OP VaVpI číslo CZ.1.05/2.1.00/01.0040 

„Regionální materiálové technologické výzkumné centrum“ financovaného z evropských fondů a 

spolufinancovaného z rozpočtu MŠMT. 
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