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ABSTRAKT 

Diplomová práce shrnuje údaje o titanové slitině Ti-6Al-4V pro aplikace v traumatologii, 

srovnání technických parametrů a požadavků na vlastnosti a biokompatibilitu slitiny, 

povrchové úpravy, aplikace slitiny, vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a možnosti 

dočasného legování vodíkem. V praktické části práce byla provedena příprava vzorků slitiny 

Ti-6Al-4V, tepelné zpracování v argonu a vodíku, měření obsahu vodíku na přístroji LECO 

RH 600 a zkouška jednoosým tlakem za tepla na přístroji Gleeble 3800. Na základě výsledků 

bylo provedeno vyhodnocení vlivu vodíku na tvářitelnosti a mikrostrukturní vlastností slitiny 

Ti-6Al-4V. 

 

Klíčová slova: Slitiny titanu, traumatologie, Ti-6Al-4V, tepelné zpracování, tepelné 

zpracování vodíkem, tlaková zkouška za tepla, mikrostruktura, Gleeble. 

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis summarizes data concerning titanium alloy Ti-6Al-4V for traumatology 

applications, comparison of technical parameters and requirements for properties and 

biocompatibility of the alloy, surface treatment, application of the alloy, the effect of heat 

treatment on microstructure and the possibility of hydrogen temporary alloying. In the 

practical part of the work, samples of Ti-6Al-4V alloy were prepared, heat treated in argon 

and hydrogen, hydrogen content was measured using analyzer LECO RH600 and hot uniaxial 

compressive test was realized by means of the device Gleeble 3800. Based on experimental 

results, the effect of hydrogen on the formability and the microstructural properties of the Ti-

6Al-4V alloy was determined. 

 

Keywords: Titanium alloys, traumatology, Ti-6Al-4V, heat treatment, hydrogen heat 

treatment, hot uniaxial compressive test,microstructure, Gleeble. 
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1 ÚVOD 

Biokompatibilní materiály začaly získávat náležité uznání až ke konci 60. let a od té 

doby jejich význam neustále roste. Biokompatibilní materiály, často nazývané také 

biomateriály, jsou umělé či přírodní materiály, které byly použity pro výrobu implantátů k 

nahrazení poškozené biologické struktury a k obnovení formy a funkce části těla. 

Biomateriály tak pomáhají při zlepšování kvality a prodloužení délky života. Výzkum v 

oblasti biomateriálů je velmi intenzivní, neboť musí zajistit požadavky na implantáty zejména 

u stárnoucí populace [1].  

Biomateriály jsou používány v různých částech lidského těla, jako jsou umělé chlopně 

v srdci, stenty v krevních cévách, náhradní implantáty v ramenou, kolenech, kyčlích, loktech, 

uších a ortodentálních oblastech. Používají se také pro kardiostimulátor nebo rekonstrukci 

močových cest. Mezi všemi těmito aplikacemi jsou nejpočetnější implantace náhrad části 

páteře, kyčelních nebo kolenních kloubů. V důsledku degenerativních onemocnění nebo úrazů 

se neustále zvyšuje poptávka po nových trvalých implantátech. Synteticky připravené 

biomateriály s vhodnými vlastnostmi jsou při řešení těchto výše jmenovaných problémů 

nepostradatelné.  

Kloubní náhrady jsou často aplikovány z důvodu osteoporózy (oslabení kostí), 

osteoartrózy (zánět v kosti kloubů) nebo kloubních poranění. V souvislosti s úrazem, nebo s 

náhlou zevní událostí vedoucí k poškození organismu (rány nebo zlomeniny) se v medicíně 

používá pojem trauma a obor, který se jimi zabývá, se nazývá traumatologie. Tento 

chirurgicko-ortopedický obor je někdy také označován jako nehodová, pohotovostní nebo 

úrazová chirurgie [2]. 

První zmínky o implantacích byly nalezeny již z období Nové říše v Egyptě. Mezi 

první materiály pro náhrady částí lidského těla, patřilo například dřevo [2]. Postupně se začaly 

používat pro náhrady další materiály, jako je například železo, oceli, měď nebo slitiny mědi. 

Titan a jeho slitiny se pro implantáty začaly používat až ve druhé polovině 20. století. 

Výroba a použití titanových slitin se v současnosti stále rozšiřuje, tudíž je kladena i 

velká pozornost na výzkum a vývoj. Titanové slitiny jsou pro své velmi dobré mechanické 

vlastnosti, korozní odolnost, nízkou specifickou hmotnost a vysokou biokompatibilitu pro 

medicínu velmi perspektivní materiály. Na titanové slitiny pro medicínské aplikace jsou 

kladeny specifické požadavky, zejména volba vhodných legujících přísad tak, aby nebyla 

nepříznivě ovlivněna biokompatibilita. Nejideálnějšími legujícími prvky se z tohoto hlediska 
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jeví především niob, tantal, zirkonium a částečně i molybden a lze jimi legovat do vysokých 

koncentrací. U jiných legujících prvků je tato možnost omezena, jelikož vyšší koncentrace ve 

slitině může vést ke zvýšenému uvolňování těchto kovů do okolní tkáně a k reakcím 

s organismem [3]. 

Některé, doposud málo používané slitiny vykazují výbornou korozní odolnost a velmi 

příznivou kompatibilitu. Především to jsou β slitiny, jejichž velkou předností je dobrá 

tvářitelnost nejen za zvýšených teplot, ale i za studena. Pro implantace byly vyvinuty nové 

titanové slitiny se strukturou α + β nebo β, které jsou již dobře tvářitelné. V některých 

případech je titan jako základní kov nahrazen částečně zirkoniem [3].  

Diplomová práce podává přehled o různých aspektech titanových slitin, které činí tento 

materiál ideální volbou pro biokompatibilní aplikace. Práce je rozdělena do několika sekcí, 

počínaje současným stavem biomedicínských materiálů, požadavky na mechanické vlastnosti 

a biokompatiblitu, aplikacemi slitin titanu, jejich zpracováním a povrchovou úpravou až po 

vliv tepelného zpracování vodíkem na vlastnosti Ti-6Al-4V.  

Cílem této práce bylo prověřit účinky vodíku jako dočasné legující příměsi na 

plastické a mikrostrukturní vlastnosti slitiny Ti-6Al-4V, a tím ověřit možnosti optimalizace 

mechanických vlastností pomocí tepelně-mechanického zpracování. Ověření tvářitelnosti 

navodíkované struktury bylo provedeno na zařízení Gleeble 3800, které je součástí vybavení 

útvaru 606–RMTVC (Regionální materiálové výzkumné centrum). Obsah vodíku byl 

stanoven pomocí analyzátoru LECO RH600, který je rovněž součástí zařízení RMTVC. 

Experimentální práce byly provedeny v rámci projektů: TAČR No. TA03010804 

(ONAR), SGS č. SV6064441/2101, No. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 (RMTVC) operačního 

programu VaVpI a č. LO1203 (RMTVC). 
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2 MATERIÁLY PRO APLIKACE V MEDICÍNĚ 

S nárůstem počtu úrazů se očekává velký rozmach ve výrobě implantátů a je tedy 

nezbytné, aby bylo zvýšeno úsilí při vývoji a optimalizace vlastností biomateriálů. Materiály 

použité pro traumatologické implantáty, zejména pro nosné aplikace, by měly mít výbornou 

biokompatibilitu, vynikající odolnost proti korozi v tělním prostředí, vynikající kombinaci 

vysoké pevnosti a nízkého modulu pružnosti, vysokou odolnost proti únavě a opotřebení, 

vysokou tažnost a nesmí vykazovat cytotoxicitu. V současné době, materiály používané pro 

tyto aplikace jsou z nerezové oceli 316L, Co-Cr slitiny a slitin titanu (viz Tab. 1). Bohužel 

tyto materiály mají při dlouhodobém používání tendenci selhávat z různých důvodů, jako 

např. vysoký modul pružnosti ve srovnání s kostí, nízká odolnost proti opotřebení a proti 

korozi nebo nízká biokompatibilita. Při řešení nežádoucích důsledků výše jmenovaných 

důvodů je nutné provádět reoperace [1]. 

 

Tab. 1. Srovnání vlastností polymerních a kovových s lidskou kostí [4-11]. 

 Youngův modul 

[GPa] 

Mez kluzu 

[MPa] 

Lomová houževnatost 

[MPa·√m] 

Hustota 

[g/cm
3
] 

UHMWPE 0,7 3-4 - 0,93-0,94 

PEEK 3-4 - - 1,31-1,52 

Oceli 189-205 170-310 50-200 7,9-8,1 

Co-Cr slitiny 230 450-1000 - 8,3-9,2 

Ti slitiny 106 – 117 758 - 1117 55 - 115 4,4 - 4,5 

Hořčík 44,7 65-100 15-40 1,74-2,0 

Kortikální kost 10-20 130-180 3-6 1,8-2,1 

 

Mimo tyto kovové biomateriály nacházejí v implantologii široké uplatnění i polymerní 

materiály, například jako strukturální prvky nahrazující původní kostní tkáň. Z těchto 

materiálů jsou vyráběny meziobratlové rozpěrky, chybějící části dlouhých kostí nebo tvarově 

složité implantáty, popřípadě slouží jako výplňové materiály nahrazující kostní štěpy. 

Výhodou polymerního materiálu UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) je 

oproti kovovým implantátům jeho nízký Youngův modul, a tím je rozložení zatížení na 

rozhraní kostní tkáň – implantát příznivější. Vyvinutý polymerní materiál PEEK (Polyether-

Ether-Ketone) se pyšní svými dobrými mechanickými vlastnostmi a biokompatibilitou a je 

využíván na páteřní implantáty [5].  
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V dnešní době je od implantátů očekáváno, že budou sloužit po mnohem delší dobu, 

nebo že se musí integrovat v těle člověka bez porušení a nutnosti reoperací, které jsou pro 

pacienta bolestivé. Je velmi důležitý vývoj vhodného materiálu s vysokou životností a 

vynikající biokompatibilitou. Ve srovnání s tradičně používanými materiály pro osteosyntézu 

se stále častěji jako první volba objevují pro většinu aplikací titanové slitiny (viz dále kap. 6). 

Nejznámějším uplatněním kovových materiálů v lékařství jsou kloubní náhrady. 

Nejdříve se vyráběly z ocelí, postupně se přešlo na titan přijatelnější pro lidské tělo. Třecí 

vlastnosti titanu jsou nepříznivé, jeho koeficient tření je ve srovnání s ostatními kovy vysoký. 

Proto se u kloubních implantátů používá kluzný systém kov - polyetylen. Z tohoto hlediska 

není titan úplně ideální materiál pro implantáty v lidském těle, ale je výrazně lepší než kdysi 

používané oceli. I když se v okolí implantátu vytváří tzv. titanová metaloza (zčernání tkáně), 

není toxická na rozdíl od průvodních jevů při aplikaci nerezavějících ocelí. Navíc se stále 

vyvíjejí biokompatibilní materiály, kterými se titanové kloubní náhrady mohou potahovat. 

Mezi moderní materiály na implantáty se řadí například kovová slitina oxinium, která 

se skládá ze zirkonia a niobu a která se při vysokoteplotní oxidaci pokrývá ochrannou 

oxidickou (keramickou) vrstvou. Dalším potenciálním materiálem je hořčík, který se v těle 

rozpouští, a teoreticky by se mohla provádět pouze jedna operace- při zavedení implantátu. 

Látky, které při rozkladu hořčíku v těle vznikají, dokáže organismus vyloučit ledvinami a 

močí. Je ovšem nutné zajistit, aby se hořčík rozkládal přibližně stejnou rychlostí, jakou srůstá 

kost, dále je třeba zvýšit pevnost kovového hořčíku, což může zajistit hořčíková slitina, která 

na druhé straně zpomaluje rozpad a použité legury nesmí být samozřejmě toxické vůči 

lidskému organismu. Neméně diskutovaným problémem je uvolňování a hromadění vodíku 

při rozkladu implantátu. Vhodnými kandidáty pro hořčíkové slitiny by byly například šrouby, 

které se v zahojené kosti postupně rozpustí [12, 13]. 

2.1 Požadavky na materiály 

Konstrukce a výběr biomateriálů závisí na zamýšleném lékařském použití. Vývoj 

nových biomateriálů se provádí při mezioborové spolupráci, a to často vyžaduje kooperaci 

činností materiálových vědců a inženýrů, biomedicínských inženýrů, patologů a lékařů. 

Následující podkapitoly shrnují základní vlastnosti implantátů, které by měly mít pro vhodnou 

odezvu živé tkáně [1]. 
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2.1.1 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti rozhodnou o typu materiálu, který bude vybrán pro konkrétní 

aplikaci. Mezi vlastnosti, které mají zásadní význam, patří tvrdost, pevnost v tahu, modul 

pružnosti (viz Obr. 1) a prodloužení. Reakce materiálu na opakované cyklické zatížení nebo 

napětí určuje jeho únavovou pevnost materiálu, která zajišťuje dlouhodobý úspěch implantátu 

podrobeného cyklickému zatěžování. Dochází-li k praskání implantátů v důsledku nízké 

pevnosti nebo nesouladu mechanických vlastností kosti a implantátu, pak se jedná o 

biomechanickou neslučitelnost. Materiál, který kost nahrazuje, by měl mít modul pružnosti na 

stejné úrovni jako kost. V případě kosti se tento modul pohybuje v rozsahu 4-30 GPa v 

závislosti na typu kosti a směru měření. V důsledku vyšší tuhosti současných materiálů 

implantátů než u kosti není napětí z implantátu přenášeno v dostatečné míře na přilehlou kost, 

což vede k resorpci kosti v okolí implantátu, a v důsledku toho k jeho uvolnění. Tato 

biomechanická nekompatibilita, která vede k zániku kostních buněk, je označována jako 

„odstínění napětí“ (stress shielding effect). Pro zvýšení životnosti implantátů je tedy zřejmé, 

že pro jejich přípravu je nutné použít materiál s vynikající kombinací vysoké pevnosti a 

nízkého modulu pružnosti blížícího se modulu kosti [1]. 

 

 

Obr. 1. Moduly pružnosti slitin pro aplikace v biomedicíně [1] 
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2.1.2 Biokompatibilita 

Materiály použité jako implantáty musí být netoxické a neměly by způsobit žádné 

zánětlivé nebo alergické reakce v lidském těle. Úspěch aplikace biomateriálů, která závisí na 

reakci lidského těla na implantát, stanovuje biokompatibilita materiálu. Dva hlavní faktory, 

které ovlivňují biokompatibilitu materiálu jsou na jedné straně hostitelské reakce vyvolané 

materiálem a na druhé straně degradace materiálů v tělním prostředí. Klasifikace biomateriálů 

založená na odezvě lidského těla, je uvedena v Tab. 2.  

Bioaktivní materiály, které jsou v těle více agresivní, vyvolávají žádoucí specifické 

reakce mezi materiálem a okolní tkání a vedou k vysoké integraci s okolní kostí. Pro výrobu 

implantátů jsou používány rovněž biotolerantní implantáty (Tab. 2). Pokud jsou implantáty 

vystaveny lidským tkáním a tekutinám, probíhá několik reakcí mezi hostitelem a materiálem a 

tyto reakce diktují přijatelnosti těchto materiálů naším systémem. Problémem s ohledem na 

biokompatibilitu může být například trombóza, která zahrnuje srážení krve a adhezi krevních 

destiček na povrchu biomateriálu, nebo zapouzdření biomateriálů vazivovou tkání, které jsou 

implantovány v měkkých tkáních. Úplnou inertnost biomateriálů se zatím nikdy nepodařilo 

dosáhnout a je třeba vždy očekávat určité hostitelské reakce na biomateriál. Je známo, že 

titanové slitiny jsou obecně inertnější, více odolné proti korozi, biokompatibilnější ve více 

aplikacích pro implantáty, než kovové biomateriály na bázi kobaltu a nerezové oceli [1, 14, 

15]. 

 

Tab. 2. Klasifikace biomateriálů v závislosti na reakci těla [1]. 

Klasifikace Odezva Příklady Výsledek 

Bio-tolerantní 

materiály 

Příprava tenkých 

tobolek pojivové tkáně 

(0,1-10 µm) a kapslí, 

které nepřilnou k 

povrchu implantátu 

Polymer-polytetrafluorethylene 

(PTFE), polymetyl metadonu 

acrylate (PMMA), Ti, Co-Cr, atd. 

Zamítnutí 

implantátu 

vedoucí k 

selhání 

implantátu 

Bio-aktivní 

materiály 

Tvorba kostní tkáně 

kolem materiálu 

implantátu a silná 

integrace s povrchem 

implantátu 

Bio-sklo, syntetický fosforečnan 

vápenatý, včetně hydroxyapatitu 

(HA) 

Přijetí 

implantátu 

vedoucí k 

úspěšné 

implantaci 

Bio-vstřebatelné 

materiály 

Nahrazují autologní 

tkáně 

Polymléčné kyseliny, polyglykolové 

polymery, zpracované kostní štěpy, 

kompozity všech tkáňových extraktů 

nebo proteinů a systém strukturální 

podpory 

Přijetí 

implantátu 

vedoucí k 

úspěšné 

implantaci 
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2.1.3 Vysoká odolnost proti opotřebení a korozi  

Životnost biokompatibilního materiálu je určena hlavně jeho odolností vůči korozi, 

otěru a opotřebení. Nízká odolnost proti opotřebení vede ke ztrátě implantátu. Bylo také 

zjištěno, že produkty otěru vyvolávají ve tkáních, do kterých se ukládají, různé alergické a 

toxické reakce. Při korozi v tělních tekutinách se mohou uvolňovat nekompatibilní kovové 

ionty z implantátu do těla a také způsobovat nežádoucí reakce. V současnosti se největším 

problémem jeví uvolňování iontů Ni, V, Cr a Al. Všechny běžně používané biomateriály na 

bázi titanu mají ve srovnání s jinými kovovými biomateriály mimořádně dobrou odolnost 

proti korozi při dlouhodobém kontaktu s lidskou kostí, synoviálními tekutinami (tekutiny 

obklopující klouby), měkkými tkáněmi a plazmou [1, 14]. 

 

2.1.4 Osteointegrace 

Osteointegrace je důležitým termínem při použití slitin na bázi titanu v kostních 

aplikacích a byl zaveden k popisu stavu a procesu pro dosažení stability zavedeného 

implantátu v přímém kontaktu s kostí. Integrace cizí látky, jako je například kovový 

implantát, v kosti nebo měkké tkáni živého hostitele zahrnuje řadu složitých fyziologických a 

biologických reakcí, a tyto síly jsou významné na rozhraní mezi hostitelem a zařízením. 

Neschopnost povrchu implantátu integrovat s přilehlou kostí a jinými tkáněmi v důsledku 

mikropohybů, má za následek uvolnění implantátu. V případě, že implantát není dobře 

integrován s kosti, mezi kosti a implantátem je vytvořena vazivová tkáň. Z tohoto důvodu 

jsou velmi důležité pro implantát materiály s vhodným povrchem, aby se dobře integrovaly s 

přilehlou kostí. Povrchová chemie, drsnost povrchu a topografie povrchu hrají významnou 

roli v rozvoji dobré osteointegrace. V dnešní době existuje málo biomateriálů v širokém 

rozmezí, které se zdají mít výjimečnou schopnost vázat se na kost: CP titan (komerčně čistý 

Ti s nízkým obsahem intersticiálů a železa), vybrané slitiny titanu, CP tantal a hydroxyapatit 

(HA) [1, 14]. 

 

2.1.5 Povrchové aspekty 

Titanové biomateriály obecně spoléhají na tvorbu extrémně tenkého (tloušťka asi 5-20 

nm), přilnavého, ochranného oxidického filmu TiO2. Přítomnost tohoto oxidického filmu, 
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který se tvoří samovolně v pasivačním nebo repasivačním procesu, je hlavním kritériem pro 

vynikající biokompatibilitu a odolnost titanu a titanových slitin proti korozi. Povrchové 

chemické a topografické vlastnosti Ti materiálů mohou být přizpůsobeny konkrétním 

potřebám aplikace pomocí různých metod, jako např. mechanických (tryskání pískem, 

broušení, leštění), chemických (moření, leptání), nebo elektrochemických (anodizace), dále 

pomocí nanášení povlaků (plazmový nástřik titanu či hydroxyapatitu, chemická nebo 

fyzikální depozice tvrdých povlaků odolných proti opotřebování) [14, 15]. 

 

2.1.6 Únava 

Obecně platí, že únavová pevnost slitin titanu se zlepšuje stárnutím po rozpouštěcím 

žíhání (angl. Solution Treatment - ST), jako například v případě β-titanových slitin [16]. 

Při působícím napětí může v ocelích proběhnout martenzitické transformace, při které 

zůstane v mikrostruktuře zachován zbytkový austenit. Tento jev se nazývá napěťově nebo 

deformačně indukovaná martenzitická transformace (SIM) a roste při něm lomová 

houževnatost ocelí. Deformačně indukovaná martenzitická transformace se také vyskytuje v 

titanových slitinách, které obsahují v mikrostruktuře nestabilní β fázi. Vznikem SIM se 

zvyšuje únavová pevnost, odolnost proti šíření únavových trhlin, lomová houževnatost a 

tažnost titanových slitin. Obecně platí, že nestabilní fáze β je zachována při pokojové teplotě 

rychlým ochlazením, jako je kalení vodou z vysoké teploty, blízké teplotě β transformace 

[16]. 

S-N křivky slitiny Ti-6Al-4V podrobené žíhání a rozpouštěcímu žíhání při 900 °C 

s následným kalením do vody ukazuje Obr. 2. Únavová pevnost Ti-6Al-4V podrobeného ST a 

následnému kalení vodou je vyšší, než když je podrobena následnému zpracování žíháním, 

protože pomocí ST s kalením do vody je vyvolána transformace deformačně indukovaného 

martenzitu z nestabilní β fáze. Tato nestabilní fáze β u slitiny Ti-6Al-4V je příčinou zvýšené 

odolnosti proti šíření trhlin. Při zvyšování mechanických vlastností slitiny titanu pomocí 

deformačně indukované martenzitické transformace zbytkové nestabilní fáze β je důležitá 

stabilita nestabilní fáze β. Je-li stabilita zbytkové fáze β značně nízká, mechanické vlastnosti 

mohou být naopak degradovány, protože nestabilní fáze β přechází na martenzit před iniciací 

nebo šířením trhlin [16]. 

Pro posouzení odolnosti proti nukleaci únavové trhliny se zjišťuje vysoko-cyklová 

únavová (HCF) pevnost při 10
7
 cyklech. Obr. 3 ukazuje vysoko-cyklovou únavovou pevnost 
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pro bimodální a rovnoosou mikrostrukturu Ti-6Al-4V. Je patrné, že HCF pevnost u rovnoosé 

mikrostruktury je nižší, než v případě bimodální. Nukleace trhliny v bimodální mikrostruktuře 

se přesouvá z lamelárních zrn na oblast vzájemného styku α zrn v případě rovnoosé 

mikrostruktury [17]. 

 

Obr. 2. Únava materiálu v závislosti na aplikovaném střídavém smykovém napětí pro vzorky 

α + β žíhané a tepelně zpracované při 900 °C s následným kalením do vody [16] 

 

Obr. 3. Vysoko-cyklová únavová (HCF) pevnost bimodální a rovnoosé α + β slitiny Ti-6Al-

4V [17] 
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3 TITAN A TITANOVÉ SLITINY 

3.1 Struktura a rozdělení slitin titanu  

Mez pevnosti v tahu CP-Ti se pohybuje od 290 do 740 MPa, mez kluzu od 180 do 650 

MPa. Slitiny Ti-6Al-4V se vyznačují pevností v rozsahu od 830 do 1250 MPa a mezí kluzu 

minimálně 830 MPa. Hustota titanu a slitin titanu se pohybuje okolo 4500 kg/m
3
. Modul 

pružnosti v tahu má hodnotu rozmezí 105 - 114 GPa a je skoro poloviční oproti oceli [7, 19].  

Při vyšších teplotách jsou tyto titanové materiály hodně náchylné k absorpci kyslíku, 

dusíku či vodíku, což způsobuje zkřehnutí materiálu. Absorpce vodíku snižuje vrubovou 

houževnatost. Titan se svou vysokou afinitou vůči mnoha kovům a koeficientem tření má 

výrazný sklon k zadírání [7, 19]. 

Titan je polymorfním kovem a jeho teplota fázové přeměny titanu α na titan β je 882 

°C. Titan α má hexagonální těsně uspořádanou mřížku, a titan β mřížku kubickou plošně 

centrovanou. Binární diagram Ti-Al je znázorněn na Obr. 4 [18]. 

 

Obr. 4. Binární diagram Ti-Al [18] 
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Vlastnosti slitin titanu v podstatě určují dva faktory, jimiž je chemické složení a 

mikrostruktura. V současné době je známých více než 100 titanových slitin, z nichž však jen 

20 až 30 dosáhlo komerčního stavu a z těchto pokrývají klasické slitiny Ti-6Al-4V více než 

50% využití. Dalších 20 až 30% jsou z nelegovaného titanu. Titanové slitiny lze rozdělit do 

hlavních tří typů podle použitých legujících prvků [11, 20]. 

Pro prvek rozpouštějící se více v hexagonální fázi α než v kubické β (α-Ti), (viz Obr. 

5a) se teplota fázové přeměny α-β zvyšuje v závislosti na koncentraci přísady (například Al, 

N, O, C) [20]. 

Pro prvek rozpouštějící se více ve fázi β než ve fázi α (β-Ti), (viz Obr. 5b) se teplota 

fázové přeměny β-α se stoupajícím obsahem přísady snižuje a fáze β při určité koncentraci se 

stává stabilní i za normální teploty (například Mo, Nb, Ta, V) [20]. 

Jestliže se prvek rozpouští více ve fázi β než ve fázi α a fázi β stabilizuje (viz Obr. 5c) 

dochází za nižších teplot k eutektoidní reakci a eutektoid je tvořen tuhým roztokem a 

intermetalickou fází (například Mn, Fe, Cr, Si, Cu, Ag) [20]. 

 

 

Obr. 5. Vliv přísad na charakter binárního diagramu slitin titanu [20] 

Obr. 6 zobrazuje rozsah aplikací a příslušných legujících prvků mechanických a 

fyzikálních vlastností. Na Obr. 7 jsou uvedeny základní rozdíly mezi třemi třídami Ti slitin (α, 

α + β a β) na základě fyzikálních, mechanických a technologických vlastností. 

Nejvýznamnější α-stabilizační prvek je hliník a má pouze poloviční měrnou hmotnost titanu. 

Slitiny α-Ti mají nižší hustotu než β slitiny, jelikož β slitiny jsou často značně legované 
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těžkými prvky, jako je Mo a V. Dvoufázové α + β slitiny a metastabilní β slitiny mohou být 

kaleny na vysokou a velmi vysokou úroveň pevnosti. Lomová houževnatost titanových slitin 

je silně závislá na mikrostruktuře a podmínkách stárnutí. Hrubozrnné a lamelární 

mikrostruktury vykazují vyšší hodnoty lomové houževnatosti, než jemnozrnné a rovnoosé. 

Vysoká houževnatost lamelárních mikrostruktur lze vysvětlit na základě schopnosti této 

struktury odklonit šířící se trhlinu podél různě orientovaných lamel. Hrubá trhlina potřebuje 

pro své šíření více energie [11]. 

 

Obr. 6. Oblast použití titanu [11] 

 

 

Obr. 7. Srovnání vlastností titanových slitin α, β a α + β [11]. 

 

Výrazně zpevněny jsou slitiny titanu s přísadou železa (Ti-Al-Fe). V tuhém roztoku 

titanu α je železo velmi omezeně rozpustné a tvoří intermetalickou fázi FeTi vylučující se ve 
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formě jemných globulárních precipitátů. Pomalé ochlazování s vyloučením hrubých částic 

této fáze snižuje tvrdost slitiny. Rychlost ochlazování ovlivňuje především disperzi FeTi 

precipitátů [3]. 

Relativně omezená schopnost atomů difundovat a deformace krystalů v hexagonální 

mřížce jsou hlavním důvodem pro vynikající vlastnosti tečení α-Ti. S rostoucím objemovým 

podílem β se zhoršují vlastnosti tečení.  Vysoká odolnost proti tečení je také pozorována u 

dvoufázové mikrostruktury s diskontinuálním (nespojitým) rozdělením β [11]. 

Vysoká afinita titanu ke kyslíku znamená, že se i na vzduchu při pokojové teplotě 

velmi tenká, hustá vrstva oxidu (TiO2) tvoří na povrchu kovu, a je důvodem pro vynikající 

korozní chování slitin titanu. Mezi třídami slitin je α mnohem stabilnější než β [11]. 

 

Obr. 8. Ovlivnění fázové struktury legujícími prvky Al a V [21] 

Vzhledem k maximální provozní teplotě slitin titanu pro aplikace, není omezená 

pevností, ale jejich relativně špatným oxidačním chováním. Stručně řečeno, hlavními 

výhodami titanu a jeho slitin jsou vysoká odolnost proti korozi, dobrá odolnost proti oxidaci 

při T > 600 °C, nízká hustota, vysoká měrná pevnost, vynikající poměr meze kluzu/mez 

pevnosti v tahu, vynikající biokompatibilita a dekorativní vzhled [11].  
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Nejideálnější slitiny titanu, které se dají použít pro aplikace v traumatologii vzhledem 

k požadavkům a vlastnostem, jsou slitiny dvoufázové α + β, nebo jednofázové β slitiny titanu. 

Stabilizační legující prvky výrazně ovlivňují α + β strukturu materiálu. Legování hliníkem a 

vanadem lze ovlivňovat fázovou strukturu a lze dosáhnout α + β struktuře (slitina Ti-6Al-4V) 

při určitém procentu těchto legur. Na Obr. 8 je vidět titan jako čistý prvek a jako jeho 

ovlivnění legujícím hliníkem do 6 hm.% a vanadem do 20 hm.%. Červená čára na obrázku 

označuje slitinu Ti-6Al-4V, která patří do fázové struktury α + β [21, 22]. 

 

3.2 Vlastnosti α + β slitin titanu  

Tyto slitiny, které kombinují metalurgicky vyvážené množství obou α a β-stabilizátorů 

se obvykle používají v aplikacích, kde je žádoucí optimální úroveň konkurenčních 

charakteristik. K takto vyváženým požadovaným vlastnostem patří vysoká pevnost v tahu vs. 

houževnatost, dobrá odolnost proti tečení vs. nízká únava a vysoká pevnost v tahu vs. vysoko-

cyklová únava [14]. 

 

Obr. 9. TiAl závislost tvrdosti na koncentraci Fe, V a Nb při teplotě žíhání 650 °C [3] 

Nejznámější slitinou α + β titanu je již zmíněná slitina Ti-6Al-4V. Ze složení této 

slitiny je zřejmé, že obsahuje prvky stabilizující jak fázi α (hliník), tak fázi β (vanad). Tato 

slitina je velmi lehká, korozivzdorná, vysoce pevná, dobře obrobitelná a svařitelná. 

Významným stabilizátorem β fáze je vodík, čehož se úspěšně využívá při optimalizací 

vlastností a mikrostruktury u dvoufázových typů slitin pomocí tepelného zpracování ve 

vodíku (angl. Thermal hydrogen processing / treatment – THP / THT) [22]. 
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Ternární slitina Ti-6Al-V s koncentrací vanadu 1,75 hm.% má strukturu tvořenou fází 

α (viz Obr. 8), ve které se nacházejí jehlice martenzitu α´ a drobné globulární částice β fáze. 

Pouze u teploty 850 °C a 950 °C s nižším procentem martenzitu se projevil vliv žíhání 

s menší tvrdostí. Největší vliv na vytvrzení slitiny titanu měla přísada železa a vanadu (viz 

Obr. 9). S vyššími koncentracemi vanadu roste objemový podíl martenzitu, čímž se zvyšuje 

zpevnění slitiny [3].  

Konstrukčními slitinami, které byly později doporučeny pro humánní aplikace, jsou 

slitiny Ti-6Al-4V a Ti-6Al-7Nb. První zmiňovaná slitina je nejstarší a nejrozšířenější 

titanovou slitinou. Hliník jako α- stabilizátor  zajišťuje dobré pevnostní vlastnosti za vyšších 

teplot, zatímco vanad mírně vytvrzuje slitinu zvyšováním podílu martenzitické fáze α´. 

Pomalé ochlazování slitiny s přísadou vanadu vede k mírnému poklesu tvrdosti. U druhé 

zmíněné slitiny neovlivňuje koncentrace niobu tvrdost slitiny v závislosti na tepelném 

zpracování. Koncentrace niobu do 10 hm.% slitinu titanu nijak nevytvrzují. Niob je velmi 

blízký tantalu svými vlastnostmi a jeho vliv na vlastnosti s titanem je obdobný. Tato slitina 

byla doporučována na výrobu implantátů jako náhrada za slitinu Ti-6Al-4V a měla předcházet 

případným toxickým účinkům vanadu [3]. 

Tab. 3. Chemické složení slitiny Ti-6Al-4V; hodnoty jsou udávány v hmotnostních 

procentech [23] 

Al V N C H Fe O Ti 

5,5-6,75 3,5-4,5 max. 0,05 max. 0,08 max. 0,01 max. 0,3 max. 0,2 zbytek 

 

Tab. 4. Mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny Ti-6Al-4V [23] 

Fyzikální vlastnosti slitiny Ti-6Al-4V 

Hustota  

ρ [Kg.m
-3

] 

Teplotní součinitel délkové 

roztažnosti α [K
-1

] 

Tepelná 

vodivost λt 

[W.m
-1

.K
-1

] 

Konduktivita  

λe [MS.m
-1

] 

Maximální 

provozní teplota 

Tmax [°C] 

4430 9,2 · 10
-6

 (při 20-300 °C) 7 6 350 

Mechanické vlastnosti slitiny Ti-6Al-4V 

Stav Rm [MPa] Rp0,2 [Mpa] A5 [%] E [GPa] Tvrdost HV 

Žíhaný 990 900 30 100 min. 36 

Kalený 1050-1200 750-1000 2-25 90-110 min. 39 

Vytvrzovaný 1100-1250 1025-1150 2-5 110-115 min. 41 

 

Pomalé ochlazování vede k výraznému zvýšení lokálních nehomogenit chemického 

složení, což je z hlediska použití v traumatologii nepříznivé. Při vyšších koncentracích tak 

může dojít k uvolňování jejich iontů a napadat živou tkáň [3].  
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Vlastnosti slitin α + β titanu mohou být modifikovány pomocí tepelného zpracování, 

které mění morfologii mikrostruktury a množství vyloučených fází podle teploty zpracování 

[14]. Chemické složení nejběžnější slitiny Ti-6Al-4V se pohybuje v určitém rozmezí 

legujících prvků, jak uvádí Tab. 3. Spolu s chemickým složením hraje, jak bylo již výše 

uvedeno, hlavní roli při určování materiálových vlastností biomateriálů na bázi titanu rovněž 

mikrostruktura. V Tab.  4 lze u stejné slitiny vidět fyzikální vlastnosti a mechanické vlastnosti 

pro různé stavy tepelného zpracování. Požadované mikrostruktury mohou být získány nejen 

pomocí tepelných, ale také tepelně mechanických zpracování. Při tváření za tepla vznikají 

dynamickou rekrystalizací buď rovnoosé struktury, nebo struktury, které jsou tvořeny zrny 

protaženými ve směru tváření. Většina polotovarů válcovaných výrobků je dodávána s 

konečným tepelným zpracováním, které staticky rekrystalizuje protaženou mikrostrukturu na 

rovnoosou. Obr. 10 ukazuje typickou rovnoosou a lamelární mikrostrukturu, která se nachází 

v polotovarech v α + β slitiny [14].  

Ve většině případů se v α + β slitině vyskytuje velmi jemnozrnná struktura. Mimo dvě 

zmíněné strukturní morfologie (Obr. 10) existuje také bimodální, která je kombinací rovnoosé 

s lamelární, a Widmannstättenova  (desková), jejichž vznik je ovlivněn podmínkami tváření a 

tepelného zpracování. Widmannstätenova struktura vzniká difúzní přeměnou při pomalém 

ochlazování z teploty nad teplotou přeměny β→α. Za normální teploty má tato struktura 

sníženou tažnost a za vyšších teplot má pak vyšší odolnost proti tečení.  

 

 

Obr. 10. Typická mikrostruktura pro α + β slitiny: a) rovnoosá α + β;                                             

b) jehlicovitá α + β [14, 23] 
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Při nevhodně zvolených podmínkách ochlazování (plynule ochlazování bez stárnutí za 

zvýšené teploty, izotermická přeměna) může dojít ke vzniku nežádoucí fáze ω, která je sice 

velmi tvrdá, ale slitinu zkřehává. Tímto je fázová přeměna u titanových slitin do značné míry 

komplikovanější (β→ω→α). Vznik fáze ω v titanových slitinách eliminuje přísada hliníku 

[14, 24]. 
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4 ZPRACOVÁNÍ SLITIN TITANU 

Zpracování titanových slitin může být tepelné, tepelně mechanické (přecházející 

kapitoly 3) nebo mechanické. Vzhledem k vlastnostem titanu je třeba zvážit nástroje, které se 

pro různá zpracování použijí. 

 

4.1 Tvářitelnost a obrobitelnost Ti slitin 

Titan a jeho slitiny jsou kovové materiály s určitou plasticitou a lze je tedy i tvářet. 

Tvářitelnost titanu závisí hlavně na struktuře a legujících příměsí. Tvářením titanu s HTU 

strukturou vzniká výrazná textura a anizotropie vlastností. Běžně jsou k dispozici údaje o 

tvářitelnosti komerčně čistého titanu (Grade 1 až 4), které se liší především různým obsahem 

železa (0,2-0,5 hm.%) a kyslíku (0,18-0,40 hm.%). Zvyšování pevnosti v tahu docílíme 

zvýšením podílu těchto příměsí u jednotlivých jakostí, ale nastává pokles tvářitelnosti. Pro 

Titan Grade 5, který je v podstatě slitina Ti-6Al-4V, je charakteristické jednotkové 

prodloužení. Slitina Ti-6Al-4V je tudíž poměrně obtížně tvářitelná, a to i v žíhaném stavu. 

Dvoufázové α + β slitiny titanu jsou obecně dobře tvářitelné. Válcované polotovary nebo 

protlačované výrobky slouží jako výchozí materiál pro zhotovení konečného tvaru pomocí 

tvarování za tepla nebo za studena a/nebo obráběním [14, 19].  

4.1.1 Kování 

Nejlepších mechanických vlastností se obvykle dosáhne kováním. Jak čistý titan, tak i 

tradiční α + β slitiny titanu (Ti-6Al-4V a Ti-6Al-7Nb) mohou být kované do komponentů v 

téměř přesném tvaru (near net shape) při teplotě mezi 900 až 950 °C. Další metodou je tzv. 

tepelně izotermické zápustkové kování. V tomto procesu jsou razidla udržována při teplotě 

kování pomocí indukčního ohřevu. Tento postup je zvláště vhodný pro výrobu 

komplikovaných a tenkostěnných částí nebo přesných tvarů a vede ke vzniku rovnoměrné 

textury jak v méně deformované oblasti jádra, tak v superplasticky deformovaných oblastech 

[14]. 
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4.1.2 Obrobitelnost 

 Titan patří mezi kovy poměrně obtížné na obrábění. Dnes již metody průmyslového 

kovoobrábění pokročily natolik, že je možné vyrobit materiál s vynikající povrchovou 

úpravou i přiměřenou výrobní cenou. Nižší modul pružnosti ve srovnání s ocelí může 

způsobit větší "dopružení (spring back)" a průhyb obrobku. Proto je zapotřebí více tuhé 

nastavení a větší vůle pro nástroje. Titan je chemicky reaktivní, a to zejména v průběhu 

obrábění při vyšších teplotách způsobených třením. Břitové destičky mají tendenci se 

"svařovat" s titanem. Protože titan má poměrně nízký koeficient tepelné vodivosti, může 

vytvářet lokálně více tepla, a to může dále zvyšovat teplotu na rozhraní nástroj-obrobek [14]. 

4.2 Tepelné a tepelně mechanické zpracování slitin Ti 

Tepelné zpracování (TZ) záměrně využívá fázových a strukturních přeměn v tuhém 

stavu ke změně struktury, a tím získání požadovaných mechanických nebo strukturních 

vlastností výrobku. Při tepelném zpracování nedochází ke změně tvaru součásti, dochází 

pouze k vyžadovaným změnám vlastností použitého materiálu [20]. 

Princip tepelného zpracování spočívá v ohřevu na požadovanou teplotu, výdržnosti na 

této teplotě a následné ochlazování určitou rychlostí, tzv. řízené změny teploty. Při chemicko-

tepelném zpracování působí vhodné prostředí na povrch součásti a mění chemické složení 

materiálu. Při tepelně-mechanickém zpracování se využívají metody ke změně struktury 

kombinací tepelného zpracování a tváření (plastické deformace) [20].  

Titan je polymorfním kovem, teplota fázové přeměny titanu α (HTU mřížka) na titan β 

(KPC mřížka) je 882 °C. U titanu a slitin titanu je nutné respektovat jejich vysokou 

chemickou afinitu ke kyslíku, dusíku a vodíku při ohřevu k tepelnému zpracováni výrobků. 

Nejčastěji se k ohřevu používají odporová a indukční elektrotepelná zařízeni pracující buď s 

kapalným přenosným prostředím, nebo kontaktním způsobem. Při indukčním ohřevu je 

nebezpečí přehřátí povrchových vrstev výrobku a toto vede k jejich intenzivní oxidaci. 

Tloušťka oxidické vrstvy může dosáhnout několika mm. V podstatě je TZ slitin titanu závislé 

na typu slitiny, které se rozděluje na tři typy v závislosti na použitých přísadách [20]. 

Ve strojírenské výrobě se TZ stává významným faktorem, jelikož jeho vhodné 

parametry umožňují vyrábět díly lehčí, výkonnější i levnější. Tepelné zpracování je 

samozřejmě spojeno s vyššími náklady a vysokou spotřebou energie, proto je třeba zvážit 
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vhodnost a způsob tepelného zpracování. Obr. 11 udává využití různých způsobů tepelného 

zpracování kovů do roku 2000 [20].  

 

Obr. 11. Vývoj způsobu TZ v průmyslově vyspělých zemích; 1-vzduch, 2-řízené atmosféry, 

3-vakuum, 4-povrchové kalení, 5-chemicko-tepelné zpracování [20] 

Pro snížení zbytkových pnutí (většinou tahové zbytkové napětí), které vznikly během 

výroby, jsou titanové materiály tepelně ošetřeny na odstranění vnitřního pnutí. Pro zlepšení 

mechanických vlastností (tažnosti), obrobitelnosti a strukturní stability, jsou výrobky z titanu 

tepelně zpracovány žíháním. Pro zvýšení mechanické pevnosti, je titan tepelně zpracován 

rozpouštěcím žíháním a stárnutím [15]. 

Titanové α a super-α (pseudo-α) slitiny můžou být zbaveny vnitřního pnutí a žíhány, 

ale tyto slitiny nemohou být zpevněny pomoci žádného tepelného zpracování. V komerčních 

β a metastabilních β slitinách se fáze β transformuje při zvolené zvýšené teplotě, za účelem 

zpevnění materiálu. Složení, velikost a rozložení fází je možné měnit pomocí tepelného 

zpracování a zlepšovat konkrétní vlastnosti nebo zvyšovat pevnost [15]. 

Pokud je žádoucí pro materiály vysoká tvrdost, pevnost v tahu a únavová pevnost, 

provádí se žíhání v rozmezí teplot 927 °C – 1038 °C. Slitiny Ti-6Al-4V mohou být tepelně 

ošetřeny několika způsoby (viz Obr. 12) [25]: 

1. Žíhání: 691 °C – 760 °C, ½ až 2 hodiny, chlazení na vzduchu nebo v peci. 
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2. Žíhání na odstranění pnutí: 538 °C – 649 °C, 1 – 8 hodin, chlazení na vzduchu 

nebo v peci. 

3. Rozpouštěcí žíhání: 913 °C – 954 °C, 1 hodina, vodní pára. 

4. Stárnutí: 524 °C – 552 °C, 4 – 8 hodin, chlazení na vzduchu. 

Nejlepších vlastností pomocí rozpouštěcího žíhání a stárnutí se dosahuje pro malé 

průřezy, které se rychle ochlazují (zakalí). Větší průřezy výrobků  a/nebo zpožděné 

ochlazování může způsobit snížení požadovaných vlastností pod optimální hodnoty [25]. 

Pomocí vysokoteplotního tepelně mechanického zpracování dvoufázových slitin titanu 

se nedosáhne více než 20 až 30 % zpevnění na rozdíl od pouze tepelného zpracování. 

Optimální kombinace pevnostních a plastických vlastností se dosahuje po tváření při nízkých 

teplotách v oblasti β, ale nízkoteplotní tepelně mechanické zpracování se nepoužívá. 

Z důvodu zachování určité plasticity není možné snížit doválcovací teplotu pod 600 °C [20].  

 

Obr. 12. Tepelně mechanické zpracování Ti slitin a faktory jej ovlivňující [7] 

Pro určité typy slitin titanu se nedoporučuje svařování po tepelném zpracování 

(PWHT). Vývoj maximálních vlastností ve svařencích α + β slitiny vyžaduje rozpouštěcí 

žíhání, následně rychlé kalení a pak stárnutí. Avšak jestliže je vhodné snížit pevnost, nebo je 

zapotřebí vyšší tažnosti, obrobky tak mohou být žíhány pouze po svařování [15]. 

 

(980°C) 
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4.3 Tepelné zpracování vodíkem (THT) 

Titan a konvenční slitiny titanu mají vysokou afinitu k vodíku a jsou schopny 

absorbovat do 60 at.% vodíku při teplotě 600 °C, dokonce i při nižších teplotách mohou být 

do titanu legovány vysoké obsahy vodíku. Vodík dělá jedinečným dočasným legujícím 

prvkem fakt, že titanové vzorky mohou být vystaveny vodíkové atmosféře za zvýšené teploty 

a poté z nich může být jednoduše odstraněn vakuovým žíháním. Vodík jako legující prvek 

mění fázové složení a kinetiky fázových transformací ve slitinách titanu, což umožňuje nové 

tepelné a termomechanické zpracování. Výsledkem tepelného zpracování vodíkem (THT) 

jsou nové mikrostruktury a zlepšené mechanické vlastnosti. Při dostatečně vysokých 

koncentracích vodíku v titanu umožňuje jeho zkřehnutí při pokojové teplotě ekonomický 

způsob pro výrobu titanového prášku pomocí navodíkování a následného odstranění   

vakuovým žíháním (hydro-dehydrogenační proces -HDH). Legováním slitiny Ti-6Al-4V 

vodíkem je možné dosáhnout tvářitelnosti a jemnější mikrostruktury při nižších teplotách, 

které by jinak nebyly možné [26]. 

Tepelné zpracování ve vodíkové atmosféře (THT) spočívá v navodíkování  titanových 

slitin a termickém rozkladu vzniklých hydridů titanu. Jak bylo již výše uvedeno, THT může 

zlepšit tváření a vlastnosti finálního výrobku Ti slitin. Vodíkování titanu představuje 

chemicko-tepelné zpracování, kdy se provádí tepelné a/nebo termomechanické zpracování 

titanových surovin (třísky, houba a jiné odpady) v atmosféře čistého vodíku. Dochází přitom k 

adsorpci molekul vodíku na povrch suroviny, jeho disociaci na atomy a jejich difuzi dovnitř 

materiálu. Měrný povrch vodíkovaného materiálu a jeho stav má vliv na rychlost vodíkování 

(oxidovaný povrch snižuje difuzní rychlost). Odvodíkování je druhou části tepelného 

zpracování, což je termický rozklad vzniklých hydridů. Odstranění vodíku se provádí 

například jednoduchým žíháním v inertním plynu, ale častější způsob je ve vakuu při teplotě 

880 °C po dobu cca 2 hodin [20, 27, 28]. 

Přítomnost vodíku v materiálu je často spojována s degradací mechanických vlastností 

a selháním materiálu. Ne vždy toto platí, protože vodík může mít pozitivní vliv na 

tvářitelnost, mikrostrukturu a vlastností většího množství materiálů [27, 28].  
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4.3.1 Pseudobinární fázový diagram Ti-6Al-4V-vodík 

Využití vodíku při THT jako dočasně legujícího prvku umožňuje významné zvýšení 

tvářitelnosti, zlepšení finální mikrostruktury a mechanických vlastností slitin titanu. Tato 

technika zpracování byla navržena také pro zvýšení tažnosti Ti3Al slitin a dalších 

intermetalických sloučenin. Vodík může být použit jako dočasně legující prvek také pro 

zjemnění zrna a získání superplasticity např. u niobu a tantalu. Rovněž u slitiny Ti-6Al-4V 

bylo dočasným legováním vodíkem umožněno superplastické tváření. Snížení meze kluzu o 

30 % nebo snížení teploty kování o 80 °C bylo dosaženo pomocí obsahu 13 až 16 at.% vodíku 

[26]. Technologií THT může být připravena ultrajemnozrnná rovnoosá mikrostruktura Ti-

6Al-4V.  

Pseudobinární fázové diagramy Ti-6Al-4V-vodík, uvedené na Obr. 13, se liší, neboť 

byly navrženy podle dvou studií [26]. Obr. 13a) předpokládá vznik hydridové fáze během   

eutektoidní přeměny fáze β při teplotě přibližně okolo 800 °C, což znamená významný posun 

(o 300 °C) ve srovnání s binárním systémem Ti-H, ve kterém dochází k eutektoidní 

transformaci už při 500 °C. Obr. 13b) udává hydridovou fázi pouze pod teplotou 300 °C a 

širokou oblast výskytu α + β fáze nad 300 °C. V tomto rozsahu teplot a koncentrace vodíku 

jsou identifikovány tři stabilní fáze – HTU α, KSC β a KPC δ (hydrid). Teplota přeměny β-

fáze (β-transus) klesá s nárůstem koncentrace vodíku, větší pokles je v koncentracích menších 

než 10 at.% H, a zpomaluje se při vyšších koncentracích vodíku. Dvoufázová oblast α + β se 

vyskytuje při koncentraci vodíku od 0 do 10 at.% pod teplotou β-transus, třífázová oblast α + 

β + δ pak nad 10 at.% vodíku. Při koncentraci vodíku  ≥20 at.% se vyskytuje v diagramu 

dvoufázová oblast β + δ  nad teplotou β-transus a pod 900 °C [26 - 28]. 

 

Obr. 13. Fázové hranice v systému Ti-6Al-4V-vodík [26] 
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4.3.2 Diagram čas-teplota-transformace (TTT) 

 

Pro přesné určení vlivu tepelného zpracování na vodíkované slitiny, jsou při různých 

koncentracích vodíku potřebné nerovnovážné diagramy čas-teplota-transformace (TTT). Na 

Obr. 14 jsou znázorněny TTT diagramy pro izotermický β fázový rozklad pro slitinu Ti-6Al-

4V, obsahující 10, 20 a 30 at.% vodíku. Fáze β se rozkládá na fázi α, β a hydrid. Přídavek 

vodíku stabilizuje β fázi, a proto je potřebný delší čas k zahájení a ukončení rozkladu. 

Legování vodíkem zvyšuje čas „nosu“ (od 12 sec. do 42 min.) a snižuje teplotu „nosu“ (z 725 

°C na 580 °C) od začátku TTT křivek se zvyšující se koncentrací vodíku (pro 0-30 at.%). 

Minimální rychlost ochlazování pro 100 % martenzitickou transformaci se snižuje z cca 1000 

°C/min na 5 °C/min. Maximální rychlost ochlazování, pod kterou se nevyskytuje žádná 

martenzitická transformace, se snižuje z cca 30 °C/min na 1 °C/min při stoupající koncentraci 

vodíku [26]. 

 

Obr. 14. TTT diagramy pro β fázový rozklad v Ti-6AL-4V vzorků s (a) 10 at.% H, (b), 20 

at.% H, a (c), 30 at.% H [26] 
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Mezi další metody, které souvisí s využitím vodíku jako legury, lze uvést například 

vodíkem indukovanou amortizaci (hydrogen induced amorphization-HIA) pro přípravu 

amorfních slitin; vodíková dekrepitace (hydrogen decrepitation-HD) nebo vodíkování- 

rozklad-desorpce-rekombinace (hydrogenation – decomposition- desorption–recombination- 

HDDR) umožňují výrobu jedinečných mikrostruktur skládající se z velmi jemných 

krystalických zrn (např. magnetické prášky Nd-Fe-B) [27, 28]. 

Vodík se může využívat jako redukční činidlo například při redukci kovových rud, pro 

čištění a oduhličování transformátorových plechů, pro extrakci metaloidů, ke snížení teploty 

vzájemné difuze některých kovů, atd. Při svařování a pájení je vodík používán jako redukční 

plyn - snižuje oxidické filmy a zabraňuje jejich reformaci, čímž dojde ke zlepšení smáčivosti 

povrchů [27, 28]. 
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5 BIOLOGICKÉ REAKCE 

Titanové materiály jsou vystaveny biologickému prostředí, a jejich chování v tomto prostředí 

je třeba znát. Biokompatibilní materiál nesmí poškozovat in vivo normální tělní funkce, tedy 

nesmí vyvolávat žádné zánětlivé, alergické, toxické a imunologické reakce, ovlivňovat 

srážlivost krve, nesmí vyvolávat karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní účinky na okolní 

tkáně. 

5.1 Toxicita 

Toxicita může být měřena na základě účinků na cílový organismus nebo tkáň. Může 

poukazovat na vliv na celý organismus nebo na jeho důležité orgány, jako jsou například 

játra. Toxicita látky může být ovlivněná několika faktory, jako je doba a množství expozice, 

genetická výbava jedince, celkový zdravotní stav, a další. Obecně jsou dány tři typy toxických 

činitelů [15]: 

 Chemické – zahrnují anorganické látky (olovo, HF,…) a organické látky (etanol, léky, 

jedy z živých organismů). Rozpuštěný V uvolněný ze slitiny Ti-6Al-4V by mohl být 

považován za nejpravděpodobnějšího původce buněčné toxicity v peri-protetickém prostředí. 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že Ti není pro buňky toxický, avšak V toxický je, a to 

v hladinách od 10 µg/ml. Bylo také zjištěno, že vanad neovlivňuje zachycení Ti buňkou, 

zatímco přítomnost Ti snižuje navázání buňky na vanad. Jednou z důležitých vlastností je 

odolnost proti korozi, která určuje biokompatibilitu kovových biomateriálů. Vysoká odolnost 

kovových materiálů proti korozi je přičítána vzniku pasivačního filmu na jejich povrchu. 

Nicméně, v medicínských aplikacích, jako jsou  kostní dlahy a šrouby, umělé klouby, nebo 

zubní náhrady, může být pasivační film na těchto kovech trvale poškozen opotřebením. Při 

opotřebení kovových biomateriálů se mohou vytvářet různé škodlivé produkty a může 

docházet ke zrychlenému uvolňování iontu kovu do okolního prostředí [15]. 

 Fyzikální – zahrnují například zvuk, vibrace, teplo, chlad, neionizující 

elektromagnetické záření (IR, světlo), ionizující nečásticové záření (α a β záření, γ záření, 

kosmické záření), aj. [15]. 

 Biologické – mohou být obtížněji měřitelná. Problematická je hlavně toxicita 

rakovinotvorných látek, protože minimální hladina účinné dávky se zjišťuje těžko. Po 

zavedení implantátu z Ti slitiny do krys na dobu 4 týdnů vykazovaly hodnoty testů hladinu 

elementárního titanu vyšší zejména v krvi a plících ve srovnání s jinými tkáněmi [15]. 
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5.2 Alergické reakce 

Alergie je opakem AIDS (syndrom získaného selhání imunity). Příznaky alergie jsou 

důsledkem příliš velké imunity. Imunitní systém produkuje protilátky v boji proti infekcím. 

Zatímco AIDS je příliš nízká imunita, alergie je příliš vysoká. Citlivost na kovy je 

považována za velmi důležitý faktor v celkové biokompatibilitě implantátů. U titanu nebyla 

zjištěna schopnost vyvolat kožní dermatitidu, jako tomu je u nerez ocelí s obsahem niklu, 

jiných slitin s vysokým obsahem niklu a kobaltu nebo slitin na bázi kobaltu. Dermatitida je 

termín, který zahrnuje všechny záněty kůže, se nejčastěji projevuje jako odpověď na nikl [15]. 

Podobně jako všechny kovy, také titan uvolňuje při běžné korozi částice, které  

přecházejí na ionty a vážou se na proteiny v těle. Symptomy mohou zahrnovat prostou kožní 

vyrážku až po bolesti svalů nebo únavu, apod. Zubní pasta a některé značky cukrovinek, jako 

jsou Skittles a M&M, obsahují TiO2, které se označuje jako E-číslo E171. Test MELISA® je 

jediný vědecky průkazný test, který může odhalit alergii na titan a změřit jeho závažnost. Při 

pozitivním výsledku testu by se mělo vyvarovat expozici titanu nebo jej odstranit z těla, aby 

byla zastavena vnitřní reakce, to znamená například změnu zubní pasty nebo složitější 

nahrazení titanového implantátu. V ortodoncii potvrzují výsledky studií in vivo studie  in 

vitro, ale změny jsou tak malé, že titanová rovnátka mohou být bezpečně používána po dobu 

až 18 měsíců. Bylo zjištěno, že u rovnátek z titanu převládá matně šedá barva (na rozdíl od 

stříbřitého vzhledu u ocelových drátků), že se na nich vytváří povlak a že bodová koroze a 

trhliny byly pozorovány jen ve 3 ze 165 testovaných drátků. TiO2 je transportován v krvi a 

ukládán v orgánech. V metabolismu u člověka bylo zjištěno, že nejvyšší hladina titanu 

dosahuje okolo 10µg/100g v případě sleziny a nadledvinek, dále byla nalezena v menším 

množství v játrech a ledvinách. Zvýšený obsah titanu byl prokázán u lidí s rostoucím věkem. 

Existuje jen málo důkazů o kumulaci titanu v jiných tkáních [15]. 

Studium in vivo u slitiny NiTi prokázalo cytotoxické reakce. Statistika případů použití 

NiTi drátů také odhalila přechod subjektu nesenzitivního na Ni na Ni-senzitivní. Nikl je 

schopen vyvolávat také toxické a alergické reakce [15]. 

Je známo, že některé kovy produkují zánětlivé reakce (Cr, Co, Cu, Ni, Pd, Ti, Zr, a 

jejich slitiny) in vitro a alergické reakce (Cr, Co, Ni, Ti, a NiTi) in vivo. Některé studie 

zdůrazňují, že prvky mohou difundovat z aplikací a hromadit se ve tkáních. Ze slitiny Ti-6Al-

4V, která je často používaným materiálem pro ortopedické implantáty se může uvolňovat Al, 

akumulovat v měkkých tkáních nebo v nově vytvořené kosti. V současnosti se Al považuje za 
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prvek způsobující různá neurologická onemocnění, z nichž nejznámější je Alzheimerova 

choroba, nebo nemoci metabolismu kostí (osteomalacia) [15]. 

Reakce organismu na nový kovový prvek (viz Obr. 15) závisí na použitém materiálu, 

genetických faktorech, způsobu zavedení, atp. Schematicky je proces rozhodování o výběru 

materiálu na základě jeho mechanického a chemického chování a jeho vlastnostech či designu 

uveden na Obr. 16. 

 

Obr. 15. Reakce organismu na kovový prvek [21] 

 

Obr. 16. Vývojový diagram implantátu [21] 

Rostoucí využívání komerčně čistého titanu (CP-Ti) a slitiny Ti-6Al-4V pro 

materiálové aplikace v zubních a chirurgických implantátech vyžadují studium ukládání a 
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vylučování těchto prvků. In vivo prostředí, je v podstatě ve slaném (0,9% NaCl) roztoku s 

četnými proteiny a enzymy (pH 7 až 7,7). Titan se nalézá v nízkých hladinách v krvi a 

v největších koncentracích v ledvinách, játrech a slezině. Hliník se u pokusných zvířat 

vylučuje v moči, je transportován v krvi a malé množství se hromadí v játrech a slezině. 

Vanad byl vylučován ve vysokých koncentracích v moči, což souvisí s jeho rozpustnosti ve 

fyziologických prostředích [15]. 

5.3 Zvýšení biokompatibility povlakováním 

Biologická kompatibilita (krátce biokompatibilita) byla popsána již v kap.2 a 

vyjadřuje schopnost materiálu vyvolat vhodnou hostitelskou reakci na konkrétní aplikaci. Z 

další definice biokompatibility vyplývá, že nejsou vyvolány toxické nebo škodlivé účinky na 

biologické systémy [15]. 

Pro zvýšení biokompatibility Ti materiálů, existuje několik způsobů ochrany před 

vlivy okolního prostředí, jedním z nich je povlakování. Nanesení tenké vrstvy hydroxyapatitu 

(HA), jakožto bioaktivního materiálu, může podpořit spojení tkáně při fixaci implantátu 

v těle, což znamená rychlejší a kvalitnější osteointegraci. Z mechanického hlediska je 

samotný HA velmi křehký a nelze jej tedy použít jako nosnou část implantátu. Celistvá vrstva 

HA na titanovém implantátu ale zvyšuje stabilitu a biointegraci do kostní tkáně, neměla by 

probíhat dezintegrace. Jelikož je HA křehký, uvažovalo se zvýšení odolnosti přidáním dalších 

látek, mezi nimi je i mimo jiné zirkonium. Povlakování se může provádět například pulzní 

laserovou depozicí nebo plazmovým nástřikem. Využívaní titanových implantátů s vrstvou 

hydroxyapatitu zvyšuje jejich funkcionalitu a šetrný přístup pro pacienty[7, 15, 29]. 

Metoda anodické oxidace (eloxování) je elektrolytický proces pasivace, který je 

používán ke zvýšení tloušťky vrstvy přirozeného oxidu na povrchu kovového materiálu. 

Eloxování se vyznačuje dobrou přilnavostí, zvyšuje odolnost proti korozi a odolnost proti 

opotřebení. Využívá se v ortopedii a také v poslední generaci dentálních implantátů. 

Eloxovaná vrstva mívá tloušťky v rozmezí od 30 nm po několik µm. Eloxováním titanu se 

vytváří řada různých barev bez použití barviv. Barva je závislá na tloušťce eloxovaného oxidu 

a je vyvolána interferencí světla odrážejícího se od povrchu oxidu a světla, které přes něj 

prochází a odráží se od základního kovového povrchu. Metoda obdobná jako anodická 

oxidace je elektrolytická plazmová oxidace (PEO), která vytváří kontinuální bariéru s 

vysokou tvrdostí. Připravené povlaky představují účinnou ochranu proti opotřebení, korozi, 

nebo teplu, nebo dokonce elektricky izolují [15, 30].  
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6 PŘÍKLADY APLIKACÍ A VÝROBCI TITANOVÝCH 

IMPLANTÁTŮ 

Materiály na bázi titanu jsou velmi atraktivní z hlediska jejich vlastností, jak bylo 

uvedeno v předcházejících kapitolách, a proto se používají na aplikace v traumatologii. 

Příklady titanových implantátů, jakožto úhlově stabilní dlahy, nitrodřeňový hřeb a šrouby, 

které jsou znázorněny na Obr. 17, ukazují, o jak složité tvary se jedná. Z těchto důvodů je 

tedy nutné používat pro tyto aplikace materiály s velmi dobrými materiálovými 

charakteristikami, jako je již výše zmiňovaná pevnost, tvářitelnost, obrobitelnost, odolnost 

proti únavě a v neposlední řadě i korozivzdornost.   

Na trhu lze nalézt více výrobců implantátů na bázi oceli, ale i na bázi titanu. Tyto 

společnosti se snaží o vývoj, výrobu a distribuci materiálů o co nejlepších vlastnostech pro 

biologickou tkáň jako jsou různé implantáty, nebo i lékařské nástroje. Jednou z velkých firem 

v České republice je Medin a.s., která se svojí šířkou sortimentu tak řadí mezi největší 

evropské výrobce zdravotnických prostředků a je také držitelem několika certifikátů ISO.  

 

Obr. 17. Příklady implantátů v traumatologii [31] 

 

6.1 Šrouby kostní 

Z důvodu, aby se zamezilo špatnému srůstu kostí, se přichycují kosti šrouby různých 

průměrů a velikostí. Šrouby se přitahují kosti do určité polohy, aby vznikla mezi nimi co 
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nejmenší vzdálenost. Šrouby jsou vyráběné z titanové slitiny Ti-6Al-4V ELI. Vyrábí se 

s různými druhy hlav pro kortikální, nebo spongiózní kost. 

 Šrouby kostní kortikální  

Šrouby pro kortikální kost mají větší průměr jádra a jsou strojně opracované s dvojitou 

vodící drážkou pro rychlejší zavedení. Vyrábí se v různých průměrech, například o průměru 

závitu 3,5 mm (Obr. 18a), o průměru závitu 4,5 mm (Obr. 18b), nebo o průměru závitu 5 mm 

(Obr. 18c). Vyrábí se s hlavou na šestihranný imbusový šroubovák a mohou být i samořezné. 

Šrouby do kortikální kosti jsou také v různých délkách, například o průměru 3,5 mm se 

používají v rozmezí délek od 8 do 70 mm, kortikální šrouby o průměru 4,5 mm od 14 do 110 

mm a šrouby o průměru 5 mm od 20 do 100 mm [31].  

 

 

Obr. 18. Druhy kortikálních kostních šroubů z titanové slitiny Ti-6Al-4V; a) průměr 3,5 mm, 

b) průměr 4,5 mm, c) průměr 5,0 mm samořezný [31] 

 

Šrouby používané na kortikální kost obsahují i kanylu, která slouží pro umístění s větší 

přesnosti, tudíž kanylované šrouby nepotřebují žádné předvrtávání, protože jsou samořezné a 

závitořezné. Pro kortikální kosti se kanylované šrouby dodávají o průměru 4,0 mm [31].  

 

 Šrouby kostní spongiózní  

Spongiózní kostní šrouby z titanové slitiny Ti-6Al-4V, mají menší průměr jádra, čili větší 

vyšší závity, jsou dodávány o průměrech 4,0 mm (Obr. 19) a dosahují délek od 14 do 60 mm. 

Rovněž se vyrábí s  hlavou pro šestihranné imbusové šroubováky, jako na kortikální kost 

[31]. 
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Obr. 19. Spongiózní kostní šroub o průměru 4 mm z materiálu Ti-6Al-4V [31] 

 

Kortikální i spongiózní kostní šrouby, se vyrábí také z nerezavějící oceli. Například na 

Obr. 20 jsou uvedeny další příklady šroubů pro aplikace v traumatologii. Lze pozorovat, že se 

dodávají i s dříkem. Poslední dva šrouby na obrázku jsou kanylované a čtvrtý je šroub kostní 

navikulární kanylovaný (popř. i samořezný).  

 

Obr. 20. Kortikální, spongiózní a navikulární šrouby z materiálu nerezavějící oceli [31] 

 

Kortikální a spongiózní v medicínské terminologií je označeno kostní složení, jak lze 

vidět na Obr. 21. Kortikální (korová) kost značí hutnou kostní tkáň, zatímco spongiózní kost 

značí houbovitou kostní tkáň. U houbovité kostní tkáně je důležité, aby se šroub nezačal nějak 

pohybovat, tudíž je šroub vyráběn s vyšším závitem. Dále se z nerezavějících ocelí používají 

podložky pod šrouby nebo různé instrumentárium pro kostní šrouby, jako jsou vrtáky, vrtací 

pouzdra, závitníky, držadla, šroubováky, pinzeta, atd [32]. 
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Obr. 21. Stavba kosti [32] 

 

6.2 Dlahy 

Dlahy se dělí na dlahy úhlově stabilní a na dlahy stabilní s volitelným úhlem. Úhlově 

stabilní dlahy jsou takové, ve kterých je již pod určitým úhlem vyvrtán otvor například se 

závitem pro uzamykatelné šrouby, kdežto u dlah stabilních s volitelným úhlem se šrouby do 

kosti přes dlahu šroubují i pod jiným úhlem, než je dán vyvrtaný otvor. Zakulacená hlava 

šroubu se závitem slouží k bezpečnému uzamykání v otvorech se závity ve zvoleném úhlu 

operátorem, nebo také v předem definovaném úhlu. Ve volitelném úhlu je důležité se 

neodklonit o více než 15° od centrální osy otvoru šroubu. Toto by způsobilo obtížné zavádění 

šroubu a jeho chybné uzamčení, které může vést až ke snížení stability fixace. 

Dále se dlahy dají rozdělit na dlahy anatomicky tvarované, fixační, se zmenšenou 

plochou doteku, pánevní, přímé, navikulární, atd. Tyto kostní dlahy se mohou tvarovat ke 

kosti ohýbáním se, na což se používá klešťová ohýbačka. Důležitým parametrem u dlah je 

jejich délka a počet otvorů pro šrouby. Počet otvorů pro šrouby na dlaze (viz Obr. 22a) se 

počítá jako počet děr na vrchní části, část a (v tomto případě například na zápěstní kůstky) 

k části b, která se uchycuje do kosti (značí se 6x2). U ostatních dlah se počítají díry klasicky. 

Šrouby, které se pro tyto dlahy používají, jsou uzamykatelné, samořezné a rovněž různých 

průměrů a délek (viz Obr. 22b).  
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Obr. 22. Dlaha úhlově stabilní na zápěstní kůstky [31] 

Další možností sešroubování kosti dlahou je při zlomenině nártové kosti. Na tyto typy 

zlomeniny se dají například použít navikulární nebo kuboidní dlahy (viz Obr. 23). Tyto dlahy 

se připevňují uzamykatelnými šrouby s volitelným úhlem. Uzamykaní šroubů se provádí 

omezovačem krouticího momentu (momentovým šroubovákem), nastaveným na 1,2 Nm [33]. 

 

Obr. 23. Navikulární a kuboidní dlaha [33] 

6.3 Hřeby 

Hřeby umožňují složit zlomeninu těla femuru. Není vhodný ke stabilizaci zlomenin 

blíže k středu nebo okrajových částí této kosti. Průřez hřebů je kruhový a dutý bez výřezu. 

Vyrábí se hřeby různých délek a průměrů, například průměr 10-14 mm a délka 320-500 mm. 

Hřeby nalézají uplatnění jako elastické, nitrodřeňové, rekonstrukční, patní, humerální, 

femorální, atp. Na Obr. 24 je znázorněn femorální nitrodřeňový hřeb. Z tohoto obrázku je 

patrné použití šroubů vůči pootočení hřebu, dále je součásti kompresní šroub a zátka (vpravo) 

[31]. 

Na zesílení proximální (blíže ke středu) části hřebů není potřeba brát zřetel. 

Předvrtávání se řídí průměrem hřebu (obecně předvrtáváme na průměr o 1 mm větší, než je 
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zvolený průměr hřebu). Hřeb je lehce ohnut ve své délce, takže tvoří výseč kružnice o 

poloměru 2,3 m. Nezesílená část hřebu je opatřena třemi prolisy. Hřeb je univerzální, může 

být tedy pro použití na pravém i levém femuru [31]. Do dřeni kosti se před zavedením hřebu 

vyvrtává díra frézami různých průměrů. 

 

 

Obr. 24. Femorální nitrodřeňový hřeb [31] 

 

6.4 Další aplikace a výrobci implantátů 

Další společností založenou v České republice, je Beznoska, s.r.o., která se především 

soustřeďuje na výrobu náhrad mimo traumatologii, velkých kloubů, tj. kyčle, kolena, ramena, 

atd. Zabývá se i individuálními implantáty, které jsou vyráběny pro určitého zákazníka 

prostřednictvím digitálního 3D CT modelu, kde domodelují kus kosti a ta se vytváří po 

schválení na 3D tiskárně z titanového prášku. Pro aplikace v traumatologii se firma Beznoska 

s.r.o. zabývá výrobou mini-dlah z titanu Grade 1 a na výrobu šroubů a rekonstrukčního hřebu 

z titanové slitiny Ti-6Al-4V ELI. Na obrábění chirurgických nástrojů a implantátů se 

specializují i další firmy, například Zafire spol. s.r.o., pomocí elektrojiskrového 

(elektroerozivního) obrábění EDM (technologie, při níž se odebírá materiál drobnými 

elektrickými výboji) [34, 35]. 

 

Obr. 25. Zubní kořenový implantát vyroben z CP titanu [14] 
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Pro dentální aplikace na bázi titanu (viz Obr. 25) se dají jako dodavatelé nalézt firmy 

jako je Dentamechanik, s.r.o. z Českých Budějovic nebo Timplant, s.r.o., které se zaměřují na 

výrobu titanových implantátů na CNC strojích. Na výrobcích dále provádí různé povrchové 

úpravy jako pískování, anodizaci, eloxaci a leptání [36, 37]. 

Pro dentální implantáty se používá nejen CP-Ti ale také nTi (nanostrukturní titan), 

který se pyšní vysokou pevností okolo 1020 MPa [37, 38, 39].  

V oblasti titanových implantátů je vyspělou firmou společnost B. Braun Medical s.r.o. 

Vyrábí vlastní implantáty jak pro ortopedické aplikace, tak pro traumatologii, neurochirurgii a 

další. Své výrobky označuje jménem Targon, například nitrodřeňový hřeb Targon® PF, 

vyroben z titanové slitiny Ti-6Al-4V [40]. 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

Pro experimentální práce byla použita kovaná titanová slitina ve tvaru tyče o průměru 

10 mm dodaná firmou Medin, a.s. Cílem metalografického studia bylo zjistit strukturu této 

slitiny a vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu. Dále experimentální část obsahovala 

studium vlivu tepelného zpracování ve vodíkové atmosféře na zkoušku tvářitelnosti na 

přístroji Gleeble 3800, který je součástí vybavení útvaru 606–RMTVC.  

7.1 Podmínky experimentu 

Celé titanové tyče byly rozřezány na rozbrušovacím zařízení MTH, typ MIKRON 110 

několika řezy na 23 vzorků o délce 12 mm. Z tyče byl odebrán rovněž podélný řez pro 

fotodokumentaci metalografické mikrostruktury materiálu v dodaném stavu po kování. Dva 

vzorky byly připraveny na metalografickou analýzu, a to jak v příčném, tak v podélném řezu a 

3 vzorky byly dodány na zkoušku tvářitelnosti na plastometru Gleeble 3800. Na Obr. 26 je 

vidět část titanové tyče před řezáním. Již při řezání vzorků se projevila vysoká tvrdost této 

slitiny. 

 

Obr. 26. Titanová tyč o průměru 10 mm připravená na řezání 

Na 16 vzorcích bylo prováděno tepelné zpracování v peci Linn High Term typu High 

Temperature Furnace HT 1800 (viz Obr. 27), žíhání při 750 °C, výdrži 1,5 hodiny a při 

ochranné atmosféře argonu. Rychlost nahřívání byla 750 °C za hodinu, výdrž na této teplotě 

po dobu 1,5 hodiny a poté byly vzorky chlazeny na vzduchu. Průběh teplotního režimu lze 

vidět na Obr. 28. Jeden vzorek byl připraven na metalografické studium ke zjištění 

mikrostruktury, jeden vzorek byl použit při měření vodíku (odvodíkování) a dalších 3 vzorky 

byly připraveny pro měření tvářitelnosti na přístroji Gleeble. 
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Obr. 27. Pec Linn High Term typu High Temperature Furnace HT 1800 

 

Obr. 28. Teplotní režim žíhání v atmosféře argonu při 750 °C 

 

Na zbylých 8 vzorcích bylo provedeno tepelné zpracování v průtoku 1 l/min plynného 

vodíku s mírným přetlakem 4 milibary. Vzorky byly před vlastním tepelným zpracováním 

očištěny brusným papírem od oxidických povlaků vzniklých po žíhání v Ar, aby byl zajištěn 

lepší přístup vodíkové atmosféry a pronikání plynu do objemu vzorku. Žíhání bylo provedeno 

ve vodíku nejprve na teplotě 600 °C s výdrží 1 hodinu, následovalo zvýšení teploty na 850 °C 

rychlostí 500 °C za hodinu a výdrž na této teplotě 0,5 hodiny, poté snížení teploty na 590 °C 

rychlostí ochlazování 520 °C za hodinu s výdrží na této teplotě po dobu 4 hodin. Následovalo 

ochlazování v Ar při rychlostí 712,5 °C za hodinu až na teplotu 400 °C, ze které byly vzorky 

kaleny do vody. Teplotní režim lze vidět na Obr. 29. Jeden vzorek byl připraven pro 

metalografické studium, jeden byl použit na měření vodíku (odvodíkování) a další 3 vzorky 

byly připraveny pro měření tvářitelnosti na přístroji Gleeble. 
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Obr. 29. Teplotní režim žíhání v atmosféře vodíku s následným chlazením v Ar a kalením do 

vody ze 400 °C 

 

Vzorky pro metalografické výbrusy byly před zalisováním jemně zbroušeny na  řezné 

ploše do rovna. Zalisování do jemného vodivého prášku bylo provedeno na metalografickém 

přístroji HTM standard 30 (viz Obr. 30). Při lisování se používá teplota nastavená přístrojem a 

tlak 180-240 baru, který se udržuje pákou po nastavenou dobu 7 minut. Vzorek byl poté 

chlazen vodou po stejnou dobu a po vyjmutí z přístroje označen. 

 

Obr. 30. Zařízení HTM Standard 30 na zalisování vzorků 

Broušení vzorků bylo provedeno na stroji MTH kompakt 1031, do kterého byly 

vkládány postupně smirkové papíry o drsnosti 60, 180, 220, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 

a 2000. Vzorky byly leštěny na stejném stroji na kulečníkovém plátně pomocí vodní suspenze 

Al2O3. Leptání vzorků bylo provedeno pomocí Krollova činidla (2HF:4HNO3:80H2O) po 
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dobu 15 sekund. Metalografické studium a fotodokumentace byly realizovány pomocí 

inverzního metalografického mikroskopu Olympus GX51 s připojenou digitální kamerou. 

Dva vzorky, připravené na měření vodíku, byly nejdříve rozřezány na příslušnou 

velikost (pod 0,5 g). Z jednoho původního vzorku tak bylo na rozbrušovacím zařízení 

připraveno 6 menších vzorků. Měření vodíku se provádělo na analyzátoru vodíku LECO RH 

600. Do grafitových kelímků se přidával cín ke snížení bodu tání titanové slitiny Ti-6Al-4V. 

Vybrané válcové vzorky na zkoušku tvářitelnosti na plastometru Gleeble 3800 byly 

dále po řezání a popřípadě tepelném zpracování v atmosféře argonu a vodíku obrobeny na 

rozměry: výška 12 mm a průměr 10 mm. 

Plastometr Gleeble 3800 splňuje náročné požadavky na dynamické tepelně 

mechanické zkoušení a simulaci reálných víceúběrových procesů tváření nebo tepelného 

zpracování kovových materiálů. Vzorek se upne do měděných, nebo ocelových čelistí, které 

ovlivňují rychlost teplotních změn, délku ohřívané zóny a teplotní profil po délce vzorku. 

Měření teploty se provádí navařenými termočlánky na povrchu vzorku. Při ochlazování 

vzorků se využívá odvod tepla přes čelisti, pomocí vzduchových trysek nebo kalením vodou. 

Izotermickou zkouškou jednoosým tlakem za teploty 800 °C byla zjišťována křivka napětí-

deformace a vzorky poté podrobeny mikrostrukturní analýze [41]. Průběh zkoušky slitiny Ti-

6Al-4V je schematicky znázorněn na Obr. 31. 

 

Obr. 31. Schématický diagram zpracování 

Pro tlakové zkoušky na Gleeblu pro titanovou slitinu byly vybrány následující 

experimentální podmínky [42-44]: 

- teplota zkoušky 800 °C 

- rychlost ohřevu na 800 °C: 5 °C/s  
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- 3 minuty výdrž na této před vlastní zkouškou 

- rychlost deformace: 0,005 1/s 

- deformace 50% 

7.2 Výsledky a diskuze 

7.2.1 Stanovení obsahu vodíku 

Vodík byl měřen ve vzorcích slitiny Ti-6Al-4V ve stavu po dodání, žíhání v Ar i ve 

vodíku a po zkoušce tvářitelnosti. Výsledné hodnoty jsou zpracovány do následujících 

tabulek: Tab. 5 (dodaný stav), Tab. 6 (žíhaný stav v atmosféře argonu), Tab. 7 (žíhání ve 

vodíkové atmosféře – THT), Tab. 8 (tváření na Gleeblu). Shrnutí průměrných hodnot, 

směrodatných a procentuálních odchylek a počtu měření pro sledovanou slitinu Ti-6Al-4V po 

všech tepelně mechanických zpracováních je provedeno v Tab. 9. 

Tab. 5. Obsah vodíku v Ti-6Al-4V v kovaném stavu 

Měření Hmotnost Vodík [mg] Vodík [hm. ppm] Vodík [hm.%] Metoda 

Měření 1 0,1855 0,01049 56,531 0,0056531 Titan2 

Měření 2 0,2487 0,00916 36,824 0,0036824 Titan2 

Měření 3 0,1189 0,00576 48,435 0,0048435 Titan2 

 

Tab. 6. Obsah vodíku v Ti-6Al-4V žíhaných v atmosféře Ar 

Měření Hmotnost Vodík [mg] Vodík [hm. ppm] Vodík [hm.%] Metoda 

Měření 1 – Ar 0,2774 0,01095 39,482 0,0039482 Titan2 

Měření 2 – Ar 0,2907 0,00825 28,386 0,0028386 Titan2 

Měření 3 – Ar 0,1933 0,00674 34,863 0,0034863 Titan2 

Měření 4 – Ar 0,2074 0,00815 39,276 0,0039276 Titan2 

Měření 5 – Ar 0,1550 0,00496 32,012 0,0032012 Titan2 

 

Tab. 7. Obsah vodíku v Ti-6Al-4V v tepelně zpracovaných vzorcích ve vodíkové atmosféře 

(THT) 

Měření Hmotnost Vodík  

[mg] 

Vodík  

[hm. ppm] 

Vodík  

[hm.%] 

Metoda 

Měření 1 – H 0,3283 2,3155 7053,008 0,7053008 Ti60 Ti200 TiH 

Měření 2 – H 0,2695 2,8656 10632,90 1,0632,90 Ti60 Ti200 TiH 

Měření 3 – H 0,3263 2,5424 7791,542 0,7791,542 Ti60 Ti200 TiH 

Měření 4 – H 0,1204 1,3666 11350,43 1,1350,43 Ti60 Ti200 TiH 

Měření 5 – H 0,2869 3,0065 10479,18 1,0479,18 Ti60 Ti200 TiH 

Měření 6 – H 0,1706 1,8338 10748,96 1,0748,96 Ti60 Ti200 TiH 

Měření 7 – H 0,2409 2,5095 10416,99 1,0416,99 Ti60 Ti200 TiH 
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Tab. 8. Obsah vodíku v Ti-6Al-4V ve vzorcích podrobených tváření na Gleeblu 

Měření Hmotnost Vodík  

[mg] 

Vodík  

[hm. ppm] 

Vodík  

[hm.%] 

Metoda 

Měření 1 – GH 0,3283 2,3155 7053,008 0,7053008 Ti60 Ti200 TiH 

Měření 2 – GH 0,2695 2,8656 10632,90 1,0632,90 Ti60 Ti200 TiH 

 

Tab. 9. Průměrné hodnoty, směrodatné odchylky, procentuální odchylky a počet měření v 

určitém stavu na slitině Ti-6Al-4V 

Stav 

Hodnota  

Kovaný Žíháný v Ar THT Tvářený 

Průměr Avg [hm.%] 0,004726 0,00348 0,9782 0,46 

Směrodatná odchylka Std ± 0,0009905 ± 0,0004766 ± 0,1654 ± 0,02479 

Procentuální odchylka Rsd 20,96 13,69 16,91 5,389 

Počet měření n  3 5 7 2 

 

Množství vodíku ve slitině Ti-6Al-4V v kovaném stavu se pohybovalo okolo 0,0047 

hm.%, po žíhání v Ar došlo ke snížení na 0,00348 hm.%. Z tohoto je patrné, že při tepelném 

zpracování Ar (podle Obr. 28) vodík částečně difundoval ze slitiny ven, avšak 

nepředpokládali jsme, že by toto nepatrné snížení nějak výrazně ovlivnilo mechanické 

vlastnosti slitiny. Výrazně vyšší obsahy byly naměřeny u vzorků, které byly poté tepelně 

zpracovány v atmosféře vodíku (THT). Množství vodíku, které do slitiny nadifundovalo, 

dosahovalo až přes 1 hm.%, což zvýšilo výrazně tvrdost a zároveň křehkost slitiny. Tyto 

účinky se projevily při odběru vzorků řezáním na kotoučové pile. Ačkoliv byly vodíkované 

vzorky na plastometru Gleeble tvářeny při teplotě 800 °C, vodík ze slitiny neodprchal zcela a 

naměřená hodnota po zkoušce byla poloviční oproti původní. Výdrž na teplotě 800°C před 

vlastní zkouškou měla zajistit rozklad hydridů ve slitině dle [26-28]. Výsledky měření a 

chování vodíku ve slitině bylo v souladu s údaji v [26-28, 42-44]. Vzhledem k tomuto 

vysokému množství zbytkového vodíku se po tváření zařazuje odvodíkování k jeho 

odstranění. Aby nedocházelo k výraznému nárůstu velikosti α fáze nebo zrn obecně, musí být 

zvolena vhodná teplota a čas tohoto zpracování. Při tepelném zpracování v rozmezí 550 až 

650°C ve vakuu po dobu 5 h byl v práci [45] sledován vliv teploty a velikosti vakua na 

účinnost odvodíkování a růst zrn. Bylo zjištěno, že při teplotách nad 550°C již dochází 

k nárůstu velikosti zrn.  
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7.2.2 Vliv tepelného zpracování v Ar na původní mikrostrukturu 

Mikrostruktura komerční slitiny Ti-6Al-4V v dodaném stavu po kování byla tvořena 

počáteční duplexní mikrostrukturou skládající se z podélné α (světlá) a β (tmavá) fáze, jak je 

uvedeno na snímku z optické mikroskopie (Obr. 32, 33). Duplexní struktura představuje 

rovnoosou primární α fázi a lamelové pakety transformované β/sekundární α. U vzorků, které 

byly tepelně zpracovávány žíháním v ochranné atmosféře argonu (podle Obr. 28), se 

vyskytuje rovnoosá struktura (viz Obr. 34). Původní mikrostruktura a tepelně zpracovaná 

mikrostruktura se liší jen nepatrně, čas žíhání byl pro rekrystalizaci nebo další růst zrn krátký 

(1,5 h na teplotě 750°C). Vlivem této teploty se stabilizovala β fáze a fáze α je méně 

rozptýlená v matrici β fáze.  

 

 

 

 

Obr. 32. Podélný řez, kovaný stav s duplexní strukturou (α+β), vodorovný směr kování; 

zvětšení 1000x 
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Obr. 33. Příčný řez, kovaný stav s duplexní rovnoosou strukturou; zvětšení 1000x  

 

 

Obr. 34. Příčný řez, stav po žíhání v Ar s duplexní rovnoosou strukturou; zvětšení 1000x 
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7.2.3 Vliv zpracování ve vodíku na mikrostrukturu 

Mikrostruktura vzorků tepelně zpracovaných ve vodíku podle režimu na Obr. 29 se 

výrazně změnila. Jak bylo již výše uvedeno, vzorky se vodíkují nejprve 1 hodinu při 600 °C a 

poté při 850 °C po dobu 30 minut dále v průtoku vodíku probíhá tzv. β-rozpouštěcí žíhání. 

Následuje ochlazení na 590 °C s výdrží 4 hodiny na této teplotě. Při této prodlevě proběhl 

eutektoidní rozklad (tzv. eutektoidní stárnutí) podle βH  → (α + γ) + βH. To znamená, že po 

ochlazení na pokojovou teplotu byly v mikrostruktuře Ti-6Al-4V-H přítomny koexistující 

fáze βH + (α + γ), jak je patrné z pseudofázového diagramu (viz Obr. 35). S prodlužující se 

dobou stárnutí se tvoří více a více eutektoidních produktů v původní βH fázi a množství 

nerozložené βH fáze se tak postupně snižuje. Pokračující fázové přeměny βH  → α + βH → βH 

+ (α + γ) v Ti-6Al-4V-H systému vyplývají z koncentrace vodíku vyšší než je limit 

rozpustnosti v α a β fázi při dané teplotě. Vzhledem k nižší rozpustnosti vodíku v α fázi  (8 

at.% při 550°C a s poklesem teploty se snižuje [46]), oproti fázi β (51 at.% [46]) se v α zrnech 

vylučují hydridové desky.  

 

Obr. 35. Pseudofázový diagram pro Ti-6Al-4V-H [47] 

 

Při tepelném zpracování v atmosféře vodíku byl do experimentálního materiálu Ti-

6Al-4V ve velké míře absorbován vodík, jak bylo uvedeno v předcházející kapitole a 

dokumentují následující snímky (Obr. 37 až 42), na kterých lze pozorovat nepřímé projevy 

absorpce vodíku do materiálu v podélném i příčném řezu. Oblasti v blízkosti povrchu vzorků 

(30 µm světlá vrstva na Obr. 37 a 38) jsou tvořeny produkty eutektoidní transformace (α + γ) 
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[48], kde α zrna jsou rovnoosá a γ hydridy na těchto snímcích nejsou vidět, neboť jejich 

submikronová velikost je příliš malá pro pozorování na optickém mikroskopu. Ve vzdálenosti 

od okraje cca nad 30 µm je patrná jehlicovitá struktura (α + γ) + βH jako produktu 

eutektoidního rozpadu vodíkem přesycené fáze βH (viz Obr. 42). 

V mikrostruktuře na Obr. 36 a 40 jsou světlá α zrna konturovaná jehlicovitými 

produkty eutektoidního rozpadu.  Jednotlivé produkty rozpadu jsou označeny na Obr. 42. Jak 

bylo uvažováno v [48], jehlicovité γ hydridy precipitují jako první a rozšiřují se do fáze βH, 

potom na γ hydridu precipituje α fáze a roste směrem ven. Každý γ hydrid je tedy obklopen 

vrstvou nově vznikající α fáze, což znamená, že probíhá klasický precipitační proces a růst a 

neustále se opakuje. To znamená, že prostor dříve obsazený fází βH s rozpuštěným vodíkem 

se během stárnutí vyplňuje směsí (α + γ). Tmavší oblasti (šedá) jsou tvořeny zbytkovou 

nerozloženou fází βH. 

 

 

 

Obr. 36. Příčný řez po THT se strukturou po eutektoidním rozpadu; zvětšení 100x 
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Obr. 37. Detail Obr. 34 při zvětšení 500x  

 

 

Obr. 38. Detail Obr. 35 při zvětšení 1000x  
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Obr. 39. Podélný řez po THT, střed vzorku s jehlicovitou strukturou; zvětšení 500x 

 

 

Obr. 40. Příčný řez po THT, střed vzorku;  zvětšení 500x 
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Obr. 41. Podélný řez po THT, okraj vzorku; zvětšení 500x  

 

 

Obr. 42. Detail Obr. 39, okraj vzorku; zvětšení 1000x 

 

(α + γ) 

(α + γ) + βH 
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7.2.4 Možné vlivy při zpracování THT 

Na výslednou mikrostrukturu a na kinetiku rozkladu eutektoidního procesu má vliv 

celá řada proměnných, např. rychlost ochlazování, typ a tlak okolní atmosféry, teplota výdrže, 

koncentrace vodíku ve slitině a koncentrace legujících příměsí ve slitině.  

V první řadě je třeba zmínit rychlost ochlazování, která má vliv na rozložení produktů 

(α + γ). Při nižší rychlosti ochlazování jsou vytvořené produkty (α + γ) více rozloženy v βH 

matrici po 4 hodinách stárnutí. Při delší době ochlazování vzorků z 850 °C na 590 °C se 

vytváří vrstva kontinuální fáze α na předchozích hranicích βH a u této α vrstvy se vyloučí 

hrubší γ hydridy [48]. Při vyšší rychlostí ochlazování se nevytvoří žádná kontinuální hranice 

zrna vrstvy α, ale vytváří se jemné a husté precipitáty α a γ. Z literatury [48] vyplynulo, že 

v souladu optimalizace mechanických vlastností s ekonomickou stránkou procesu THT, by 

měla být odpovídající rychlost ochlazování mezi 1 °C/min a 10 °C/min. Rychlost ochlazování 

experimentálních vzorků na teplotu stárnutí 590 °C dosahovala 8,6 °C/min. 

Kdyby byly vzorky ponechány při stárnutí v atmosféře argonu místo v atmosféře 

vodíku, vodík by difundoval ze slitiny ven a nedocházelo by k žádnému eutektoidnímu 

rozkladu. Koncentrace vodíku by byla mimo eutektoidní fázové pole v pseudofázovém 

diagramu Ti-6Al-4V-H. 

Transformační teplota 590 °C, která byla v tomto experimentu zvolena, odpovídala 

procesům, které probíhají při eutektoidní reakci dle [48]. Vzorky po stárnutí při větší 

transformační teplotě (nad 590 °C) by po 4 hodinách stárnutí vykazovaly hrubší precipitáty γ 

hydridů a méně produktů (α + γ). Při vyšší eutektoidní teplotě rozkladu se snižuje hnací síla 

precipitace, zvyšuje se přitom rychlost růstu rozkladných produktů (α + γ), což má za 

následek přednostní precipitaci a růst (α + γ) na hranicích zrn. Naopak při nižší eutektoidní 

teplotě rozkladu se zvýší stupeň podchlazení, a tím se zvýší hnací síla precipitace, zatímco 

rychlost růstu rozkladných produktů (α + γ) se zpomaluje. Takže zvolená teplota stárnutí 

zajistila optimální strukturu pro následující tváření za tepla. 

 

7.2.5 Tvářitelnost 

Tvářitelnost se prováděla na plastometru Gleeble typu 3800. Z výsledků těchto 

zkoušek byla sestavena grafická znázornění, která blíže určují charakter slitiny před a po 

vodíkování. Na Obr. 43a lze vidět 3 vzorky v dodaném stavu po procesu, Obr. 43b ukazuje 
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vodíkované vzorky po procesu. Obrobené vzorky byly o průměru 10,00 mm a výšce 12,0 mm. 

Při 50% deformaci dosahovaly vzorky průměru 15,66 mm a výšky 5,75 mm, jak ukazuje 

srovnání velikostí vzorků před procesem a po procesu na Obr. 43c. Průběh zkoušky 

tvářitelnosti u vzorků v dodaném stavu a po zpracování ve vodíku lze vidět na Obr. 44 a 45. 

Vliv vodíku na snížení meze kluzu u Ti-6Al-4V lze pozorovat z grafického vyhodnocení pro 

dodaný a vodíkovaný stav (viz Obr. 46). 

 

Obr. 43. Vizuální stav vzorků po procesu a porovnání stavu vzorku před procesem 

 

Z grafu na Obr. 46 lze vyčíst skutečné hodnoty pro plastickou i elastickou oblast u 

obou stavů vzorků (dodaný a tepelně zpracovaný ve vodíku), které byly podrobeny zkoušce 

tvářitelnosti. Oblast elastické deformace pro oba vzorky je zvětšena. Ze srovnání vyplývá 

snížení meze kluzu u slitiny vlivem stabilizace fáze β pomocí vodíku do nižších teplot, než by 

odpovídalo rovnovážnému fázovému diagramu bez vodíku. Dále je ze srovnání průběhů 

křivek rovněž patrná nižší rychlost zpevňování u navodíkovaného vzorku, což podporuje jeho 

výsledný stav po tváření. Vzorek s vodíkem vydržel stejnou velikost deformace bez 

viditelného popraskání, což potvrzuje skutečnost, že v mikrostruktuře se vyskytovala 

převážně fáze β, která je tvárnější. Mikrostruktura vzorku bez vodíku obsahovala vzhledem 

k teplotě β-transus – 980 °C obě fáze (α + β).  

Bohužel se oproti původnímu záměru nepodařilo z časových důvodů dokončit 

tlakovou zkoušku za tepla u vzorků pouze po tepelném zpracování v argonu, takže nemohlo 

být provedeno srovnání deformačního chování s ostatními dvěma stavy. 
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Obr. 44. Průběh chování vzorku Ti-6Al-4V v dodaném stavu při procesu tváření   

 

 

Obr. 45. Průběh chování vzorku Ti-6Al-4V ve vodíkovaném stavu při procesu tváření   
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Obr. 46. Vliv vodíku na plastickou a elastickou oblast ve stavu dodaném (0,004726 hm.%) a 

stavu vodíkovaném (0,9782 hm.%) 

 

 

 

Po zkouškách tvářitelnosti bylo provedeno na vzorcích T3 a H2 (Obr. 43a a 43b) 

metalografické studium mikrostruktury. Opět byly pozorovány podélné a příčné řezy. 

Výsledky z mikroskopického studia jsou uvedeny na Obr. 47-51. Vzorky bez vodíku byly 

tvořeny obdobně jako před zkouškou jemnozrnnou rovnoosou strukturou (α + β), změna ve 

velikosti zrn nebyla pozorována. 

Mikrostrukturu ve vzorcích s vodíkem tvoří vzhledem k vysokému obsahu vodíku i po 

zkoušce tvářitelnosti (Tab. 8) jemné jehlice fáze α (Obr. 51). Vlivem velké deformaci při 

stlačování materiálu se vytvořilo u vodíkovaných vzorků více oblastí s rozdílnou 

mikrostrukturou, jak lze sledovat na Obr. 52. Oblasti hrubozrnné se střídají s jemnozrnnou 

strukturou, což souvisí s dynamickou rekrystalizací při tváření za tepla. 
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Obr. 47. Podélný řez původním vzorkem, střed vzorku; zvětšení 1000x 

 

 

 

Obr. 48. Příčný řez původním vzorkem, střed vzorku; zvětšení 1000x 
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Obr. 49. Podélný řez vodíkovaným vzorkem, střed vzorku; zvětšení 1000x 

 

 

Obr. 50. Příčný řez vodíkovaným vzorkem, střed vzorku; zvětšení 1000x 
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Obr. 51. Příčný řez vodíkovaným vzorkem při zvětšení 50x 

 

 

Obr. 52. Příčný řez vodíkovaným vzorkem při zvětšení 50x 
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Legování vodíkem α nebo α + β titanových slitin destabilizuje nízkoteplotní α fázi 

(HTU) a stabilizuje více tvárnou vysokoteplotní β fázi (KSC). Když je vodík přidán do slitiny, 

fáze α se částečně přemění do β fáze nad eutektoidní teplotou (Obr. 35), teplota fázové 

transformace β-transus se sníží a teplotní interval dvoufázové (α + β) oblasti se rozšíří [49]. 

Pokles teploty β/(α + β) transformace vlivem přídavku vodíku vede ke snížení růstu zrn při 

ohřevu do oblasti modifikované β fáze [50]. Zvýšené množství více tvářitelné β fáze také 

zlepšuje zpracovatelnost slitin za tepla a snižuje pracovní teploty za tepla [51]. Přídavek 

vodíku mění modul pružnosti a aktivované skluzové systémy pro pohyb dislokací, což 

následně vede ke změně v struktuře a tvarové anizotropii titanových slitin.  

Rozdílné účinky přídavku vodíku na objemovou roztažnost různých fází vede ke 

zlepšení mikrostruktury titanových slitin po speciálním tepelném zpracování, které zahrnuje 

alotropické, martenzitické a hydridové reakce následované odstraněním vodíku. Po stárnutí a 

odstranění vodíku lze tak získat spektrum nových jemnozrnných mikrostruktur. 

Zachování velkého množství zbytkové β fáze při pokojové teplotě v běžných (α + β) 

titanových slitinách v důsledku legování vodíkem může vyvolat transformačně-indukovanou 

plasticitu (TRIP) nebo nelineární elasticitu. TRIP je pozorován v případě, je-li martenzitická 

transformace vyvolaná deformací, zatímco nelineární elasticita nastává pro případ, kdy je tato 

transformace vyvolaná napětím a při odlehčení je vratná [50]. 

Přidáním malého množství vodíku do (α + β) slitin titanu se výrazně zvýší jejich 

superplastické schopnosti tváření [47, 52]. Tímto způsobem se mohou snížit teploty tváření o 

100 až 150 °C a zvýšit rychlosti deformace, což je přičítáno snížení teploty přeměny β/(α + β) 

(β transus). Následné odvodíkování slitiny pak lze provést tak, aby byl získán optimální 

poměr fází α/β a zjemněna mikrostruktura vhodná pro dané konstrukční účely [47]. 
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8 ZÁVĚR 

V předložené práci byla provedena syntéza publikovaných údajů k využití vodíku jako 

dočasné legující přísady pro optimalizaci vlastností titanových slitin s vlastními výsledky 

experimentální práce. Na základě vyhodnocení izotermických zkoušek jednoosým tlakem za 

tepla u vzorků v dodaném stavu a po tepelném zpracování ve vodíku bylo konstatováno, že 

vodík snížil mez kluzu a rychlost zpevňování, což může být spolu s křivkami deformace-

napětí užitečné pro predikci tvářecích sil a pro vývoj matematických modelů deformačních 

odporů i pro praktické uplatnění při tepelně mechanickém zpracování titanových slitin.   

Vodík je unikátní legující prvek ve slitinách titanu na rozdíl od ostatních prvků, jelikož 

může být snadno přidáván bez tavení, díky vysoké afinitě Ti slitin. Reakce vodíku v titanu je 

vratná, což umožňuje snadněji odstranit vodík vakuovým žíháním. Zatímco při pokojové 

teplotě se slitina při dostatečném obsahu vodíku stává křehčí a představuje tak možnost 

ekonomicky výhodnou surovinu pro výrobu titanového prášku, při vyšších teplotách mohou 

být s přítomným vodíkem v titanové slitině prováděna výhodná tepelná nebo tepelně 

mechanická zpracování. 

Legování vodíkem se při procesu THT provádí řízenou difúzí z vodíkové atmosféry. 

THT technika zjemňuje v Ti slitině původně hrubozrnnou mikrostrukturu. Toto vodíkem 

indukované zjemnění zrna má výrazný vliv na zvýšení superplastických vlastností Ti slitiny. 

THT zařazené po odlití materiálu může ve slitině Ti-6Al-4V výrazně zlepšit únavové chování 

a zvýšit úroveň pevností. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

RMTVC Regionální materiálové výzkumné centrum 

UHMWPE Ultra High Molecular Weight Polyethylene 

PEEK Polyether-Ether-Ketone 

HA hydroxyapatit 

ST rozpouštěcí žíhání (angl. Solution Treatment) 

SIM deformačně indukovaná martenzitická transformace 

HCF vysoko-cyklová únavová 

CP-Ti čistý titan 

HTU hexagonální těsně uspořádaná mřížka 

KSC Kubická středově centrovaná mřížka 

KPC Kubická plošně centrovaná mřížka 

THP / THT tepelné zpracování ve vodíku (angl. Thermal hydrogen processing / treatment) 

TZ tepelné zpracování 

PWHT svařování po tepelném zpracování 

HDH hydro-dehydrogenační proces 

HIA vodíkem indukovanou amortizaci (angl. hydrogen induced amorphization) 

HD vodíková dekrepitace (angl. hydrogen decrepitation) 

HDDR vodíkování- rozklad-desorpce-rekombinace (angl. hydrogenation – 

decomposition- desorption–recombination) 

HF kyselina fluorovodíková 

PEO elektrolytická plazmová oxidace 

EDM elektrojiskrové (elektroerozivní) obrábění 
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