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Abstrakt 

U třech titanových materiálů s označením Ti Grade 5, Ti Grade 4 a Ti Grade 1 byl 

zkoumán vliv teploty a velikosti deformace na vývoj struktury a tvrdosti. Ti Grade 5 

a Ti Grade 4 byly připraveny ţíháním při 1000 °C/5hod./pec s následným tvářením za studena 

metodou válcování. Ti Grade 1 byl válcován za studena s postupným zvyšováním velikosti 

deformace. Cílem bylo vyhodnotit chování struktury a vývoj tvrdosti v závislosti na teplotě a 

velikosti deformace. Materiály v ţíhaném stavu vykazovaly niţší hodnoty tvrdostí neţ po 

deformaci za studena. Výsledky zkoušek potvrdily zvyšování tvrdostí s rostoucím stupněm 

deformace. Ţíhané vzorky po válcování za studena projevily nízkou tvářitelnost. 

 

Klíčová slova: titan a jeho slitiny, deformace za studena, vývoj mikrostruktury a tvrdosti 

 

Abstract 

For three titanium materials labeled Ti Grade 5, Ti Grade 4 and Ti Grade 1 in the 

work, there was investigated the influence of temperature and the amount of deformation on 

the structure and evolution of hardness. Ti Grade 5 and Ti Grade 4 were prepared by 

annealing at 1000 °C/5hrs./furnace with subsequent cold working by rolling. Ti Grade 1 was 

cold rolled with a gradual increase in the amount of deformation. The goal was to evaluate the 

behavior of the structure and evolution of the hardness depending upon the temperature and 

the amount of deformation. The materials in the annealed condition showed lower hardness 

values than after the cold deformation. Test results confirmed the increase in hardness with 

increasing degree of deformation. Annealed samples after cold rolling showed low 

formability. 

 

Keywords: titanium and its alloys, cold deformation, evolution of microstructure and 

hardness
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1 ÚVOD 

 

Slitiny titanu patří mezi významné materiály s jedinečnými vlastnostmi. Jsou 

charakteristické nízkou hmotností, vysokou specifickou pevností, biokompatibilitou 

a vysokou korozivzdorností. Vhodně zvolenými termomechanickými procesy lze získat 

vyhovující mikrostrukturu, která má zásadní vliv na zlepšení mechanických vlastností. Jedním 

z činitelů mající vliv na výsledné strukturní a tím i mechanické vlastností je teplota nebo 

velikost deformace. Právě těmito činiteli se zabývá tato bakalářská práce a zkoumá jejich vliv 

na strukturu a výslednou tvrdost titanu a jeho slitin. 

V teoretické části je věnována pozornost především poznatkům o slitinách titanu, 

obsahující jejich rozdělení, základní vlastností, tepelné zpracování a technologie tváření 

těchto materiálu.  

Experimentální část se skládá z porovnání strukturního stavu a tvrdosti slitin titanu 

získaných při různých podmínkách. K porovnání mikrostruktury, byla vybrána dvoufázová 

slitina α + β Ti Grade 5 a čistý Ti Grade 4, ve vyţíhaném stavu bez deformace a ve 

vyţíhaném stavu s pouţitím deformace za studena metodou válcování. Dále pak čistý Ti 

Grade 1 ve výchozím stavu a při 19,35 a 42,13% deformaci za studena. Nakonec se u všech 

materiálů změřila tvrdost zkouškou podle Vickerse. Cílem této bakalářské práce bylo 

stanovení vlivu teploty a velikosti deformace na vývoj mikrostruktury a tvrdosti slitin titanu.
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2 TITAN 

 

Titan je neţelezný těţko tavitelný kov s vysokou teplotou tání (1668 °C), nízkou 

hmotností (4,51 g/cm
3
), vysokou pevností a dobrou tvrdostí. Technicky čistý titan můţe mít 

pevnost v tahu Rm 250 aţ 550 MPa. Dlouhodobé namáhání titanu je proveditelné při 

maximální teplotě 300 °C. Předností titanu je také poměrně vysoká mez únavy 

(pod podmínkou dobře upraveného povrchu), která se ani v korozním prostředí nemění. Jako 

jediný kov vzdoruje chloridům a vlhkému Cl, coţ dokazuje jeho vysokou korozivzdornost. 

Má vysoký měrný odpor, nízkou teplotní roztaţnost a tepelnou vodivost [1, 2, 3, 4]. 

Ti je polymorfní kov, který můţe existovat ve dvou krystalografických mříţkách, 

viz obr. 1. Za normálních teplot je titan charakterizován fází α, tedy hexagonální těsně 

uspořádanou mříţkou [HCP]. Přeměna α na β nastává při 882 °C. β fáze má kubickou 

prostorově středěnou mříţku [BBC]. Nevýhodou, v porovnání s jinými technicky 

významnými kovy je především jeho vysoká cena. Kromě toho také výrazná náchylnost 

k plynům za zvýšených teplot, velké tření a sklon k zadíravosti na tvářecí nástroje [4]. 

Díky jedinečným vlastnostem je titan významný konstrukční materiál a nachází široké 

uplatnění v různých průmyslových odvětvích. S ohledem na nízkou hustotu společně 

s vysokou pevností se pouţívá v kosmonautice, letectví nebo automobilovém průmyslu. 

V raketové technice jsou to hlavně ochranné pláště raket, sond, vesmírných druţic nebo 

palivové nádrţe, raketové motory aj. Titan a především jeho slitiny i při zvýšených teplotách 

zachovávají svoje příznivé vlastnosti, a proto jsou důleţitým materiálem v leteckém 

průmyslu, kde teploty na křídlech a trupu nejrychlejších letadel mohou dosahovat aţ 1400 ºC. 

Při výrobě letadla je titan uţitečný pro spojující prvky, součástí motorů nebo jiné konstrukční 

elementy. Ve strojírenství je zvláště prospěšný pro plechové díly a kryty spalovacích turbín 

nebo pro lopatky kompresorů. Pro svou výbornou odolnost vůči mořské vodě má velké 

zastoupení v námořnictví např. jako lodní šrouby, pláště ponorek a jiné součástí, které jsou 

dlouhou dobu vystaveny agresivnímu okolí. Ve spojení s lidskou tkání je chemicky stály 

a není následkem nebezpečných reakcí. Kombinace zdravotní nezávadnosti a vysoké 

korozivzdornosti dovoluje jeho vyuţití ve zdravotnictví. Právě proto je velmi vhodný pro 

dentální implantáty, šrouby, protézy, ale také pro chirurgické nástroje [2, 3, 4, 5]. 

I přes vyšší pořizovací náklady se jeví pouţití titanu jako ekonomický příznivé, jelikoţ 

provozní úspory v krátkém čase překročí rozdíl pořizovacích cen. V současnosti patří titan 

mezi významné konstrukční kovy s unikátními vlastnostmi, jenţ konkuruje dalším 

technickým kovům a slitinám v mnoha případech průmyslového pouţití [3]. 
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Obr. 1 Mřížky titanu :a) α fáze - hexagonální těsně uspořádaná  b) β fáze – kubická 

prostorově středěná [6] 

 

2.1 Označování a normy titanu 

 

Podobně jak u ostatních kovů jsou na světovém trhu k disposici i u titanu a jeho slitin 

několik druhů norem, ve kterých lze vyhledat jejich označení, chemické sloţení nebo 

mechanické vlastností. Mezi nejznámější patří mezinárodní normy ISO, německé DIN nebo 

americké ASTM a v neposlední řadě ruské normy GOST [7]. Česká republika nemá vlastní 

normy pro titan a jeho slitiny. Mnoho let byly titan a jeho slitiny především dováţeny 

z bývalého SSSR, proto je u českých výrobců přijaté označení podle GOST. Výjimkou byla 

slitina POLDI T110 (ruská VT3-1), POLDI T90 (ruská VT6) a technicky čistý titan  

POLDI T45 (ruský VT1-0), které byly vyráběny v malém mnoţství, avšak s uspokojivou 

jakostí v dnes jiţ nepůsobícím podniku POLDI Kladno. Ruská značka je tvořena  

písmeny VT, OT nebo BT a pořadovým číslem pro danou slitinu. Americké normy ASTM 

pojmenovávají titan a jeho slitiny ve stupních, v tzv. GRADES (1 - 40). Pro představu 

označení GRADE 1 - 4 platí pro komerčně čistý titan (nelegovaný), při čemţ vyšší číslo 

znamená větší obsah příměsí, a tedy menší čistotu. Podle nového systému EN je titan a jeho 

slitiny značen písmeny TiP a následujícím číselným znakem, který představuje pořadové číslo 

[2, 7]. 

K určování jednotlivých slitin se obyčejně pouţívá kombinace legujících prvků 

současně s číslem stanovujícím jejich hmotnostní procenta, například Ti-5Al-2,5Sn nebo     

Ti-6Al-4V. 
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3 SLITINY TITANU 

 

Kdyţ byly známy vlastnosti čistého titanu, přemýšlelo se jak je zdokonalit přidáním 

jiných kovů a vytvořit tak slitiny titanu. Zpočátku byl velmi prudký vývoj titanových slitin 

sledován zejména v SSSR a USA. V laboratořích bylo vyvinuto mnoho nových slitin 

a zkoumalo se působení různých prvků na jejich vlastnosti. Rozsah vyráběných slitin se ustálil 

v sedmdesátých letech, následovaly však vědecké práce nových slitin. Soustředilo se zvláště 

na vývoj nových typu slitin pro pouţití za zvýšených teplot, na moţnost tváření zakalených 

dvoufázových slitin za studena a zkoumal se účinek vyšší teploty a zatíţení na strukturní 

stabilitu slitin [3, 8]. 

 

3.1 Vliv prvků na fázovou přeměnu α → β 

 

S ohledem na alotropickou přeměnu α na β se přísady v titanu dál rozdělují podle toho, 

jak ovlivňují teplotu fázové přeměny, viz obr. 2. Rozdělujeme je na: 

 

 α stabilizátory - (Al, O, N, C) zvyšují teplotu fázové přeměny a rozšiřuji oblast α. 

Důleţitost stabilizujícího prvku má však jenom Al, protoţe O, N, C jsou nečistoty 

zhoršující mechanické vlastnosti [3, 9], 

 β stabilizátory - sniţují teplotu fázové přeměny a rozšiřují oblast β. Mezi β stabilizující 

prvky patří především (V, Mo, Ta, Nb). Pokud je obsah těchto prvků dostatečně vysoký, 

pak se tuhý roztok β udrţuje ve stabilní fázi aţ do normální teploty. Prvky (Fe, Mn, Cr, 

Co, Ni, Cu, Si) stabilizují β do teploty jejího eutektoidního rozpadu, kde eutektoidní směs 

tvoří tuhý roztok α a intermediální fáze bohatá na přísadový prvek [8, 9]. 

 

Obr. 2 Vliv prvků na fázovou přeměnu [10] 
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3.2 Rozdělení slitin titanu 

 

Titanové slitiny lze rozdělovat podle různých hledisek. Jednoduchou moţnosti by se 

zdálo rozdělit slitiny podle hlavních vlastností, obzvláště podle pevnosti. Nicméně vlivem 

podmínek tváření a tepelného zpracování slitin se vlastností jedné slitiny můţou významně 

lišit od slitin jiného sloţení se stejným rozsahem pevnosti, které mají jinou stabilitu nebo 

plastické vlastnosti. Příklady různých slitin titanu jsou uvedeny na obr. 3. Nejběţnější 

rozdělení slitin titanu je podle typu mikrostruktury v rovnováţném stavu a to na [8]: 

 

 Slitiny jednofázové α, 

 Pseudo α slitiny, 

 Slitiny jednofázové β, 

 Pseudo β slitiny, 

 Slitiny dvoufázové α + β. 

       

Obr. 3 Příklady slitin titanu [2] 
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3.2.1 Slitiny jednofázové α 

Mnoţství jednofázových slitin alfa je relativně malý, i přesto patří k nejvýznamnějším. 

Alfa slitiny si udrţují dobré mechanické vlastnosti za zvýšených teplot a jsou typické pro 

svou dostačující pevnost, houţevnatost i svařitelnost. Obvykle bývají velice taţné  

a obsahují-li velice málo nečistot pak si zachovávají vlastnosti i při velmi nízkých teplotách, 

například při -200 °C. Jsou hůře tvářitelné neţ slitiny β. Jejich horší tvárnost má za následek 

hexagonální mříţka s menším počtem skluzových rovin a větší sklon k vadám během kování. 

Vzhledem k velmi stabilní struktuře α je nelze zpevnit tepelným zpracováním. Tečení 

a pevnostní schopnosti slitin stanoveného chemického sloţení se odvíjí od velikosti zrna 

a pouţité energie při deformaci [3, 8, 9]. 

Nejčastějším legujícím prvkem jednofázových slitin α je Al. Tento prvek rozšiřuje 

oblast α a tím zvyšuje teplotu fázové přeměny. Spojením hliníku s titanem vzniká tuhý roztok 

aţ do obsahu 26 hm.%, ale ve slitinách nepřekročuje 7 %, protoţe jeho větší obsah způsobuje 

křehkost slitin a má nepříznivý dopad na tváření za tepla i za studena [3, 4]. 

Jako nejběţnější jednofázová α slitina je uváděna Ti-5Al-2,5Sn. Tato technicky 

významná slitina vykazuje nejlepší vztah mezi mechanickými vlastnostmi a tvářitelnosti za 

tepla. Vlastnostmi ji lze přirovnat k čistému titanu, ale pevnost a z ní vyvozené vlastností jsou 

téměř dvojnásobné. Její struktura je stabilní a můţe být aplikována do teplot 300 °C pro méně 

namáhavé součásti. Cín je do slitiny záměrně dodáván pro zvýšení jejích mechanických 

vlastností. Pokud je ve slitině obsah nečistot velmi malý označuje se jako Ti-5Al-2,5SnELI 

(ELI - extra low intersticials, označení z USA) a lze ji pouţít i při -255 °C [3, 4, 8, 9]. 

 

3.2.2 Pseudo α slitiny 

Jsou to slitiny α, které vznikly přidáním malého mnoţství β stabilizujících prvků do 

základu Ti-Al. Hodnota β fáze bývá 2 aţ 8 hmot. %. Tento nový typ slitin lze charakterizovat 

dobrou creepovou pevností za vyšších teplot (do 550 °C) a dobrou tvářitelností za tepla i za 

studena. Mají o 10 aţ 20 % vyšší pevnost neţ slitiny α. Ke zpevnění slitin přispívá větší obsah 

hliníku v souvislosti s neutrálními prvky Zr, Sn a β stabilizátory Mo, V. Při obsahu 1 % Al se 

pevnost slitin pohybuje kolem 500 MPa a při 7 % můţe mít aţ 1200 MPa. V této skupině jsou 

známé ruské slitiny VT18, VT20 nebo anglické IMI 685, IMI 829 [3, 4, 8]. 

 

3.2.3 Slitiny jednofázové β a pseudo β slitiny 

Přidáváním velkého mnoţství (aţ 30 %) β stabilizujících prvků lze získat slitiny 

obsahující pouze strukturní fázi β. Legujícími prvky jsou obvykle V, Mo, Cr, které 
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sniţováním teploty transformace α → β napomáhají ke vzniku β fáze. Mnoţství β fáze záleţí 

od podmínek tepelného zpracování, tedy na teplotě ohřevu a podmínkách ochlazování. Jejich 

rozhodující výhodou je dobrá tvářitelnost za studena, svařitelnost a vysoká pevnost. Po 

tepelném zpracování mohou mít pevnost v tahu aţ 1400 MPa. Nedostatkem β slitin je vyšší 

hmotnost a cena. Další nepříjemností je citlivost na O, C, které zhoršují rovnováhu β slitin. 

Rozlišujeme i pseudo β slitiny označované také jako metastabilní β slitiny. Tyto slitiny 

mají nepatrné obsahy α stabilizátorů, které napomáhají ke zpevnění. Dají se dobře tepelně 

zpracovávat. Jestliţe je součástí některých slitin molybden, pak dobře odolávají koroznímu 

prostředí. Známá pseudo β slitina je především Ti-3Al-10V-2Fe, která se pouţívá pro 

výkovky sloţitých dílů letadel [3, 4, 8, 9]. 

 

3.2.4 Dvoufázové slitiny α + β 

Tato skupina dvoufázových slitin patří mezi nejpouţívanější. Podle obsahu legujících 

prvku můţe být mnoţství β fáze od 10-50 %. Jejich chemické sloţení dává moţnost vzniku 

α a β fáze. Vlastností dvoufázových slitin závisí od podmínek tváření a tepelného zpracování. 

Vyznačují se velkou pevností při teplotách okolí a určité slitiny lze také dobře tvářet za 

studena. Při zvýšených teplotách se projeví pokles pevnosti. Nachází uplatnění v mnoha 

průmyslových oborech. Jsou z nich vyráběny lopatky turbín a kompresorů, komponenty draků 

letadel, podvozky, jízdní kola, golfové hole nebo kloubní implantáty [3, 4, 8, 9]. 

Ti-6Al-4V je nejvýznamnější typ dvoufázových slitin s pevností v tahu aţ 1125 MPa. 

V ţíhaném stavu mají lepší tvářitelnost a odolnost proti únavovému zatěţování. Jsou známé 

pro své superplastické schopnosti. Jsou vhodné pro výkovky, válcované tyče nebo se z nich 

mohou vyrábět součástí sloţitějších tvarů. Pouţívají se do 450 °C, jelikoţ vyšší teploty se 

u nich projeví sníţením pevností a mechanických vlastností. Pokud ale mají malý obsah 

nečistot pak jsou vhodné pro střední i nízké teploty [3, 4, 8, 9]. 
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4 VLASTNOSTI SLITIN TITANU 

 

Je vhodné poznamenat, ţe vlastností titanových slitin závisí od mnoha okolností. 

Odvíjí se nejen od chemického sloţení nebo od poměru obou fází, ale hlavně od podmínek 

deformace a tepelného zpracování, jimţ se dá řídit fázové sloţení i konečný tvar 

mikrostruktury. Fyzikální vlastnosti slitin jsou v zásadě stejné jako u čistého titanu, pouze 

elektrická a tepelná vodivost slitin výrazně klesá. U Slitin titanu jsou obvykle rozhodující 

jejich obstojné mechanické vlastnosti i za zvýšených teplot [3, 8]. 

 

4.1 Fyzikální vlastnosti 

 

Nejsou brány jako rozhodující pro pouţití slitin. Tab. 1 nám udává některé fyzikální 

vlastnosti titanu a vybraných slitin. Převáţná část slitin obsahuje málo legujících prvků, proto 

se měrná hmotnost jen nepatrně mění a je srovnatelná s čistým titanem. Výjimkou, však 

mohou být slitiny β s velkým mnoţstvím přísadových prvků. Rovněţ měrné teplo a tepelná 

roztaţnost zůstávají přibliţně stejné, jedině tepelná vodivost je značně poznamenána 

a dosahuje jen malé hodnoty ve srovnání s čistým titanem. Slitiny mají obvykle vyšší modul 

pruţnosti, rozdíly jsou však malé a nepřevyšují hodnotu 10 %. Největší rozdíl oproti ostatním 

fyzikálním vlastnostem je zřejmý u měrného elektrického odporu, který je 2 aţ 4 krát větší 

neţ u čistého titanu a v průměru 4 krát větší neţ u chromniklových nerezavějících ocelí [3]. 

 

Tab.1 Srovnání některých fyzikálních vlastností čistého titanu a vybraných slitin [11] 

  

Měrná 

váha 

[g·cm
-3

] 

Měrné 

teplo  

[Jkg
-1

·K
-1

] 

Tepelná 

vodivost 

[W·m
−1

·K
−1

] 

Modul 

pruţnosti v 

tahu [GPa] 

Měrný el. 

Odpor  

[μΩ⋅cm] 

Čistý titan 4,51 540 16,3 112 56 

Slitina Ti-5Al-2,5Sn 4,48 560 7,8 110 157 

Slitina Ti-6Al-4V 4,42 526 7,2 114 170 

 

4.2 Mechanické vlastnosti 

 

Jednofázové α slitiny disponují střední pevností 800 aţ 1000 Mpa a taţností asi 20 %, 

z nichţ některé mají dostačující pevnost i při teplotě 500 aţ 600 °C. Jednofázové β slitiny se 

vyznačují vysokou pevností a snadnou tvářitelností, ale snadno reagují s neţádoucími prvky. 

Pro dvoufázové slitiny je charakteristická vysoká pevnost po tepelném zpracování, která můţe 
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nabývat aţ 1500 MPa, avšak s rostoucí teplotou se pevnost rovnoměrně sniţuje, na rozdíl od 

α slitin je jejich nejvyšší teplota pouţití menší a je dána teplotou vytvrzování. Zvýšení 

pevnosti je vţdy doprovázeno sníţením taţnosti a kontrakce. Slitiny titanu mají lepší poměr 

meze únavy k mezi pevnosti neţ oceli a výhodnější hodnoty meze tečení. Právě hodnoty meze 

tečení jsou pro většinu případů pouţití rozhodující. Na obr. 4 je znázorněna závislost meze 

tečení (při 1000 hod.) na teplotě čistého titanu a některých tepelně zpracovaných slitin. 

Chování jednofázových a dvoufázových slitin se zřetelně liší. Mez tečení u slitin α je 

dostatečná i při 400 °C, dvoufázové slitiny mají nejprve mez tečení vyšší, avšak mezi teplotou 

300 aţ 400 °C dochází k náhlému sníţení a nad teplotou 400 °C je mez tečení ve velké míře 

otázkou chemického sloţení a obsahu škodlivých prvků [3, 8]. 

 

 

Obr. 4 Mez tečení čistého titanu a některých slitin v závislosti na teplotě [3] 

 

4.3 Vliv prvků na vlastnosti slitin titanu 

 

O mechanických vlastnostech titanu rozhoduje mnoţství nečistot, zvláště dusíku, 

vodíku, uhlíku a kyslíku. Usazují se ve struktuře Ti jako intersticiální prvky a tím brání 

pohybu dislokacím v kluzových rovinách. Zvyšují pevnost, způsobují křehkost a intenzivně 

sniţují tvářitelnost, proto je potřeba uţ při tavení Ti vyuţívat vakua nebo ochranné atmosféry 

aby se sníţil obsah těchto neţádoucích prvků [3, 4]. 
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Vodík - Jestliţe jeho mnoţství nepřekročí 0,03 % pak podstatně nepůsobí na pevnost 

a tvrdost. Hlavní nevýhodou vodíku je zkřehnutí následkem vyloučení hydridu titanu z tuhého 

roztoku. Jednofázové slitiny vykazují citlivost na nárazovou křehkost při rychlém tváření 

vlivem prudkého uvolnění vodíku. U dvoufázových slitin přesycených vodíkem se projevuje 

křehkost slitiny i při pomalém zatěţování kvůli postupnému vylučování vodíku. Obsah 

vodíku by ve slitinách neměl přesahovat hodnotu 0,015 % [3, 12]. 

 

Kyslík a dusík - jsou dobře rozpustné v obou krystalových fázích titanu. Patří mezi 

prvky, které výrazně stabilizují α fázi. I v nepatrném mnoţství (desetiny %) zvyšují tvrdost, 

křehkost, ale sniţují taţnost, houţevnatost nebo tvářitelnost za studena. Jejich vliv na tvrdost 

je znázorněn na obr. 5. Ve srovnání s kyslíkem má dusík větší účinek na mechanické 

vlastnosti [12, 13]. 

 

Obr. 5 Vliv O2 a N2 na tvrdost Ti [4] 

 

Uhlík - Má omezenou rozpustnost v α i β titanu. Do obsahu 0,25 % zvyšuje 

mechanické vlastnosti. Při obsahu nad 0,25 % tvoří titan s uhlíkem velice tvrdý a křehký 

karbid TiC. Mimoto zhoršuje svařitelnost, proto je ve slitinách jeho obsah udrţován pod 

hodnotou 0,1 % [12, 13]. 
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5 TVÁŘENÍ SLITIN TITANU 

 

Slitiny Titanu můţou být tvářený za tepla nebo za studena. Tvářením jsou 

zpracovávány na hotové výrobky poţadovaných rozměrů a tvarů. Kování, válcování nebo 

průtlačné lisování jsou hlavní operace pro zpracování titanu a jeho slitin tvářením za tepla, 

kterými se získají výkovky, plechy, tyče, profily, trubky, aj. Za studena se slitiny zpracovávají 

válcováním nebo taţením. Postupy a technologie budou podrobněji rozebrány níţe. 

 

5.1 Tváření za tepla 

 

Komerčně čistý titan a jeho slitiny jsou v podstatě dobře tvárné za tepla při vhodné 

teplotě. Běţné nečistoty, hlavně uhlík, kyslík, dusík v zásadě nepůsobí na tvářitelnost za tepla. 

Podstatně vyšší plastické vlastnosti jsou patrné v intervalu teplot β fáze, která má [BCC] 

mříţku s větším počtem skluzových rovin. Tváření titanových slitin za tepla je nejčastěji 

realizováno v rozmezí teplot 900 °C do 1100 °C. Pouţívají se především dvojfázové  

α + β slitiny, které poskytují velmi dobré výsledné struktury s vysokým výtěţkem a dobrými 

plastickými vlastnostmi. Nejběţnější dvoufázová slitina pro tváření za tepla je Ti-6Al-4V  

[3, 14, 15]. 

 

5.1.1 Ohřev 

Ohřev slitin titanu ovlivňuje jeho slučivost s plyny. Oxidy na povrchu titanu se tvoří 

při ohřevu v oxidační atmosféře za teplot vyšších neţ 880 °C a částečně zasahují do pod 

povrchové vrstvy kovu. V redukční atmosféře je na povrchu titanu uhlík a do kovu difunduje 

vodík, který způsobuje vodíkovou křehkost a tím sniţuje jeho plastické vlastnosti. Vzhledem 

k tomu se titan a jeho slitiny vţdy ohřívají v oxidační atmosféře, která je příznivější. Ohřev se 

provádí v elektrických komorových pecích a indukčních pecích. Příčinou vodíku můţe být 

vlhkost ve spalinách, které je třeba se vyvarovat. Je nezbytné vybrat nejpříznivější teplotu 

ohřevu, tzn. neúčelně neohřívat na vysokou teplotu a dobu ohřevu sníţit jen na dobu 

potřebnou k rovnoměrnému prohřátí polotovaru v celém průřezu. Zvláště u slitin titanu je 

nevhodný pro tváření dlouhodobý ohřev nad bodem transformace, protoţe hrubne struktura. 

V tomto ohledu převládá indukční ohřev, prospěšný především v ochranné atmosféře. 

Na ohřívaný povrch polotovaru se nanáší povlaky z různých skel, které tvoří ochrannou 

vrstvu před oxidací [3, 14]. 
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5.1.2 Kování 

Obecně platí, ţe β slitiny lze kovat snadněji neţ slitiny α + β a α slitiny. Slitiny titanu 

jsou kovány dvěma způsoby. Běţným zápustkovým kováním nebo izotermickým kováním. 

Tyto metody jsou nákladnější, ale zajišťují kvalitnější výkovky. Zápustkové kování můţe 

probíhat v oblasti α + β nebo nad teplotami β přeměny tzv. β kování, které poskytuje mnohem 

větší teplotní rozsah pro tváření. Tím ubývá počet nezbytných kovářských a ţíhacích operací 

celkového zpracování a niţší napětí je výsledkem lepšího vyplnění zápustky a menších 

odchylek hotového výkovku. Izotermické kování je lepší neţ výše uvedené způsoby, i přesto 

ţe je stále ve vývoji. Podstatou je udrţení kovacích zápustek a předkovku na stejné teplotě 

během kování. Výsledné výkovky jsou tenčí a přesnější s výrazným sníţením poţadavků na 

obrábění [16, 17]. 

Volné kování titanových slitin je obtíţnější neţ u většiny ocelových a hliníkových 

slitin vzhledem k řízení termomechanických procesů. Teploty kování jsou zásadní pro získání 

poţadované mikrostruktury potřebné k dosaţení prospěšných mechanických vlastností 

výkovků. Musí se rovněţ počítat s chladnutím kovadel a tepelnými ztráty do okolí. Tab. 2 

znázorňuje rozsah teplot pro kování titanu a titanových slitin. Titanové slitiny mají cca asi o 

25 aţ 30 % větší deformační odpor neţ legované oceli. Prudké sníţení deformačního odporu 

titanu při vysokých teplotách a deformačních rychlostech je příčinou závaţných kovacích 

trhlin. Proto, je titan na počátku běţně kován při niţších rychlostech deformace na 

hydraulických nebo vřetenových lisech a v konečné etapě je moţné pouţít buchary [3, 14]. 

 

Tab. 2 Teploty kování titanu a jeho slitin [3] 

Druh titanu nebo slitiny 
Teplota [°C] 

na začátku na konci 

Ti technický čistý 900 - 950 700 - 750 

Slitiny α 1100 - 1150 850 

Slitiny α + β bez Al 900 - 1000 700 - 820 

Slitiny α + β s Al 1000 - 1050 800 - 850 

β - nestabilní 850 - 900 650 - 750 

β - stabilní 800 - 850 650 - 700 

 

5.1.3 Válcování 

Válcování za tepla se provádí mezi 730 a 820 °C. Základním poţadavkem je dosaţení 

co největších deformací, aby se omezilo válcování za studena. Z technicky čistého titanu se 

válcují jednoduché profily, tyče čtvercového a kruhového průřezu nebo drát do průměru 
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6,5 mm. Tyče a jednoduché profily lze válcovat běţnou kalibrací pro měď a nerezavějící 

oceli. Při úpravě kalibrů je nutné brát v úvahu šíření titanu i slitin, které je pří vysokých 

teplotách větší. Mimo to je zapotřebí pohlíţet na tření v převáděčích a vodítkách, které můţe 

vyvolat zadírání nebo velké úchylky rozměrů a tvarů. U slitin titanu jsou tvarová sloţitost 

a minimální rozměry omezeny zvýšením deformačních odporů a rychlostí ochlazování 

vývalků menších průřezů [3, 16]. 

 

5.1.4 Protlačování 

Průtlačným lisováním se získávají produkty, které z ekonomických důvodů nejde 

zhotovit válcováním. Vysoké tření, deformační odpor, špatný povrch lisovaných polotovarů 

a velká spotřeba nástrojů důsledkem nalepování titanu a jeho slitin na matrice, řadí lisování k 

velmi náročným a drahým technologiím. K nejsloţitějším za tepla lisovaným výrobkům patří 

profily a trubky. Lisované trubky slouţí jako polotovar pro následné válcování za studena na 

poutnických stolicích. Vyrábějí se s tloušťkou stěny 3 aţ 5 mm a průměrech 30 aţ 50 mm. 

Tvářecími stroji jsou mohutné horizontální nebo vertikální lisy, které pracují s vyšší rychlosti 

lisování (5 aţ 10 m/min). Vyhovující lisovací teploty jsou od 800 do 1100 °C. Tlaky lisování 

podstatně závisí na teplotě. Při deformaci 95 % je moţno lisovat slitiny titanu tlakem aţ 

1100 MPa a čistý titan tlakem 400 aţ 800 MPa. Průtlačným lisováním se hlavně zpracovávají 

profily pro letecký průmysl a v menším mnoţství bezešvé trubky, coţ činí 5 aţ 10 % z 

celkového objemu vyrobeného titanu [3]. 

 

5.2 Tváření za studena 

 

Technicky čistý titan je za studena dobře tvářitelný oproti slitinám, které vykazují 

niţší tvárnost. Úprava vlastností a kujnost za studena závisí na čistotě, případně na textuře 

vzniklé při tváření. Uhlík, dusík a hlavně vodík zhoršují tvárnost čistého titanu. Tvářením 

titanu narůstá pevnost, mez kluzu a tvrdost na úkor taţnosti a kontrakce. Tváření Slitin je 

záleţitost relativně malých deformací. Výjimkou jsou slitiny β s nízkým obsahem nečistot, 

které lze v zakaleném stavu redukovat aţ na 80 %. Obtíţe při tváření za studena způsobují 

slitiny α, které mají vzhledem k hexagonální mříţce méně skluzových rovin, a tedy i niţší 

plastické vlastnosti. Za studena se táhnou tyče, dráty a trubky, válcují se plechy a pásy nebo 

trubky na poutnických stolicích [3,4,15]. 
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5.2.1 Tažení 

Taţení titanu a jeho slitin za studena je těţší ve srovnání s dalšími neţeleznými kovy 

a slitinami. Příčinou je zadíravost na trnech a matricích, vysoká pevnost a deformační odpor. 

Tímto se zvyšují poţadavky na mazání a volí se menší úběry a rychlostí taţení. Jako vhodné 

mazivo se projevuje grafit smíchaný s mýdlem ve formě prášku. Spotřeba průvlaků je 

pravděpodobně 30krát vyšší na rozdíl od taţení oceli, přestoţe bylo pouţito kvalitní mazivo. 

Narušením vrstvy maziva se taţený drát ihned zadře v horším případě přetrhne. Nejmenší 

průměr drátu získaný z čistého titanu je 0,3 mm. Tyče se poskytují jako válcované za 

předpokladu ţe, není vyţadováno přesných rozměrů. Trubky se táhnou na tyči nebo bez trnu, 

čímţ se sniţuje tření na vnitřním povrchu trubky. Rozměry taţených bezešvých trubek jsou 

znázorněny v tab. 3. Taţením se převáţně zpracovává čistý titan, mimořádně některé slitiny, 

kvůli jejich sníţené tvářitelností [3]. 

 

Tab. 3 Rozměry bezešvých tažených trubek z titanu a ze slitiny Ti-Al-Sn vyráběných 

v SSSR [3] 

 

 

5.2.2 Válcování za studena 

Nejčastější operaci pro tváření za studena je válcování. Zpevnění titanu je velmi 

rychlé. Při deformaci 10 % jsou tlaky válcování 1,5 aţ 2 t/mm šířky. Z předválcovaných 

trubek tvářených za tepla se dále válcují na poutnických stolicích bezešvé trubky. Rozměry 
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vnějšího průměru trubky jsou 20 aţ 45 mm a tloušťka stěny bývá 1 aţ 4,5 mm. Menších 

průměrů je moţno docílit dalším taţením bez trnu. Tloušťky válcovaných plechů z čistého 

titanu jsou v rozmezí 0,5 aţ 3 mm. Obvyklá šířka plechů je od 600 do 1000 mm, ojediněle do 

1220 mm. Pásy se válcují v šířkách 150 aţ 200 mm s minimální tloušťkou 0,1 mm. Válcované 

polotovary za studena zabírají třetinu kompletní spotřeby titanu a jeho slitin [3]. 
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6 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ SLITIN TITANU 

 

Provádí se za účelem: 

 Sníţení zbytkových napětí vzniklých během výroby. 

 Dosaţení nejlepší kombinace taţnosti, obrobitelnosti a rozměrové a strukturní 

stability. 

 Zvětšení pevnosti. 

 Optimalizace speciálních vlastností, jako je únavová pevnost, lomová houţevnatost 

a pevnost při tečení [18]. 

Pod pojmem tepelného zpracování slitin titanu se rozumí ţíhání nebo vytvrzování. Podle 

účelu a teploty ohřevu se ţíhání dále rozděluje na: 

 

 Žíhání pro odstranění vnitřního pnutí 

Zbytkové vnitřní pnutí vzniká např. po třískovém obrábění, svařování nebo po zpracování 

plechu (taţením, ohýbáním apod.). Teploty ţíhání záleţí od sloţení slitiny. Pro silně 

stabilizované slitiny α + β postačí ţíhání při teplotách 540 - 620 °C po dobu 15 aţ 30 minut, 

o něco vyšší teploty při stejné době ţíhání potřebují slitiny α, a to 600 aţ 750 °C [2, 3]. 

 

 Rekrystalizační žíhání 

Pouţívá se pro odstranění deformačního zpevnění po tváření za studena, ale i po tváření za 

tepla, protoţe některé slitiny v průběhu tváření nerekrystalizují. Zpravidla se prodluţuje doba 

ţíhání a u dvoufázových slitin se volí vyšší teploty tj. 650 aţ 800 °C. Pro dvoufázové slitiny 

se volí rovněţ izotermické, dvojité, nebo stabilizační ţíhání [2, 3]. 

 

 Izotermické žíhání 

Zahrnuje ohřev součástí na 800 aţ 950 °C, ochlazování v peci do teploty 500 aţ 650 °C 

a následuje výdrţ na dané teplotě a ochlazení. Takto tepelně zpracované slitiny mají relativně 

vysokou pevnost a výhodnou tvárnost společně s ţáruvzdorností [2]. 

 

 Dvojité žíhání 

Dvojitým ţíháním lze obdrţet slitiny vyšších pevností, ale s niţšími schopnostmi podrobit se 

plastické deformaci. Tento typ se liší od izotermického ţíhání způsobem ochlazování, které se 

po výdrţi na prvním stupni provádí na vzduchu aţ do normální teploty. Metastabilní fáze β 
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jejíţ vznik závisí od sloţení slitiny, se při novém ohřevu rozpadá na směs stabilních fází  

α + β, coţ vede ke zpevnění slitiny [2]. 

 

 Stabilizační žíhání 

Účelem je dosaţení nejlepších mechanických vlastností dvoufázových slitin pro následující 

zpracování. Slitiny se ţíhají v dvoufázové oblasti, ale při niţších teplotách. Pokud je součástí 

slitin hliník, pak se ţíhání uskutečňuje při teplotách 700 aţ 900 °C, a u slitin bez obsahu 

hliníku při 600 aţ 700 °C. Hlavním cílem je získání stabilní struktury a co nejvyšší sníţení 

tvrdosti. Slitina se stává tepelně stabilnější, protoţe pomalým ochlazováním na vzduchu se 

vytvoří poměrně malé mnoţství fáze β s bohatým počtem legujících prvků [2, 3]. 

 

 Vytvrzování 

Je to typ tepelného zpracování, kterým lze zvýšit pevnost titanových slitin. Skládá se 

z rozpouštěcího ohřevu, rychlého ochlazení a stárnutí. U slitin α + β se rozpouštěcí ohřev 

provádí v dvoufázové oblasti, a tím se po ochlazení udrţí co největší obsah metastabilní  

fáze β. Slitina je prudce zakalena do vody a pak při teplotě 500 aţ 600 °C probíhá nový  

ohřev (stárnutí) [2]. 
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7 MIKROSTRUKTURA SLITIN TITANU 

 

Mikrostrukturu obvyklých slitin titanu je dána velikosti a uspořádání fází α a β, a má 

podstatný vliv na vlastnosti slitin titanu. Mohou nastat dva typy mikrostruktur. Lamelární, 

která vzniká při ochlazení z beta oblasti nebo rovnoosá (globulární), která je výsledkem 

procesu rekrystalizace. Oba typy mohou mít jemné, stejně jako hrubé uspořádání dvou fází. 

Obecně platí, ţe jednotlivé struktury jsou vytvořeny termomechanickým procesy, jak je 

schematicky uvedeno na obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Termomechanické zpracování slitin titanu [10] 

 

Klíčovým bodem termomechanického procesu je teplota beta přeměny, neboť 

rozděluje jednofázovou oblast β od dvoufázové oblasti α + β. Lamelární mikrostruktury se 

vytvářejí jednoduchým ochlazením z oblasti nad teplotou beta přeměny. Kdyţ teplota klesne 

pod β teplotu, začnou se tvořit zárodky α-fáze na hranicích zrn a pak rostou jako lamely do 

základního beta zrna. Na základě rychlosti ochlazování jsou lamely buď jemné nebo hrubé. 

Pomalé chlazení z oblasti beta fáze je výsledkem čisté lamelové mikrostruktury (Obr. 7a). 

Sníţením rychlosti ochlazování dojde k zhrubnutí lamel, naopak rychlé ochlazení vede k 

martenzitické transformaci bety, jejíţ následkem je jehlicovitá mikrostruktura (Obr. 7b) [10]. 

Tvářením takto vzniklé struktury v dvoufázové oblasti lze dosáhnout velmi jemných jehlic 

martenzitu a platí ţe, vyšším stupněm počáteční deformace se získá jemnější jehlice 

martenzitu a větší objemový podíl fáze α. Chemické sloţení obou fází se mění v dvoufázové 

oblasti s klesající teplotou za rovnováţných podmínek. Vanad výrazně obohacuje β a tedy 

stabilizuje tuto fázi při niţších teplotách. Metalografické obrázky všech pomalu ochlazených 
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vzorků znázorňují β jako malý šev kolem světle hrubých α lamel (Obr. 7a, c, e). 

Transformaci β na martenzit je moţno vyvolat rychlým ochlazením z dvoufázové oblasti nad 

počáteční teplotou martenzitické přeměny MS (Obr. 7d). MS se mění v závislosti na výchozí 

struktuře a její homogenitě. Při niţších teplotách klesá objemový podíl β fáze a pod teplotou 

MS se uţ β nepřemění na martenzit (Obr. 7f) [10]. 

 

 

Obr. 7 Třísložkový fázový diagram Ti-6Al-V (MS: počáteční teplota vzniku martenzitu); 

Mikrostruktura Ti-6Al-4V při pomalém chlazení (50 °C/h) a kalení do vody z teplot 1050 °C, 

800 °C a 650 °C [10] 

 

Rovnoosé mikrostruktury se vytvářejí po rekrystalizaci. Slitina musí být nejprve 

tvářením za studena deformačně zpevněna. Následným rekrystalizačním ţíháním 

v dvoufázové oblasti se dosáhne rovnoosé mikrostruktury (Obr. 8a), jejíţ charakteristiky 

(rozměry zrn a podíl fází) jsou dány sloţením, teplotou tváření a ţíháním (Obr. 8b) [10, 9]. 
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Fáze β můţe být uvnitř matrice α fáze a při větším mnoţství β je to obráceně [9]. 

Tváření a dvojité ţíhání za určitých teplot v dvoufázové oblasti vede k vytvoření bimodální 

struktury, lze ji povaţovat za kombinaci rovnoosé a lamelární struktury. Skládá se částečně 

z primární α, která je uvnitř lamelární α + β matrici (Obr. 8c, d) [10, 9]. 

 

 

Obr. 8 Rovnoosé mikrostruktury slitiny Ti-6Al-4V získané rekrystalizací: a) jemná rovnoosá, 

b) hrubá rovnoosá, c, d) bimodální (OM, TEM) [10] 

 

Na mechanické chování slitin titanu má značný vliv velikost a tvar vyloučených fází. 

Jemné struktury zvyšují pevnost, stejně jako taţnost a jsou předpokladem pro superplastické 

deformace. Hrubé mikrostruktury jsou více odolné proti tečení a šíření únavových trhlin. 

Rovnoosé mikrostruktury vykazují vysokou tvářitelnost i únavovou pevnost a jsou 

preferovány pro superplastické deformace, zatímco lamelové struktury mají vysokou lomovou 

houţevnatost a projevují vynikající odolnost proti tečení a růstu únavových trhlin. Bimodální 

struktury představují dobře vyváţené vlastnosti, protoţe jsou kombinací rovnoosého 

a lamelárního uspořádání [10]. 
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8 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Hlavní náplní experimentální části této bakalářské práce je studium struktury 

dvoufázových a jednofázových titanových materiálů, ovlivněných deformací a teplotou. Dále 

pak stanovení vývoje tvrdosti v závislosti na teplotě a velikosti deformace. Hlavním pouţitým 

materiálem během experimentu byla slitina Ti-6Al-4V (Grade 5) a čistý Ti Grade 4, ve 

vyţíhaném stavu a po deformaci za studena válcováním, a dále čistý Ti Grade 1, ve výchozím 

stavu a po válcování za studena. U všech materiálů byla změřená tvrdost podle Vickerse. 

V tab. 4 je uvedeno chemické sloţení třech materiálu, které byly pouţity během experimentu. 

 

Tab. 4 Chemické složení použitých materiálu [hm. %] 

 
max C max O max N max H max Fe max Al max V max Ti 

Ti Grade 1 (α) 0,08 0,18 0,03 0,015 0,20 - - zbytek 

Ti Grade 4 (α) 0,08 0,40 0,05 0,015 0,50 - - zbytek 

Ti Grade 5 (α+β) 0,08 0,02 0,05 0,015 0,40 5,5-6,75 3,5-4,5 zbytek 

 

8.1 Studium struktury a stanovení vývoje tvrdosti Ti Grade 5 a Ti Grade 4 

 

V této části experimentu bylo hlavním cílem porovnat strukturu vyţíhaných vzorků se 

strukturou po deformaci za studena a vyhodnotit tak vliv teploty a velikosti deformace na 

vývoj vzniklé struktury. Během experimentu byly pouţity vzorky z Ti Grade 5 a Ti Grade 4, 

které byly z pěchovaného polotovaru plochého tvaru. Po odřezání byly vzorky tepelně 

zpracovány ţíháním. Vzorky byly ohřátý v elektrické odporové peci na teplotu 1000 °C po 

dobu 5 hodin a ochlazovány rychlostí 50 °C/hod v peci. Dále byly válcovány za studena na 

zlatnické stolici s průměrem válců 70 mm, která je zobrazena na obr. 9. Pro vyţíhanou slitinu 

Ti Grade 5 a čistý Ti Grade 4 byla poţadována deformace kolem 10 %, naměřené hodnoty 

byly zaznamenány do tab. 5 a vztahy pouţité pro výpočty jsou uvedeny níţe: 

 

∆ℎ = ℎ0 − ℎ1                                                                                                                           (1) 

ɛℎ =
ℎ0  − ℎ1

ℎ0
∙ 100                                                                                                                      (2) 

ℎ1 = ℎ0 −  
ℎ0  ∙ ɛℎ

100
                                                                                                                       (3) 
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kde ∆ℎ je absolutní výšková deformace [mm]; ℎ0 počáteční výška materiálu [mm]; ℎ1 je 

výška materiálu po prvním úběru [mm]; ɛℎ  je poměrná výšková deformace [%], [19]. 

 

Tab. 5 Naměřené a vypočtené hodnoty vyžíhaných a válcovaných Ti materiálů. 

slitina H0 [mm] h1 [mm] Δh [mm] ɛh [%] l [mm] b [mm] 

Ti Grade 5 7,60 7,23 0,37 4,87* 40,65 18,95 

Ti Grade 4 7,50 6,71 0,79 10,53 37,12 19,52 

poznámka:* slitina praskla, nedosáhlo se poţadované deformace 10 % 

 

 

Obr. 9 Zlatnická stolice nacházející se v areálu VŠB-Poruba. 

 

Pro metalografický výbrus byly pouţity 2 vzorky ve vyţíhaném stavu a další 2 ve vyţíhaném 

stavu a následné deformaci za studena. Následovalo elektrolytické leštění v roztoku A3 na 

zařízení LectroPol-5 od firmy Struers. Byla leštěná plocha o rozměru 1 cm
2
 po dobu 

15 sekund. Nakonec se vzorky naleptaly ve vhodném roztoku, coţ byla pro náš případ směs 

glycerinu, HF a HNO3. Takto získané povrchy vzorků byly sledovány pod mikroskopem 

a vyfotografovány při 500 násobném zvětšení. 

 Dalším cílem bylo stanovení vývoje tvrdosti na vyţíhaných a deformačně zpevněných 

vzorcích za účelem vyhodnocení vlivu teploty a velikosti deformace na tvrdost titanových 

materiálů. Byly pouţity předchozí vyţíhané a válcované vzorky z Ti Grade 5 a Ti Grade 4 

s vyleštěnými a rovnoběţnými povrchy. Pro měření tvrdosti byla pouţitá Vickersová metoda, 

coţ je statická zkouška pro měření tvrdosti, kde je vtiskacím tělesem diamantový jehlan 
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s čtvercovou základnou a úhlem protilehlých stran 136 °. Jehlan byl zatlačován do materiálu 

po dobu 15 sekund, a z naměřených úhlopříček vtisku se vypočetla průměrná hodnota. 

Celkem byly provedeny čtyři měření pro kaţdý vzorek, jak je uvedeno v tab. 6 a v tab. 7. 

 

Tab. 6 Naměřené a vypočtené hodnoty tvrdosti HV vyžíhaných a deformačně zpevněných 

vzorků z Ti Grade 5. 

Ti Grade 5 
1. měření 2. měření 3. měření 4. měření HV 

30 

[-] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] 

po ţíhání 0,440 0,437 0,431 0,429 0,423 0,427 0,420 0,425 302 

po deformaci 0,403 0,404 0,412 0,416 0,417 0,414 0,410 0,407 330 

 

Tab. 7 Naměřené a vypočtené hodnoty tvrdosti HV vyžíhaných a deformačně zpevněných 

vzorků z Ti Grade 4. 

Ti Grade 4 
1. měření 2. měření 3. měření 4. měření HV 

30 

[-] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] 

po ţíhání 0,498 0,492 0,489 0,494 0,471 0,497 0,488 0,480 233 

po deformaci 0,461 0,471 0,450 0,463 0,442 0,439 0,443 0,451 272 

 

Pro určení tvrdosti HV se vycházelo ze vztahu (4), a pro výpočet jsme pouţili jeho 

upraveného tvaru (5) 

𝐻𝑉 = 0,102 ∙
2𝐹𝑠𝑖𝑛

136 °

2

𝑑2                                                                                                               (4) 

𝐻𝑉 = 0,1891 ∙
𝐹

𝑑2                                                                                                                     (5) 

 

kde 0,1891 je konstanta, F je zkušební zatíţení pro HV 30 = 294,2 [N]; 𝑑 je aritmetický 

průměr úhlopříček vtisku d1 a d2 [mm], [20] 

 

8.2 Studium struktury a stanovení tvrdosti Ti Grade 1 

 

 V této části se zkoumal vliv velikosti deformace na mikrostrukturu a vývoj tvrdosti 

čistého Ti Grade 1 při deformacích 19,35, 42,13 a 66,67 %. Byly pouţity celkem 4 vzorky z 

Ti Grade 1 nařezané z tyče kruhového tvaru o průměru 30 mm, z čehoţ jeden odpovídal 

výchozímu stavu a zbývající tři byly podrobeny poţadované deformaci za studena na 

zlatnické stolici, viz obr. 10. Naměřené a vypočtené hodnoty za studena deformovaných 
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vzorků zobrazuje tab. 8. Následně se zhotovil metalografický výbrus na brusných papírech 

SiC, v pořadí od nejhrubšího aţ po nejjemnější. Na vyleštěných a vyleptaných površích se 

provedly metalografické snímky a obdobným způsobem jako v předchozím experimentu se 

změřila tvrdost podle Vickerse, jejíţ naměřené a vypočtené hodnoty jsou v tab. 9. Při 

válcování byly pouţity opět vztahy (1) - (3) a pro stanovení tvrdosti HV vztahy (4) - (5). 

 

a) b) c)  

d)  

Obr. 10 Ti Grade 1 a) vzorek ve výchozím stavu b) vzorek 2 - po deformaci za studena  

ɛh = 19 % c) vzorek 4 - po deformaci za studena ɛh = 42 % d) vzorek 6 - po deformaci za 

studena ɛh = 67 % 

 

Tab. 8 Naměřené a vypočtené hodnoty Ti Grade1. 

vzorek h0 [mm] h1 [mm] Δh [mm] ɛh [%] 

2 9,30 7,50 1,80 19,35 

4 9,85 5,70 4,15 42,13 

6 9,15 3,05 6,10 66,67 

 

Tab. 9 Naměřené hodnoty pro určení tvrdosti HV Ti Grade 1 při různých deformacích. 

  

Označení 

vzorků 

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření HV 

[-] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] 

vých. stav 0,692 0,683 0,683 0,690 0,688 0,691 0,678 0,683 118 

2 0,652 0,657 0,661 0,653 0,654 0,669 0,665 0,657 128 

4 0,632 0,637 0,642 0,648 0,633 0,654 0,645 0,647 135 

6 0,594 0,586 0,589 0,587 0,582 0,581 0,598 0,593 160 



25 

 

9 VYHODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 

 

9.1 Struktura a vývoj tvrdosti Ti Grade 5 a Ti Grade 4  

 

 

Obr. 11 Mikrostruktura Ti Grade 5 a) žíhaná při pomalém ochlazování (50 °C/h) z teploty 

1000 °C b) žíhaná + deformovaná za studena (ɛh = 4,87 %) 

 

Na obr. 11a je znázorněn vývoj mikrostruktury dvojfázové slitiny Ti Grade 5 při 

pomalém ochlazování v peci rychlostí 50 °C/h z teploty 1000 °C. Je patrné, ţe se jedná 

o zcela lamelární strukturu, která byla výsledkem ohřevu nad β teplotu a pomalého 

ochlazování v peci. Při ochlazování klesala teplota aţ do dvoufázové oblasti a tím se tvořily 

zárodky α-fáze na hranicích zrn a pak rostly jako lamely do základního β zrna. β je zde 

znázorněna jako černý šev kolem světle hrubých α lamel. Takto získaná vyţíhaná struktura 

byla podrobena deformaci za studena a její vývoj je na obr. 11b. Nízká hodnota pouţité 

deformace neměla patrný vliv na tvar zrn mikrostruktury.  

Obr. 12a, b jsou metalografické snímky zobrazující vývoj mikrostruktury čistého 

titanu  Grade 4 obdrţeného při stejných podmínkách jak bylo uvedeno výše. Na obou 

snímcích je komplikované určit hranice zrn, moţným vysvětlením se jeví nedokonalé 

naleptání zkoumané plochy. Ovšem ani opětovné leptání nevedlo k lepším výsledkům. Černé 

a bílé nezaostřené skvrny nepatří k sloţkám stanovujícím danou strukturu, jsou to zůstatky 

leptací směsi, které se nám jiţ nepovedlo vyčistit. Na obr. 12b jsou viditelné protaţené čáry, 

které pravděpodobně naznačují předchozí deformaci za studena. 

 

 

 

a) b) 
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Obr. 12 Mikrostruktura Ti Grade 4 a) žíhaná při pomalém ochlazování (50 °C/h) z teploty 

1000 °C b) žíhaná + deformovaná za studena (ɛh =10,53 %) 

 

 Pokud se jedná o celkový vývoj tvrdosti tepelně zpracovaných a deformačně 

zpevněných materiálů Ti Grade 5 a Ti Grade 4, můţeme jej posoudit z následujícího 

sloupcového grafu, kde je patrný nárůst nebo pokles tvrdosti, viz obr. 13.  

 

 

Obr. 13 Porovnání tvrdosti Ti Grade 5 a Ti Grade 4 v žíhaném stavu a ve stavu po žíhaní 

a deformaci za studena; Grade 5 = 4,87% deformace, Grade 4 = 10,53% deformace. 

 

Tvrdost Ti Grade 5 po ohřevu na teplotu 1000 °C, výdrţi na teplotě 5 hodin 

a ochlazování rychlostí 50 °C/hod v peci měla hodnotu 302 HV. Vlivem deformace za 

studena, jenţ činila 4,87 % se tvrdost nepatrně zvýšila na 330 HV. Jde-li o procentuální 

vyjádření, tak se tvrdost materiálu po deformaci za studena zvýšila o 9 %.  
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 Hovoříme-li o materiálu Ti Grade 4 a jeho tvrdosti po ţíhání, pak jeho hodnota 

nabývala 233 HV. Po deformaci za studena se zvýšila na 272 HV, v procentech je to pak 

zvýšení o necelých 12,5 %. 

Kdyţ porovnáme tvrdost Ti Grade 5 a Ti Grade 4 pak je zřetelné, ţe tvrdost 

Ti Grade 5 je ve všech stavech vyšší neţ u Ti Grade 4. Lze to vysvětlit tím, ţe Ti Grade 5 je 

dvoufázová slitina a Ti Grade 4 je čistý titan. Potvrzuje to predikci, ţe slitiny Ti mají lepší 

pevnostní a tvrdostní vlastností neţ čistý Ti. Co se týče nárůstu tvrdosti obou materiálů po 

deformaci, tak byl větší u Ti Grade 4 a to z důvodu pouţití vyšší velikostí deformace, jenţ 

činila 10,53 %. U slitiny Ti Grade 5 se uţ při nízké hodnotě deformace 4,87 % začaly tvořit 

trhliny a docházelo k popraskání povrchu, z této příčiny jsme nebyli schopni ji dále tvářet za 

studena a tím se vysvětluje i její nepatrný nárůst tvrdosti o 9 %. Oba materiály vykazovaly 

nízkou tvářitelnost za studena, která se projevila tvorbou trhlinek na povrchu, viz obr. 14 

a obr. 15. Pokud se jedná o zhodnocení tvrdosti z hlediska stavu po ţíhání a po deformaci za 

studena, je moţné prohlásit, ţe oba materiály ve stavu ţíhaném vykazovaly menší hodnoty 

tvrdosti neţ ve stavu po deformaci za studena. 

 

 

Obr. 14 Trhliny a popraskání na povrchu Ti Grade 5 po deformaci za studena 4,87 % 

 

 

Obr. 15 Trhliny na povrchu Ti Grade 4 po deformaci za studena 10,53 % 
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9.2 Struktura a vývoj tvrdosti Ti Grade 1 

 

Obr. 16 zachycuje výchozí strukturu čistého titanu Grade 1. Výchozí nedeformovaná 

struktura se skládá z rovnoosých α zrn, které mají nepravidelnou velikost a lze na nich snadno 

rozpoznat hranice zrn. Obr. 17a, b popisují chování struktury při pouţití různé velikosti 

deformace. Obě struktury jsou si značně podobné a převáţná část zrn obsahovala deformační 

pásy, coţ jsou černé protáhlé čáry uvnitř zrn. Hranice zrn nelze z obou snímku přesně určit. 

Zůstatky leptací emulze jsou příčinou bílých a černých skvrn, o kterých byla zmínka výše. 

Velikost pouţité deformace měla vliv na tvar zrn, který se prodluţoval ve směru tváření. 

 

 

Obr. 16 Výchozí stav mikrostruktury Ti Grade 1 

 

 

Obr. 17 Vývoj mikrostruktury Ti Grade 1 po deformaci za studena a) ɛh =19,35 %  

b) ɛh = 42,13 % 

a) b) 
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 Pro vývoj tvrdosti byl z  vypočtených a naměřených hodnot stanoven graf, viz obr. 18, 

který udává závislost tvrdosti HV Ti Grade 1 na velikosti pouţité deformace. Ti Grade 1 ve 

výchozím stavu měl rovnoosou nedeformovanou strukturu a jeho hodnota tvrdosti byla 

118 HV. S rostoucím stupněm deformace se hodnoty tvrdosti stále zvyšovaly. Pro deformaci 

66,67 % byla tvrdost 160 HV, coţ vypovídalo o naakumulované energií během tváření za 

studena a deformačním zpevnění materiálu. To, ţe se tvrdost stále zvyšovala, přisuzujeme 

také předpokladu, ţe nedošlo během válcování k uzdravovacím procesům. Potvrdilo se, 

ţe tvářením za studena se zvyšuje tvrdost materiálu. 

 

 

Obr. 18 Vliv velikosti deformace na vývoj tvrdosti slitiny Ti Grade 1 

  

118
128

135

160

HV = 0,604ɛh + 116,1
100

110

120

130

140

150

160

170

0 20 40 60

tv
rd

o
st

 H
V

 [
-]

deformace ɛh [%] 



30 

 

10 ZÁVĚR 

 

Náplní této bakalářské práce bylo studium struktury a vývoj tvrdosti Ti Grade 5 

a Ti Grade  4 v závislostí na teplotě a velikostí pouţité deformace. U Ti Grade 1 bylo cílem 

studium struktury a vývoj tvrdosti v závislostí na zvyšující se deformaci za studena. 

 Struktura dvoufázové slitiny s označením Ti Grade 5 byla po ţíhání charakteristická 

zcela lamelárním uspořádáním fází a po deformaci za studena se neprojevil viditelný rozdíl co 

se týče struktury. U Ti Grade 4 bylo vyhodnocení struktury dosti komplikované. Po ţíhání ani 

po deformaci jsme nebyli schopní z výsledných snímků popsat strukturu, která byla 

znehodnocená elektrolytickým leštěním a leptací emulzí. Pokud se jedná o tvrdost dvoufázové 

slitiny tak lze prohlásit, ţe vykazovala v porovnání s čistým titanem Grade 4 a Grade 1 ve 

všech stavech největší hodnoty tvrdostí. Tím se potvrdilo, ţe slitiny mají lepší pevnostní 

a tvrdostní vlastností neţ čistý titan. Teplotou ovlivněné vzorky materiálů Ti Grade 5 a Grade 

4 měly niţší hodnoty tvrdostí neţ po deformaci za studena. Nečekaným jevem během 

deformace byla křehkost vyţíhaných vzorků a zvláště dvoufázové slitiny Ti Grade 5, která uţ 

při nízké velikosti deformace zcela praskla. Vysoká teplota a dlouhá doba ţíhání byla zvolena 

se záměrem ověřit vlastností titanu a jeho slitin při dlouhodobém teplotním zatíţení. 

 Sledováním vývoje struktury Ti Grade 1 po deformaci za studena byly zaznamenány 

deformační pásy a tvářením protáhlá deformovaná zrna. Pokud bereme v úvahu hranice zrn, 

tak u výchozí struktury byly snadno rozpoznatelné, avšak u vzorků po deformaci je nešlo 

s přesností určit. Velikost hodnoty tvrdosti tohoto materiálu byla závislá od velikosti 

deformace. Po deformaci za studena se tvrdost Ti Grade 1 stále zvyšovala. Jako vysvětlení se 

jeví deformační zpevnění a neproběhnutí uzdravovacích procesů během tváření. Největší 

nárůst tvrdostí byl evidován pro největší stupeň deformace. 
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