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Anotace 

V disertační práci „Vliv vodíku na fyzikální a mechanické vlastnosti slitin na bázi Ti 

s jevem tvarové paměti“ byl sledován vliv vodíku na fyzikálně-mechanické vlastnosti, 

mikrostrukturní charakteristiky a transformační charakteristiky tvarově paměťového 

jevu dvou binárních slitin Ti-Nb s obsahem Nb 22 a 25 at.%.  

Vzorky byly podrobeny různým režimům tepelného zpracování v argonové a/nebo 

vodíkové pecní atmosféře. Mimo jiné byly ověřeny různé metodiky přípravy 

metalografických výbrusů a možná činidla pro vhodné naleptání mikrostruktury vzroků. 

Osnova disertační práce je rozdělena do několika kapitol. Kapitoly věnované 

teoretické části pojednávají o principu tvarově paměťového jevu, základním rozdělení 

titanových slitin, jejich aplikačního využití včetně a užití pro biokompatibilní aplikace, 

dále je zde zahrnuta obecná charakteristika binární slitiny Ti-Nb s rozborem stabilních a 

metastabilních fázových produktů rozpadu β fáze a vliv vybraných legujících prvků na 

vlastnosti β-Ti slitin na bázi Ti-Nb. Praktická část je věnována přípravě 

experimentálních slitin, popisuje vybavení a zařízení, metody a postupy, které byly 

během této práce využity. Rovněž zahrnuje experimentální výsledky a jejich diskuzi. 

Bylo provedeno: studium mikrostruktury, kvantitativní analýza chemického 

složení vzorků, měření mikrotvrdosti, stanovení obsahu vodíku a měření 

transformačních křivek.   
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Abstract 

In this PhD thesis “Influence of hydrogenium on mechanical property of Ti based 

alloy with shape memory effect” was followed up the effect of hydrogen on the physical 

and mechanical properties, microstructural characteristics and transformation 

characteristics of shape memory effect in two TiNb alloys with 22 at.% and 25 at.%  of 

niobium. 

Specimens of both alloys were heat treated with various regimes in flowing argon 

gas and/or flowing hydrogen gas. Among other things were tested different metods of 

preparation of metallographic sections and suitable etchants for suitable microstructure 

etching. 

Synopsis of dissertation thesis is divided into several chapters. The chapters 

devoted to the theoretical part which deals with the principle of shape memory effect, 

general division of titanium alloys and their application use, including use for 

biocompatible applications, there is also included general characteristics of binary 

alloys Ti-Nb with analysis of stable and metastable product of β phase transformation 

and effects of selected alloying elements on the properties of β-Ti alloys based on Ti-

Nb. The practical part of the thesis deals with the preparation of experimental alloys, 

describes the equipment, procedures and methods that were used during this work. It 

also includes experimental results and their discussion. 

It was performed: study of microstructure, quantitative analysis chemical 

composition of the samples, microhardness measurement, determination of the 

hydrogen content, tensile tests and measurement of the transformation curves. 
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1 Úvod 

Tvarově paměťový jev v kovových soustavách je zapříčiněn martenzitickou 

transformací, při které dochází k transformaci austenitu (A) na martenzit (M). 

V principu lze tuto transformaci vyvolat ochlazením austenitické fáze pod kritickou 

teplotu Ms (martenzit start), anebo působením vnějšího napětí v rozsahu teplot Af 

(austenit finiš) až Md (martenzit deformační) na výchozí austenitickou fázi, ze které 

působením vnějšího napětí vzniká napěťově indukovaný martenzit [1]. 

V mnoha odvětvích je velmi rozšířenou slitinou s jevem tvarové paměti 

intermetalická slitina na bázi Ti-Ni, tzv. NITINOL (NIckel – Titanium - Naval Ordnance 

Laboratory), která je schopna zpětné transformace A↔M a vykazuje vysokou míru 

biokompatibility [2], která je důležitá zvláště pro použití v lékařství (ortodoncie, 

ortopedie, …). Ovšem s  odstupem času bylo zjištěno, že v kontaktu s tělními 

tekutinami dochází k uvolňování niklových iontů do organizmu, čímž nejen probíhá 

degradace implantátu, ale rovněž může dojít k rozvoji alergické reakce organizmu na 

kovový nikl [3]. V tomto ohledu lépe vyhovují slitiny na bázi Ti-Nb, u kterých bylo 

superelastické chování spojené s výskytem deformačního martenzitu pozorováno 

v rozmezí 16 – 50 hm.% Nb [4, 5, 6], vykazují výbornou biokompatibilitu [7] a mají 

příznivou úroveň Youngova modulu pružnosti.  

Pro docílení tvarově paměťového jevu je u slitin Ti-Nb nezbytné zakalit 

vysokoteplotní β fázi do pokojové teploty, která je schopna martenzitické transformace 

na martenzit α´´ s orthorombickou distorzí HCP mřížky. Za tímto účelem bylo využito 

vodíku jako stabilizátoru β fáze v Ti slitinách. 

 

V této práci je sledován vliv vodíku na fyzikálně-mechanické vlastnosti, 

mikrostrukturní charakteristiky a transformační charakteristiky tvarově paměťového 

jevu dvou binárních slitin na bázi Ti-Nb s obsahem 22 at.% a 25 at.% Nb. 
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2 Tvarově paměťový jev 

Princip jevu tvarové paměti (SME – Shape Memory Effect) je založen na bezdifuzní 

transformací na krátkou vzdálenost, při které dochází jednotným pohybem atomů 

mřížky o vzdálenost menší, než je meziatomární vzdálenost jednotlivých atomů 

v mřížce. Popsaný mechanizmus je nazýván martenzitickou transformací, která probíhá 

„najednou“ v celém objemu bez změny chemického složení slitiny, protože difuze je při 

nízkých teplotách značně potlačena. 

Fáze stabilní při vyšší teplotě je nazývána austenitem (A) a fáze, která vzniká 

ochlazením nebo za působení vnějších sil, je označena jako martenzit (M). V závislosti 

na složení a tepelně-mechanickém zpracování (TMZ) je možné průběh transformace 

tvarově paměťových slitin (SMA – Shape Memory Alloys) řídit změnou teploty nebo 

změnou velikosti vnějšího napětí. Na základě výše uvedeného můžeme v chování SMA 

pozorovat dva průvodní jevy, na kterých je založen samotný tvarově paměťový jev [8]. 

Graficky je jejich průběh ilustrován na Obr. 2-1 níže [9].  

 

 

  

Obr. 2-1 – Typické křivky závislosti σ – ε materiálů s jevem tvarové paměti při různých teplotách 

zatěžování, Mf < As [9]: A – deformace austenitického stavu při teplotách nad Md; B – projev 

superelastického chování (SIM) v intervalu teplot As a Md; C – pseudoplastické chování (fialová křivka) 

s plnou obnovou tvaru po ohřevu martenzitické fáze do oblasti stability austenitu (zelená křivka); 
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Průběh A na Obr. 2-1 popisuje deformaci austenitického stavu při teplotě nad Md. 

Nad touto teplotou martenzitická fáze nevzniká, protože kritické skluzové napětí dané 

slitiny je nižší, než napětí nutné pro vznik deformačního martenzitu.  

Křivka B popisuje superelastické chování, za kterým stojí vznik deformačního 

martenzitu, který vzniká izotermicky z austenitické fáze v teplotním intervalu Af (resp. 

As) až Md při působení dostatečně velkého vnějšího zatížení. Zde mluvíme o napěťově 

indukovaném martenzitu (SIM – Stress Induced Martensite), který ihned po uvolnění 

působícího zatížení přechází reverzibilní transformací M→A zpět na austenit za 

současné obnovy původního makroskopického tvaru. Konečná velikost deformace může 

u SMA (Shape Memory Alloy) výrazně překročit konvenční elastickou hodnotu 

odpovídající mezi pružnosti a dosáhnout hodnoty až 15 % [1]. Přínosem SIM pro 

technickou praxi je fakt, že síla, kterou vyvíjí na své okolí, je po dobu přeuspořádávání 

martenzitických variant téměř konstantní bez ohledu na velikost prodloužení. 

Průběh křivky C na Obr. 2-1 popisuje tzv. pseudoplastické chování, které je 

spojováno s termoelastickým martenzitem vznikajícím ochlazením pod kritickou teplotu 

Ms (počátek transformace A→M). Transformace je ukončena dosažením teploty Mf 

(martenzit finiš) jejímž výsledkem je mikrostruktura, ve které se vyskytuje více variant 

různě orientovaného martenzitu. Deformací tohoto stavu dochází k růstu prioritní 

varianty martenzitu na úkor ostatních variant [10]. Po odlehčení zůstává materiál 

částečně deformován a plné obnovení původního makroskopického tvaru se děje 

ohřevem nad teplotu Af, kdy proběhne zpětná transformace M→A, jak ilustruje  

Obr. 2-1 [11].  

 

 

Obr. 2-2 – Ochlazením austenitické fáze (a), vznikají varianty martenzitu A, B, C, D, E (b), při deformaci 

dominuje varianta A (c). Zpětnou transformací M→A, která je zajištěna ohřevem nad Af, materiál získá 

svůj původní makroskopický tvar [11]; 
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Kompletní cyklus efektu tvarové paměti je dokončen po ohřevu do oblasti 

stability austenitu, čímž dojde k obnově původního tvaru. Ochlazením pod Ms nedojde 

samovolně k další změně makroskopického tvaru, proto hovoříme o jednocestné tvarové 

paměti. Stav, kdy materiál reaguje změnou tvaru i při ochlazovaní, je nazýván 

dvoucestnou tvarovou pamětí (TWSME – Two-Way Shape Memory Effect), kterou lze 

docílit vhodným tepelně-mechanickým cyklováním [9]. 

Výchozí tvar materiálu je definován deformací austenitické fáze, plastická 

deformace martenzitické fáze vede ke generování dislokací ve struktuře a k narušení 

paměťového jevu.  

2.1 Hysterezní průběh transformace 

Průběh reverzibilní transformace A↔M je v SMA vždy charakterizován hysterezní 

křivkou, viz Obr. 2-3 [1]. Šířka hysterezní smyčky je tím širší, čím výraznější změna 

vnějších parametrů musí nastat, aby došlo k transformaci.  

 

Obr. 2-3 – Znázornění teplotní hystereze H během martenzitické transformace; ΔL značí makroskopickou 

rozměrovou změnu; šedá oblast je optimální pro superelastické chování [1]; 

Na průběhu křivky je vidět, že odezva materiálu za stejné teploty je závislá na 

směru, kterým probíhá. Při ohřevu je martenzitická fáze stabilní až do teploty As a 

naopak při ochlazování musí být austenitická fáze podchlazena až na teplotu Ms. 

Velikost hystereze H je dána typem slitiny a rovněž TMZ [11] – deformovaný stav 

vykazuje širší hysterezi v porovnání s vyžíhaným stavem [12]. 

Síla potřebná pro deformaci SMA je vždy větší než síla, kterou tento materiál 

zpětně působí na své okolí po odlehčení.  
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3 Rozdělení slitin titanu a jejich aplikace 

Na základě převažující fáze obsažené ve struktuře při rovnovážném ochlazování z 

teploty žíhání se Ti slitiny rozdělují do tří základních skupin, a to α, β a α+β. Podíl 

převládající fáze je především určen množstvím a typem legujících příměsí a obsahem 

intersticiálních prvků. V Tab. 3-1 je uveden výběr prvků používaných v kompozici Ti 

slitin a jejich efekt na stabilizaci uvedených fází [9, 13].  

 

Tab. 3-1 – Vliv vybraných prvků na stabilizaci dané fáze u Ti slitin [9, 13]; 

intersticiální prvky 
stabilizovaná 

fáze 
vliv prvků 

C, N, O α 
náchylnost ke korozi, nižší plasticita, horší svařitelnost 

H β 

legující – substituční prvky   

Nb, Mo, Ta, V β nevytvářejí intermetalické sloučeniny 

Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pd, Mn β snižují/ zamezují výskytu intermetalických sloučenin 

Al, Sn, Zr α, β zvyšují creepovou pevnost α - fáze  

 

Příprava a zpracování titanu a jeho slitin je technologicky náročný proces, s čímž 

souvisí i vyšší cena, ovšem to je vyváženo výbornou specifickou pevností, korozní 

odolností či mechanickou pevností v širokém teplotním spektru od kryogenních až po 

vysokoteplotní aplikace (do cca 500 °C – 773 K) [2].  

Portfolio aplikací Ti slitin je velmi široké, lze se s nimi běžně setkat v energetice, 

chemickém a petrochemickém průmyslu, automobilovém a námořním (lodním) 

průmyslu či ve stavebnictví. Své uplatnění našly rovněž ve výrobě sportovního 

vybavení, módních doplňků či šperků. Nezastupitelné místo zastávají 

v biomedicínských aplikacích [14] u kterých je kladen velký důraz na korozní odolnost 

a biokompatibilitu.  

Pro biomedicínské aplikace byla jako první slitina s tvarově paměťovým 

projevem na výrobu ortodontických drátů, kostních dlah a stentů úspěšně zavedena 

slitna na bázi Ni-Ti [15]. Ovšem s ohledem na skutečnost, že nikl působí na organismus 

toxicky a může způsobovat alergické reakce, byly hledány alternativy bez obsahu Ni. V 

souvislosti s tím se výzkum zaměřil na binární β slitiny Ti-Mo, Ti-Nb a Ti-V, ve 

kterých byl rovněž pozorován tvarově paměťový jev.  
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Potřebný materiál byl nakonec nalezen ve slitinách na bázi Ti-Nb, u kterých byla 

při nadkritickém množství legury pozorována martenzitická transformace z  fáze na 

orthorombický martenzit α´´ [15]. Dle [10] byl tento efekt poprvé sledován u slitiny  

Ti–35 hm.% Nb (21,7 at.%). Přínosem pro biokompatibilitu u této slitiny je, že titan ani 

niob se neprojevují toxicky na lidský organismus [7] a při expozici lidskému tělu 

nedochází ke křehnutí slitin, jako je tomu u Ti-Mo slitin [16]. 

Dalším podstatným přínosem je, že v závislosti na množství Nb a tepelném 

zpracování slitiny může Youngův modul klesnout až k ~ 50 GPa [17], který se více blíží 

modulu pružnosti lidské kosti (10 – 30 GPa [18]). To je dobrý předpoklad pro eliminaci 

rozvoje „efektu odstíněné námahy“ (stress shielding effect) [19], který má za následek 

degradaci kostní tkáně v místě spojení implantátu a kosti. 

4 Obecná charakteristika slitiny Ti-Nb 

Niob výrazně stabilizuje β fázi, proto jsou slitiny na bázi Ti-Nb řazeny do skupiny β 

slitin, případně mezi α+β slitiny s převahou β fáze. S rostoucím obsahem Nb se snižuje 

teplota fázové přeměny α  β a při překročení určité koncentrace je β fáze 

stabilizována do oblasti normální teploty i při běžné rychlosti ochlazování [20]. 

V binárním diagramu (viz Obr. 4-1) Ti-Nb se vyskytují dva tuhé roztoky, a to α, 

označen (α Ti), a β, označen (β Ti, Nb). Rostoucí množství niobu zvyšuje teplotu 

liquidu slitiny a zároveň rozšiřuje oblast stability β, v rovnovážných podmínkách 

ochlazování může být zachován určitý podíl fáze α až do koncentrace 38 % at. Nb. Za 

nerovnovážných podmínek ochlazování vznikají metastabilní fáze. 

Při pokojové teplotě dosahují binární slitiny Ti-Nb nízkých hodnot kritického 

napětí pro skluzovou deformaci, proto superelastický jev nevykazuje výraznou sílu 

vrátné deformace [16]. Určité zlepšení v této oblasti přináší stárnutí slitiny, při kterém 

precipituje jemná ω fáze nebo také deformační zpevnění za studena s následným 

přežíháním při středních teplotách [15]. V případě polykomponentních slitin je tento 

problém řešen legováním prvky, jako jsou Zr, Ta, Mo, Au, Pt a Al [21].  

Hodnota Youngova modulu se u binární slitiny na bázi Ti-Nb pohybuje v rozmezí 

52 – 80 GPa (lidská kost pouze 10 – 30 GPa). Zásadní vliv na jeho hodnotu má fázové 

složení slitiny, protože slitiny s obsahem ω fáze vykazují vyšší hodnoty modulu 

pružnosti [17]. 
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Obr. 4-1 – Rovnovážný binární diagram Ti-Nb v celém koncentračním rozpětí, teplotní rozsah diagramu 

postihuje teploty v intervalu 400 – 2600 °C (673 – 2873 K) [22]; 

4.1 Rovnovážné fáze 

Při rovnovážných podmínkách ochlazování dochází v závislosti na koncentračním 

poměru Ti-Nb ke vzniku dvou stabilních fází. Jedná se o tuhý roztok α s těsně 

uspořádanou hexagonální mřížkou (HCP – hexagonal closed packed), který vykazuje 

omezenou retrográdní rozpustnost, rozpouští pouze malý obsah niobu, a to 2,5 at.% při 

teplotě 500 °C (773 K) (Obr. 4-1, Tab. 4-1) a a tuhý roztok β, který krystalizuje v 

kubické stereocentrické mřížce (BCC – body centered cubic) a je reprezentantem 

vysokoteplotní fáze s úplnou rozpustností v celém koncentračním rozsahu pod křivkou 

solidu při teplotách nad 882 °C (1155 K). Oproti HCP vykazuje kubická stereocentrická 

mřížka výbornou tvařitelnost, protože obsahuje 48 skluzových systémů (směr <111>, 

rovina {110}). Od 25 hm.% (cca 14 at.%) Nb je vylučování fáze α při běžných 

ochlazovacích rychlostech potlačeno a vzniká tvárná metastabilní β slitina [23]. 

V případě stabilní β fáze je nemožné α fázi v mikrostruktuře docílit ani stárnutím [24]. 



Vliv vodíku na fyzikální a mechanické vlastnosti slitin na bázi Ti s jevem tvarové paměti 

 Autoreferát disertační práce 8 

4.2 Metastabilní produkty β fáze  

Za určitých okolností může β fáze přecházet na další tři metastabilní fáze. Výsledkem 

této transformace je martenzit α´ s HTU mřížkou, orthorombický martenzit α´´, případně 

může dojít k precipitaci ω fáze v základní austenitické matrici. Pro precipitaci ω fáze je 

obvykle udáváno teplotní rozmezí 300 – 400 °C (573 – 673 K) [5]. Schematicky je 

situace zachycena na pseudobinárním diagramu na Obr. 4-2. Typ výsledné metastabilní 

fáze je ovlivněn mnoha faktory, jako např. velikostí deformace, teplotou žíhání a 

stárnutí, teplotním gradientem při zakalení, koncentračním poměrem Ti/Nb a typem a 

množstvím legujících a intersticiálních prvků.  

 

Obr. 4-2 – Pseudobinární diagram Ti-β stabilizátor s možnými produkty transformace z výchozí β fáze, 

βC – kritický obsah β stabilizátoru, nad kterým již není možné docílit martenzitickou fázi [25]; 

 

Mřížkové a strukturní parametry jednotlivých fází rovnovážného a 

pseudobinárního diagramu jsou uvedeny v Tab. 4-1. 

 

Tab. 4-1 – Podrobnější informace o parametrech jednotlivých fází rovnovážného a pseudobinárního 

diagramu Ti-Nb [26, 27, 28]; 

 stabilní fáze metastabilní fáze 

 (β Ti, Nb) (α Ti) α´ α´´ ω τ 

Nb [hm.%] 0 – 100 0 – 4,7 0 – ~9 ~14 – 43 16 – 45 26 – 41 

typ mřížky 
KSC 

(BCC) 

HTU 

(HCP) 

HTU 

(HCP) 
orthorombický 

HTU 

(HCP) 
(BCT) 

a [nm] 
Ti 0,33065  0,29506 N/A dle obsahu Nb 0,4625 N/A 

Nb 0,33004  -- -- -- -- -- 

c [nm] -- 0,46835 N/A dle obsahu Nb 0,2813 N/A 

c/a -- 1,5873 N/A -- 0,6082 0,816 

pearsonův 

symbol 
cI2 hP2 hP2 oC4 hP3 tI2 
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4.2.1 Martenzitická fáze  

Prudké podkročení teploty Ms z oblasti stability β fáze vede k martenzitické 

transformaci, která je ve struktuře viditelná jako jemné desky nebo jehlice [29]. 

V závislosti na množství Nb ve slitině mohou vznikat dva typy martenzitu [30, 31], a to 

martenzit α´, který má HCP strukturu a martenzit α´´ s orthorombickou distorzí HCP 

mřížky. Jev tvarové paměti je u slitin na bázi Ti-Nb důsledkem reverzibilní 

transformace α´´ martenzitu zpět na β fázi, a může se projevovat až do 50 hm.% Nb (cca 

33 at.%) [5]. 

Z oblasti stability β fáze mohou být zakaleny oba dva uvedené typy martenzitu [5] 

(pak mluvíme o atermickém martenzitu), ovšem pouze martenzit typu α´´ může být při 

zachování β fáze do nižších teplot generován ve slitinách s vyšším obsahem Nb jako 

napěťově indukovaný martenzit (SIM) [32, 33].  

Krystalografická souvztažnost mezi austenitem (β fáze) a α´´ martenzitem 

v případě Ti-Nb je znázorněna na Obr. 4-3, na kterém je osa x fixována a je tedy 

společná pro obě struktury, osa z a y se společně natáčí o 45° kolem osy x. Polohy 

atomů Ti a Nb v mřížce BCC nejsou striktně určeny a mohou se libovolně zastupovat 

[34], proto schéma na Obr. 4-3 barevně nerozlišuje samotné atomy Ti a Nb.  

Orientační vztah mezi fázemi  a ´´, jak jsou zaznačeny na obrázku výše, lze 

zapsat následovně [15]:  

 

z pohledu β na α´´ 

 

respektive z pohledu α´´ na β 

 

Přechod z austenitu na jednotlivé typy martenzitu se děje smykovým 

mechanizmem, jak je naznačeno na Obr. 4-4. Vyznačený posun roviny je vyvolán 

zakalením, případně působením vnější síly na mateřskou β fázi. Při malém posunu 

vzniká nejprve martenzit α´´, který při větší deformaci mřížky přechází na martenzit α´. 

Na základě výše uvedeného lze tedy říci, že α´´ představuje transformační mezistupeň 

mezi fázemi β a α´. 
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Obr. 4-3 – Znázornění orientačního vztahu mezi austenitickou β a martenzitickou α´´ fází [15]. Modře je 

znázorněna β fáze s parametrem mřížky a0, červeně je zvýrazněna martenzitická fáze s parametry mřížky 

a´, b´, c´. Pro snazší orientaci v mřížce je zelenými úsečkami vymezena pozice středových atomů 

austenitické mřížky; 

 

 

Obr. 4-4 – Znázornění mechanizmu vzniku martenzitu α´´ a α´ v závislosti na posunutí atomární roviny. 

Zelenými křížky jsou vyznačeny původní polohy atomů v β matrici. Pro přehlednost je u martenzitu 

α´vyznačena pouze hexagonální základna mřížky [35]; 
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4.2.2 Omega fáze 

Prakticky se vyskytují dva typy ω fáze. Atermická (athermal ω), která vzniká 

bezdifuzní transformací zakalením z vysoké teploty při obsahu 13 – 18 at.% Nb a 

izotermická (isothermal ω), která je výsledkem precipitačního stárnutí při nízkých až 

středních teplotách v mateřské β fázi při 9 – 36 at.% Nb [30]. Vzniklé precipitáty jsou 

velmi drobné, jejich velikost je kolem 5 - 10 nm a lze je sledovat pouze pomocí 

elektronového mikroskopu [36].  

Precipitací ω fáze dochází ke značné ztrátě houževnatosti, snížení tažnosti, narůstá 

tvrdost [15] a modul pružnosti [17]. Na druhé straně vede precipitace ω fáze ke zvýšení 

kritického skluzového napětí, čímž přispívá ke zvýšení síly při vratné deformaci, a 

snížením teploty transformace Ms [36].  

4.3 Vliv zájmových prvků  

Legujícími prvky jsou velmi efektivně ovlivňovány materiálové vlastnosti všech 

kovových materiálů, titanové slitiny nevyjímaje. Do značné míry jsou jejich vlastnosti 

ovlivňovány rovněž intersticiálními prvky, kterým je ve většině případů připisován 

nežádoucí vliv na strukturní a mechanické vlastnosti.  

4.3.1 Vodík 

Vodík jako intersticiální prvek významně zhoršuje mechanické vlastnosti připravených 

slitin. Jeho vliv má na β fázi (BCC) zcela odlišný dopad, než na fázi α (HCP). Rozdíl 

nespočívá pouze v nižším difuzním koeficientu vodíku v α fázi, ale rovněž 

v mechanizmu, jakým se vodík v uvedených strukturách projevuje.  

Zatímco α slitiny reagují s vodíkem za vzniku hydridu Ti již od nízkých obsahů 

(cca 0,01 hm.%), který se hromadí na hranicích zrn, tak β slitiny jsou schopny 

absorbovaný vodík rovnoměrněji distribuovat v objemu bez vzniku tohoto hydridu [29]. 

To je důvod, proč je β fáze odolnější proti vodíkovému křehnutí.  

Zvyšováním obsahu vodíku narůstá mez pevnosti, ovšem současně s tím 

významně klesá tažnost materiálu, jak je vidět na Obr. 4-5. Zárověň se mění charakter 

lomu, který přechází na křehký lom s rovným povrchem. 
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Obr. 4-5 – Porovnání tahových diagramů pro slitinu Ti-35V-15Cr (stabilní β) v závislosti na různém 

obsahu vodíku, rychlost deformace neuvedena [37]; 

 

Mezi kladné vlivy vodíku bychom mohli řadit to, že přispívá ke stabilizaci β fáze 

bez navýšení měrné hmotnosti slitiny a přispívá ke snížení hodnoty Youngova modulu 

pružnosti [37]. 

Jak výrazně je ovlivněna teplota Ms slitin Ti-Nb v důsledku přítomnosti vodíku ve 

struktuře, nebylo v dostupné literatuře nalezeno, ale v práci [38] byla prokázána přímá 

souvislost v poklesu transformačních teplot při vzrůstajícím obsahu vodíku. 

4.3.2 Niob 

Niob tvoří s titanem substituční tuhý roztok a zvyšuje stabilitu β fáze. Při obsahu niobu 

přesahující 25 hm.% (cca 14 at.%) je vylučování α fáze při běžných ochlazovacích 

rychlostech potlačeno a vzniká tvárná metastabilní slitina β [21]. 

S rostoucím obsahem Nb se snižuje hodnota Youngova modulu pružnosti [17], 

klesá prodloužení do lomu a snižuje se teplota martenzitické transformace [16]. 

Ovlivnění kritického napětí pro skluzovou deformaci není tak jednoznačné, jak je 

znázorněno na Obr. 4-6, které odhaluje minimální kritické napětí při 26 at.% Nb. Tento 

jev je vysvětlován tím, že při nižších obsazích Nb je nutné vyšší působící napětí pro 

reorientaci martenzitických variant, kdežto pro vyšší obsahy Nb je teplota Ms posunuta 

níže, než pokojová teplota a napětí nutné pro vznik SIM je tedy vyšší než napětí 

potřebné k pohybu dislokací [16]. 
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Obr. 4-6 – Vliv obsahu Nb na kritické napětí Ti slitiny s obsahem 20-29 at.%  Nb [16]; 

Ze série křivek napětí-deformace na Obr. 4-7 vyplývá, že slitiny  

Ti-(22–25) at.% Nb vykazují SME, u slitin Ti-(25,5–27) at.% Nb bylo pozorováno 

superelastické chování a konečně u slitin Ti-(28–29) at.% Nb nebyl pozorován projev 

tvarové paměti vůbec. Čárkovanou čarou s šipkou je naznačena částečná relaxace 

deformace po ohřevu do oblasti stability austenitu [16].  

 

Obr. 4-7 – Průběh napětí-deformace pozorovaného při zatížení a odtížení pro slitinu Ti(22-29) at.% Nb po 

rozpouštěcím žíhání při 900°C (1173 K)/ 30 min. čárkovaně je naznačen SME po ohřevu na T > Af [16];  



Vliv vodíku na fyzikální a mechanické vlastnosti slitin na bázi Ti s jevem tvarové paměti 

 Autoreferát disertační práce 14 

5 Experimentální část 

Praktická část práce se zabývá studiem vlivu vodíku na fyzikálně mechanické vlastnosti 

dvou binárních slitin na bázi Ti-Nb, jejichž složení je uvedeno v Tab. 5-1. Při volbě 

složení experimentálních slitin byl brán zřetel na existenci metastabilního diagramu  

Ti-Nb, který je uveden na Obr. 4-2. Dle dostupné literatury by slitina Ti s obsahem  

25 at.% Nb již měla ležet mimo oblast vzniku ω fáze a nemělo by docházet ke vzniku 

deformačního martenzitu.  

 

Tab. 5-1 – Nominální složení experimentálních slitin v atomárním a hmotnostním podílem jednotlivých 

složek. Zkráceného zápisu typu slitiny je užito dále v experimentální části práce; 

slitina 

at.% hm.% 
zkrácený 

zápis 

teplota 

transformace  

β↔ α + β Ti Nb Ti Nb 

Ti-22Nb 78 22 64,63 35,37 22Nb 540 °C (813 K) 

Ti-25Nb 75 25 60,73 39,27 25Nb 510 °C (783 K) 

 

Vzorky připravených slitin byly podrobeny různým režimům tepelného 

zpracování, bylo na nich provedeno studium mikrostruktury na světelném i 

elektronovém mikroskopu, EDS analýza složení, stanoveno množství vodíku ve 

vzorcích, měření mikrotvrdosti dle Vickerse, byly provedeny tahové zkoušky a měření 

transformačních teplot.  

Při různých etapách tepelného zpracování byly sledovány níže uvedené cíle: 

– Vyhodnocení mikrostrukturních charakteristik s využitím optické i elektronové 

mikroskopie.  

– Stanovení mikrotvrdosti a její ovlivnění režimem tepelného zpracování.   

– Stanovení obsahu vodíku po různých etapách zpracování. 

– Provedení tahových zkoušek. 

– Měření transformačních teplot a jejich posun v závislosti na režimu zpracování.  
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5.1 Příprava experimentálních slitin 

Pro přípravu experimentálních slitin byla použita předslitina Ti-Nb45 (45 hm.% ~ 29,5 

at.% Nb čistoty 2N7. Tavba byla provedena v plazmové peci s horizontální vodou 

chlazenou měděnou lodičkou. Vytavené ingoty byly dále zpracovány kováním na 

vzduchu při teplotě ~850 °C (1123 K). Ochlazování vykovaných tyčí proběhlo rovněž 

na vzduchu bez ochranné atmosféry.  

Vzorky pro jednotlivé etapy zkoumání byly s ohledem na požadovanou přesnost a 

finální rozměry odebírány třemi způsoby: vodní paprsek, přesná kotoučová pila 

s vlastním chlazením oblasti řezu a elektrodrátová řezačka.  

5.2 Režimy tepelného zpracování 

Tepelné zpracování (TZ) probíhalo ve vysokoteplotní peci Linn HT1800 v různých 

teplotních režimech s využitím dvou odlišných pracovních atmosfér a to argonové (Ar) 

a vodíkové (H2). Rychlost ohřevu pece byla nastavena na 800 °C (1073 K) za hodinu, 

kalení vzorků bylo provedeno do vody. Průběhy režimů TZ jsou znázorněny níže.  

Křivka „P“ na Obr. 5-1 popisuje průběh rozpouštěcího žíhání v Ar a návazného 

precipitačního stárnutí vzorků. Zpracování „M5“ na témže obrázku reprezentuje 

rozpouštěcí žíhání při 1100 °C (1373 K) po dobu 12 hodin v Ar. 

 

 

Obr. 5-1 – Průběh režimu „P“ a „M“. Rozpouštěcí žíhání „P1“, precipitační stárnutí „P2-P4“, 

homogenizační žíhání „M5“; 
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Další režim TZ je zachycen na Obr. 5-2, kde jsou zobrazeny teplotní diagramy  

zpracování „K1-K4“. Zpracování „K1“ a „K2“ proběhlo v Ar, u zpracování „K3“ a 

„K4“ byly vzorky vystaveny působení plynného vodíku.  

 

Obr. 5-2 – Znázornění režimu TZ „K1-K4“. „K1“, „K2“ a „K4“, vzorky režimu „K1“ a „K2“ prošly TZ 

v Ar, „K3“ a „K4“ byly vystaveny vodíkové atmosféře  

 

Obr. 5-3 zachycuje průběh TZ vzorků označených „R“ rozpouštěcího žíhání. 

Vzorky R1 a R2 byly zpracovány čistě v Ar atmosféře, vozrky R3 a R4 byly vystaveny 

působení vodíku. Pod zpracováním „M6“ je zahrnuto rozpouštěcí žíhání při 1100 °C 

(1373 K) po dobu 1 hodiny v Ar.  

 

Obr. 5-3 – Průběh režimu TZ „R“, kterému odpovídá zpracování v Ar při 900 °C (1173 K)/ 1 hod („R1“ a 

„R2“) a následně ve vodíkové atmosféře při 900 °C (1173 K)/ 30 min („R3“ a „R4“); 
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5.3 Označení vzorků 

Označení vzorků je uvedeno na Obr. 5-4. Typ slitiny je zapsán zkráceným zápisem, viz 

Tab. 5-1.  
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5.4 Analýza mikrostruktury a chemického složení 

Studium mikrostruktury bylo provedeno na světelném mikroskopu  

OLYMPUS DP GX51. Metalografické výbrusy byly připraveny mechanickým 

broušením na brusných papírech SiC, s doleštěním na diamantových pastách, 

eventuelně elektrolytickým leštěním na přístroji Struers Lectro Pol-5 v elektrolytu A3 

s parametry procesu 35 V/ 15 s.  

Pro naleptání metalografických výbrusů se nejlépe osvědčil roztok  

(2ml HF + 1ml HNO3 + 2ml C3H6O3) kterým bylo opakovaně dosahováno nejlepších 

výsledků u všech typů tepelně-mechanického zpracování (TMZ).  

K fázové a mikrostrukturní analýze bylo využito skenovacího elektronového 

mikroskopu JEOL JSM - 6490LV s nadstavbou energiově disperzního systému INCA 

x-act (EDS) a QUANTA 450 FEG s EDX detektorem. Oba uvedené typy mikroskopu 

umožňují provádět kvantitativní mikroanalýzu vzorku a stanovit obsažené prvky a jejich 

zastoupení ve studovaném zvorku.  

5.5 Měření mikrotvrdosti 

Při měření mikrotvrdosti byl brán zřetel na normu ČSN EN ISO 6507-1 „Kovové 

materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse“, která mimo jiné specifikuje minimální 

rozměry vzorku a minimální vzájemné vzdálenosti jednotlivých vtisků.  

Měření bylo provedeno na vyleštěných a nenaleptaných vzorcích na 

mikrotvrdoměru Future-Tech FM100 se zatížením 0,2 kg po dobu 7 sekund.  

5.6 Stanovení množství vodíku 

Obsah vodíku ve vzorcích byl měřen na přístrojí LECO RH600. Toto zařízení stanovuje 

absolutní obsah vodíku v materiálu a v závislosti na kalibraci a hmotnosti vzorku může 

měřit jak velmi nízké (od 0,1 ppm), tak velmi vysoké obsahy vodíku (řádově tisíce 

ppm). 

5.7 Zkouška tahem 

Tahové zkoušky byly provedeny na multifunkčním servohydraulickém zkušebním 

stroji LFV 100. Zkušební dráty ø 3 mm byly upnuty v čelistech určených pro upnutí 

vzorků kruhového profilu daného průměru. Parametry tahové zkoušky jsou definovány 

v Tab. 5-2. Čistota lomových ploch po tahových zkouškách byla zajištěna 
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zakonzervováním lakovým nátěrem rozpustným v acetonu (C3H6O). Pro potřeby této 

disertační práce postačilo zaznamenání tahového diagramu a stanovení meze pevnosti.  

Tab. 5-2 – Parametry tahové zkoušky, provedených na vzorcích „R2“, „R3“ a „M6“; 

parametr značka 
vzorek rozměr 

jednotky „R2“, „R3“ „M6“ 

celková délka L 120 90 mm 

zkušební délka L0 50 25 mm 

rychlost deformace    10
-5

 10
-6

 s
-1

 

rychlost posuv příčníku v 5 x 10
-4

 2,5 x 10
-5

 mm 
.
 s

-1
 

5.8 Měření transformačních teplot 

K měření transformačních teplot bylo použito rezistometrické metody a diferenční 

termické analýzy (DTA).  

Rezistometrická metoda byla provedena s využitím měřící karty AXIOM 

v teplotním intervalu -100 °C až +100 °C a diferenční termická analýza byla 

uskutečněna na přístroji Setaram SETSYS 18TM v teplotním rozsahu +20 – 950 °C. 

Parametry měření transformačních teplot uvedenými metodami jsou sepsány v  

Tab. 5-3.  

 

Tab. 5-3 – Označení skupin vzorků s historií jejich TZ s uvedením parametrů obou metod zvolených pro 

měření transformačních teplot; 

označení vzorku režim TZ 
parametry metoda 

měření procesu vzorku [mm] 

R0-22Nb 

R0-25Nb 
bez TZ 

rozsah +20 – 950 °C, 

rychlost 5 °C 
.
 min

-1
, 

atmosféra Ar 

ø 3, délka 3 DTA 

R2-22Nb 

R2-25Nb 
dle „R2“ 

rozsah 0 ± 100 °C, ø 3, délka 60 rezistometrie 
R3-22Nb 

R3-25Nb 
dle „R3“ 
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6 Vybrané výsledky a jejich diskuze 

6.1 Mikrostrukturní charakteristiky 

Na obou vzorkcích po plazmovém tavení bez tepelného zpracování, které jsou označeny 

„P0“, lze pozorovat dendritickou strukturu, která je mnohem výraznější u vzorku  

P0-22Nb s výskytem lamel (α+β) v mezidendritickém prostoru Obr. 6-1 A, B.  

Tepelným zpracováním dle režimu „P1“, zůstala u vzorku P1-22Nb zachována 

dendritická struktura s jemnými lamelami identifikovanými jako jemné jehlice 

martenzitické fáze, vzorek P1-25Nb si po TZ udržel β strukturu s patrnými hranicemi 

zrn Obr. 6-1 C, D.  

Plošné analýzy provedené pomocí EDX na vzorcích „P0“ odhalily odchylku od 

nominálního složení o cca 0,3 at.% u P0-22Nb a 1,7 at.% v případě vzorku P0-25Nb. 

Výsledky uvádí Tab. 6-1.  

 

P0-22Nb  P0-25Nb 

 

 

 
P1-22Nb  P1-25Nb 

 

 

 
 Obr. 6-1 – Mikrostruktura vzorků „P0“ (A, B) a „P1“ (C, D) 

 

Vzorky označení „M5“ byli podrobeny homogenizačnímu žíhání při 1100 °C 

(1373 K) po dobu 12 hodin. Jak dokumentuje obrázek Obr. 6-2 A, B, došlo k vyloučení 
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lamel α fáze. V případě vzroku M5-25Nb je možné pozorovat směs různě velikých 

lamel. Z výše uvedeného vyplývá, že teplota kalení 700 °C (973 K) nebyla pro zakalení 

β fáze dostatečná, výsledkem čehož je lamelární dvoufázová struktura α+β. 

Zvýšení kalící teploty ze 700 °C u TZ dle režimu „M5“ na 900 °C vedlo u vzorků 

„M6“k zachování β fáze v celém průřezu, a to u obou složení, jak potvrzují 

mikrostrukturní snímky na Obr. 6-2 C, D.  

 

M5-22Nb  M5-25Nb 

 

 

 
M6-22Nb  M6-25Nb 

 

 

 
Obr. 6-2 – Mikrostruktura vzorků „M5“ (A, B) a „M6“ (C, D); 

 

Tab. 6-1 uvádí výsledky plošných analýz vzorků „M5“. Hodnoty poukazují na 

jisté odchýlení od původního požadavku na složení experimentálních slitin, které se liší 

cca o 3,5 at.% a o cca 2 at.% Nb u vzorku M5-22Nb a M5-25Nb v pořadí.  

Z mikrostrukturních snímků na Obr. 6-3 A, B vyplývá, že u obou vzorků „K1“ 

dominuje β fáze, ve které byly místy pozorovány kolonie drobných martenzitických 

desek. Dle jejich morfologie lze jejich původ hledat v deformaci během metalografické 

přípravy (vzorek K1-22Nb), v případě vzroku K1-25Nb se projevil vliv zakalení 

v závěru TZ. 
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TZ dle režimu „K4“ vedlo k potlačení vzniku α fáze, Zatímco u vzorku K4-22Nb 

došlo zakalením v zrnech mateřské β fáze k transformaci na martenzit po celé ploše 

vzorku, tak mikrostruktura vzorku K4-25Nb je tvořena pouze zrny β fáze s velmi 

jemnými subzrny, viz Obr. 6-3 C, D.  

 

K1-22Nb  K1-25Nb 

 

 

 
K4-22Nb  K4-25Nb 

 

 

 
Obr. 6-3 – Mikrostruktura vzorků „K1“ (A, B)  a „K4“ (C, D); 

 

Na všech vzorcích obou slitin zpracovaných v atmosféře plynného vodíku („K3“, 

„K4“, „R3“ a „R4“) se projevil efekt vodíkového křehnutí. Důsledkem pnutí 

vyvolaného nadifundovaným vodíkem došlo k iniciaci mikrotrhlin a následně k rozvoji 

různě masivních trhlin, jež se šířily přes jednotlivá zrna napříč vzorkem. Názorně 

zachyceno na Obr. 6-3 C, D. 

Složení vzroků „K4“ stanoveného pomocí plošných EDS analýz je uvedeno v 

Tab. 6-1. Od požadavku na nominální složení se K4-22Nb odchyluje o cca 1,2 at.%, 

K4-25Nb o cca 0,32 at.%. 
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Tab. 6-1 – Výsledky plošné analýzy stanovené pomocí EDS na vzorcích „P0“, „M5“, „K4“; 

označení 

vzorku 

at.% hm.% 

Ti Nb Ti Nb 

P0-22Nb 77,7 22,3 64,3 35,7 

M5-22Nb 81,73 18,27 69,76 30,24 

K4-22Nb 76,75 23,25 62,99 37,01 

P0-25Nb 73,2 26,8 58,5 41,5 

M5-25Nb 72,91 27,09 58,11 41,89 

K4-25Nb 74,68 25,32 60,32 39,68 

 

Po rotačním kování bez dalšího tepelného zpracování byly na vzorku R0-22Nb 

patrny deformační pásy orientované ve směru kování, oproti tomu je mikrostruktura 

vzorku R0-25Nb tvořena velmi drobnými dynamicky rekrystalizovanými zrny, jak lze 

vidět na obrázku Obr. 6-4 A, B. 

R0-22Nb  R0-25Nb 

 

 

 
Obr. 6-4 – Mikrostruktura vzorků „R0“ (A, B); 

 

Obr. 6-5 dokumentuje stav mikrostruktur vzorků „R1“, „R2“, „R3“ a „R4“. 

Zpracování dle režimu „R1“ vedlo k zachování β fáze do pokojové teploty. V obou 

případech jsou patrny hranice jednotlivých zrn. Na vzorku R1-25Nb byly po naleptání 

patrny stopy drobných precipitátů.  

Na vzrocích zpracovaných dle režimu „R2“ je možné pozorovat martenzitické 

desky, které nerovnoměrně vyplnily jednotlivá zrna výchozí β fáze. Větší podíl 

martenzitické fáze byl pozorován právě na vzorku R2-22Nb. 

Po zakalení z teploty 650 °C (923 K), byly ve středu vzorku R3-22Nb pozorovány 

rovněž martenzitické desky, ovšem okraj vzorku byl tvořen pouze β fází. Ve vzorku  

R3-25Nb vedlo tepelné zpracování k zachování β fáze po celé jeho ploše.  
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R1-22Nb  R1-25Nb 

 

 

 
R2-22Nb  R2-25Nb 

 

 

 
R3-22Nb  R3-25Nb 

 

 

 
R4-22Nb  R4-25Nb 

 

 

 
Obr. 6-5 – Mikrostruktura vzorků „R1“ (A, B), „R2“ (C, D), „R3“ (E, F), „R4“ (G, H); 
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Na základě stavu mikrostruktury obou vzorků „R4“ na Obr. 6-5 G, H, která je 

tvořena zrny fáze β zakalené z teploty 150 °C (423 K), lze potvrdit výraznou schopnost 

nadifundovaného vodíku ke stabilizaci β fáze. Dále je patrné, že během ochlazování na 

kalící teplotu, kdy průměrný teplotní gradient ochlazování činil cca 100 °C/ hod, došlo 

k precipitaci drobných částic.  

Na mikrostrukturních snímcích vzorků „R3“ a „R4“ bylo pozorováno, že vzorky 

s vyšším obsahem Nb jsou v obou případech mnohem méně postiženy trhlinami 

souvisejícími s nadifundovaným vodíkem. Výše uvedené koresponduje s poznatkem, že 

β fáze vykazuje lepší odolnost vůči vodíkovému křehnutí. 

6.2 Měření mikrotvrdosti 

Porovnáním naměřených hodnot mikrotvrdosti jednotlivých typů zpracování bylo 

zjištěno, že slitina s 22 at.% Nb dosahuje obecně vyšších hodnot mikrotvrdosti v rámci 

daného TZ, viz Obr. 6-6. Vyjímku tvořilo zpracování dle režimu „K4“, u kterých 

vykazovaly vzorky s 25 at.% Nb vyšší hodnoty mikrotvrdosti. Tento efekt je dáván do 

souvislosti s výskytem velmi jemných subzrn β fáze ve vzorku K4-25Nb, kdežto na 

vzorku K4-22Nb se vyskytuje martenzitická fáze v původních zrnech β fáze.  

Ačkoli byly vzroky „P0“, „R0“ a „K0“ zpracovány totožným TZ, nevykazovala 

změna v jejich mikrotvrdosti shodný charakter oproti přežíhaným stavům „P1“, „R1“ a 

„K1“. U vzorků „P1“ a „K1“ mikrotvrdost mírně poklesla, kdežto v případě vzorků 

„R1“ je možné pozorovat její zvýšení. Dle stavu mikrostruktury po leptání lze usuzovat, 

že k tomuto jevu pravděpodobně přispívá precipitační vytvrzení, jak je doloženno 

snímky na Obr. 6-5 A, B. 

Hodnoty mikrotvrdosti vzorků „R0“, „R2“ a „R3“ se pohybují v relativně úzkém 

rozpětí, jak dokládá Obr. 6-6, přestože každé zpracování vykazuje zcela odlišný 

charakter mikrostruktury Obr. 6-4 A, B a Obr. 6-5 C, D, E a F.  

U vzorků zpracovaných ve vodíku dle režimu „R4“, byla naměřena podobná 

hodnota mikrotvrdosti, jako v případě vzorků „R1“. Na základě měření a 

mikrostrukturních snímků (Obr. 6-5 G, H) lze konstatovat, že v případě zpracování 

„R4“ došlo vlivem TZ rovněž k precipitačnímu vytvrzení.  

Ze všech provedených měření, byla nejmenší hodnota mikrotvrdosti naměřena na 

vzorku R3-25Nb, a to 182HV, u kterého byla mikrostruktura tvořena β fází, naopak 
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nejvyšší hodnota – 537HV – byla naměřena na vzorku M5-22Nb, u něhož byla 

pozorována plně lamelární dvoufázová struktura α+β (Obr. 6-2 A). 

 

 

Obr. 6-6 – Srovnání hodnot mikrotvrdosti pro vzorky „R“ a „M6“; 

6.3 Stanovení obsahu vodíku 

Měřením obsahu vodíku, provedené na vzorcích „K1-4“ a „R0-R3“, bylo zjištěno, 

že s rostoucím obsahem Nb ve slitině klesá množství nadifundovaného vodíku, jak je 

znázorněno na Obr. 6-7. Svoji roli hraje rovněž čas, po který probíhá TZ, jak dokládají 

výsledky měření na vzorcích „K2“ v porovnání se vzorky „K1“ a rovněž výchozí stav 

materiálu, jak lze pozorovat na vzorcích „K4“ které před TZ nebyly přežíhány, jak tomu 

bylo v případě vzorků „K3“.  

Čas, po který vodíkování vzorků „R3“ probíhalo, byl oproti vzrokům „K3 a K4“ 

poloviční. Po 30 minutovém vodíkování bylo ve vzorku R3-22Nb a R3-25Nb naměřeno 

8400, respektive 6300 hm. ppm. 
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Obr. 6-7 – Obsahy vodíku ve slitinách Ti-22Nb a Ti-25Nb po zpracování dle režimu „K“ (levá osa - pro 

vzorky „K1“ a „K2“, pravá osa - pro vzorky „K4“ a „K3“); 

6.4 Tahové zkoušky  

Zkoušky tahem byly provedeny na vzorcích po tepelném zpracování dle režimu „R2“, 

„R3“ a „M6“, graficky zpracován na Obr. 6-8.  

Průběh tahových křivek vzorků „M6“ ukazuje na deformaci austenitického stavu 

(β fáze) [39] bez vzniku deformačního martenzitu. Oproti tomu na vzorcích 

zpracovaných dle režimu „R2“ byla částečně zachována martenzitická fáze a tyto 

vzorky vykazují značnou velikost deformace do lomu s výrazným „napěťovým plató“. 

Na vzorku R2-22Nb bylo dosaženo cca 14,5% při Rm 530 MPa, vzorek R2-25Nb 

dosáhl hodnoty deformace cca 6% při napětí Rm 560 MPa.  

K výraznému snížení mechanických vlastností vzorků vedlo tepelné zpracování 

ve vodíku dle režimu „R3“. U vzroku R3-25Nb nastalo porušení křehkým lomem při 

deformaci 0,1% a napětí cca 120 MPa. Na vzorku R3-22Nb nebylo vůbec možné 

tahovou zkoušku provést.  

Výraznější velikost deformace do lomu v případě R2-22Nb oproti R2-25Nb 

koresponduje s výsledky publikovanými v [16]. Vodík přítomný ve vzroku R3-25Nb 

stabilizoval β fázi a zároveň snížil transformační teploty a dovolil tak vzniku 
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deformačního martenzitu, jak je doloženo průběhem tahové zkoušky při porovnání se 

vzorky „M6“.  

 

Obr. 6-8 – Srovnání průběhu tahových zkoušek vzorků „R2“, „R3“ (L0=50mm, rychlost deformace  

10
-5

 s
-1

 ) a „M6“ (L0=25mm, rychlost deformace 10
-6

 s
-1); 

6.5 Měření transformačních teplot 

Zatímco měření transformačních teplot pomocí DTA na vzorcích „R0“ odhalují velmi 

podobný průběh obou složení a dokumentují změnu transformačních teplot v závisloti 

na obsahu Nb, tak rezistometrickou metodou v oboru teplot -100 – +100 °C byl na 

vzorcích „R2“ pozorován zcela odlišný charakter průběhu transformace v závislosti na 

obsahu Nb, jak dokumentuje Obr. 6-9. V dostupné literatuře nebyl nalezen popis 

probíhajících dějů, nicméně lze očekávat, že souvisí s přechodem zakaleného 

martenzitu na α fázi.  

Oproti tomu vodíkované vzorky zpracované dle režimu „R3“ nevykazovaly 

v daném oboru teplot žádné zřetelné transformační pochody, přestože mikrostruktura 

vzorku R3-22Nb byla tvořena zrny β s výskytem martenzitické fáze a vzorek  

R3-25Nb byl tvořen pouze fází β, viz Obr. 6-5 E, F. To nasvědčuje tomu, že vodík 

výrazně posouvá transformační teploty do nižších hodnot.  
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Obr. 6-9 – Transformační křivky vzorku R2-22Nb a R2-25Nb stanovené rezistometrickou metodou; 
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7 Závěr  

Při vypracování této práce byly učiněny následující poznatky:  

Metodou plazmové matalurgie lze připravit slitiny na bázi Ti-Nb, ovšem problém 

nastává s dosažením plně homogenního materiálu;  

Teplota 850 °C je pro tvážení slitin obou složení dostatečná, rotačním kováním lze 

připravit tyče i dráty požadovaných průměrů;  

Pro přípravu drobných vzorků se nejlépe osvědčila metoda elektroerozivního obrábění, 

pro hrubé dělení je nejvhodnější užití vodního paprsku; 

Byl vypracován efektivní postup pro ruční přípravu metalografických výbrusů. Pro 

jejich naleptání se nejlépe osvědčilo leptací činidlo o složení  

2ml HF + 1ml HNO3 + 2ml C3H6O3; 

Na základě metalografických snímků bylo prokázáno, že zakalením vzroků do vody 

z teploty 900 °C (1173 K) při zpracování v Ar lze zachovat β fázi do pokojových teplot; 

Bylo prokázáno, že nadifundovaný vodík dokáže stabilizovat β fázi do nižších teplot 

kalení. Fáze β byla zakalena z teploty 150°C (423 K); 

Bez ohledu na typ zpracování lze tvrdit, že slitina s nižším obsahem Nb dosahuje 

vyšších hodnot mikrotvrdosti. Tento jev je spojován s nižším podílem beta fáze 

v mikrostruktuře; 

Nejnižší hodnoty mikrotvrdosti byly naměřeny na vzorcích obsahující čistě fázi β  

(K1-25Nb, R3-25Nb), precipitáty α a/nebo ω fáze v mikrostruktuře přispívají ke zvýšení 

hodnot mikrotvrdosti, ovšem nejvyšší mikrotvrdost byla naměřena na vzorku s plně 

lamelární mikrostrukturou (α+β); 

Dosažená mikrotvrdost není vodíkem výrazně ovlivněna oproti zpracování v Ar za 

předpokladu, že je v mikrostruktuře zachována čistě β fáze;  

Slitina s nižším odsahem Nb je náchylnější k vodíkovému křehnutí, neboť bylo 

prokázáno, že za jednotku času pojme větsí množství vodíku; 

Zkrácení času v procesu vodíkování z jedné hodiny (režim „K“) na 30 minut (režim „R“) 

sice vedlo ke snížení obsahu vodíku ve vzorcích, nicméně přesto mělo vodíkování 

negativní dopad na mechanické vlastnosti. Teplené zpracování ve vodíku v délce trvání 

30min se ukázalo býti jako příliš dlouhé. Na zkušebních vzorcích se projevilo vodíkové 
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zkřehnutí a vedle velkých trhlin byly ve vzorcích pozorovány rovněž mikrotrhliny o 

délce jednotek μm; 

Prodloužení doby pro ochlazení na kalící teplotu vedlo i při zpracování v Ar ke zvýšení 

obsahu vodíku, a to ve vzorcích obou slitin, jak je doloženo výsledky měření obsahu 

vodíku na vzorcích „K1“ a „K2“; 

Tahové zkoušky potvrdily deformaci austenitického stavu v případě vzorků „M6“ a 

odhalily superelastické chování u vzorků „R2“; 

V souladu s literárními prameny byla při tahové zkoušce pozorována větší deformace 

do lomu na slitině s nižším obsahem Nb; 

Pro měření transformačních teplot se výhodnější metodou jeví měření teplot fázových 

přeměn pomocí DTA (resp. DSC), u které lze citlivěji volit nastavení vstupních 

parametrů měření; 

Při měření vzorků pomocí DTA měření se projevoval „záchvěv“ na větvi ohřevu 

v počáteční fázi měření (do cca 150°C). Tento jev lze odstranit změnou nastavení měřící 

aparatury; 

Nadifundovaný vodík výrazně posouvá transformační teploty k nižším hodnotám; 

V relativně úzkém rozpětí obsahu Nb byl při rezistometrické metodě měření 

transformačních teplot pozorován zcela odlišný charakter transformačních křivek.  
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