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Abstrakt 

Titanu pat�í v posledních letech dominantní postavení mezi bio-materiály a rovn�ž se 

rozši�uje jeho použití pro dentální implantáty.  Materiály zpracované metodami SPD jsou 

charakteristické jemnozrnnou strukturou a výbornými mechanickými vlastnostmi. Bylo 

dokázáno, že ultra-jemnozrnný titan má mnohem vyšší mechanické vlastnosti než titan 

hrubozrnný. Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu metody ECAP na zjemn�ní 

zrna u komer�n� �istého titanu Grade 1 a Grade 2 a vlivu jemnozrnné struktury na zlepšení 

mechanických vlastností. Krom� vysoké pevnosti disponuje titan také výbornou korozní 

odolností, proto je �ást experimentu v�nována také zkoumání vlivu r�zných prost�edí na 

stabilitu titanu. 

Klí�ová slova: Ultra-jemnozrnný titan, SPD metody, ECAP 

Abstract

Comercially pure titanium has a dominant position among bio-materials and is 

experiencing a rapid development in recent years due to its application in dental implants. 

Materials processed by methods of severe plastic deformation (SPD) are characteristic for 

their ultrafine-grained structure and excelent mechanical properties. The ultrafine-grained CP 

titanium has higher strength and yield strength than coarse-grained titanium. In the thesis, the 

evolution of the microstructure of the CP titanium during ECAP is studied in order to 

examine an effect the grain refinement on increasing mechanical properties. Due to excellent 

corrosion resistence of titanium also stability in various liquids  is investigated. 

Keywords: Ultra-fine grain titanium, SPD methods, ECAP
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1 ÚVOD

Komer�n� �istý titan je prvek, který nachází využití v mnoha odv�tvích, kde jsou 

kladeny vysoké nároky na mechanické vlastnosti a korozní odolnost, a jedním z takových 

obor� je medicína. Titan nacházel své využití v medicín� zprvu v oblasti kloubních náhrad, 

pozd�ji se použití tohoto kovu rozší�ilo i do oblasti dentálních implantát� a s postupem �asu 

se stal nepostradatelný p�i jejich výrob�. V oblasti dentálních implantát� je titan používán od 

2. poloviny minulého století, jednalo se však o titan s hrubozrnnou strukturou. Spolu 

s nástupem nanotechnologií a nanomateriál� se však rozši�uje použití komer�n� �istého titanu 

s mnohem jemn�jším zrnem, které zárove� p�ináší v porovnání se svou hrubozrnnou 

modifikací lepší mechanické vlastnosti. 

Ultra-jemnozrnný titan je charakteristický pro své výborné mechanické vlastnosti, 

mezi které neodmysliteln� pat�í jeho vysoká pevnost, únavová odolnost a výborná odolnost 

proti korozi. Tyto vlastnosti se staly cílem mnoha výzkum� a experiment� zejména proto, že 

titan zaujímá mezi bio-kompatibilními materiály dominantní postavení a jsou to zárove�

práv� tyto vlastnosti, které jsou p�edm�tem zkoumání této diplomové práce. Technologie 

výroby nanotitanu byla navržena a posléze mnohokrát experimentáln� ov��ována. Zjemn�ní 

zrna materiálu bylo získáno pomocí navržených metod SPD, které ve v�tšin� p�ípad�

využívají extrémní plastickou deformaci, která má za následek intenzivní zjemn�ní zrna. 

Nejpoužívan�jší metodou je ECAP, která je zárove� klí�ovou metodou, používanou ke 

zpracování vzork� v této diplomové práci. 

V teoretické �ásti je v�nována pozornost zejména informacím o komer�n� �istém 

titanu, zahrnující jak obecné vlastnosti, tak jeho rozd�lení do jednotlivých stup��, výrobu, 

vlastnosti a použití s bližším zam��ením na jeho použití v medicín�, zejména v oblasti, již 

d�íve zmi�ovaných, dentálních implantát�. Je zde jakési relativní rozd�lení na teoretický 

základ v�nující se titanu a další, který se v�nuje práv� metodám SPD, zejména tedy metod�

ECAP. 

Experimentální �ást se skládá z n�kolika díl�ích �ástí. První �ást se pak v�nuje 

porovnání struktury a vlastnosti CP Ti ve stavu výchozím a po zpracování metodou ECAP. 

Další �ást se dále v�nuje posouzení korozní odolnosti komer�n� �istého titanu v t�lních 

roztocích, kdy jsou vzorky podrobeny expozici v roztocích jako: krev, mo�, sliny, líh, 

fyziologický roztok a HCl. Poslední experiment se zabýval zkouškou vzniku vodíkem 

indukovaných trhlin uvnit� materiálu.  
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2 TITAN

Titan jako prvek objevil v r. 1791 anglický duchovní, William Gregor. V r. 1793, 

nezávisle na p�edchozím objevu, ho objevil také n�mecký chemik M. H. Klaproth a zárove�

již pojmenoval tento prvek názvem, který je používán dodnes. Poprvé byl titan vyroben v r. 

1887, jednalo se však o titan obsahující ne�istoty. �istý titan (99,9%) vyrobil až v r. 1910, 

americký metalurg, Matthew A. Hunter.[1-2] 

 V r. 1932 William J. Kroll vyrobil v�tší množství tvárného titanu kombinací TiCl4 a 

Ca. Byl p�esv�d�en, že tento materiál má vynikající korozní odolnost a dobré pevnostní 

vlastnosti. Se za�átkem 2. sv�tové války opustil Evropu a pokra�oval ve svých výzkumech ve 

Spojených Státech. Touto dobou nahradil zárove� p�vodní reduk�ní �inidlo (Ca) za Mg. Nyní 

je Kroll považován za zploditele moderního titanového pr�myslu a Kroll�v proces je 

základem t�ch nejb�žn�jších výrobních proces� titanu[3].  

Dnes se uvádí, že titan je 9. nejrozší�en�jší prvek na zemi, p�i�emž podle r�zných 

literatur se m�žeme setkat také s umíst�ním na 4. nebo 7. p�í�ce [4-6]. I p�es své vysoké 

zastoupení v zemské k��e, byl �istý kovový titan po dlouhou dobu velmi vzácným a drahým 

materiálem. D�vodem je skute�nost, že b�žné hutní metody, které se využívají k výrob�

jiných kov�, jsou v p�ípad� titanu neú�inné díky ochot� titanu reagovat za zvýšené teploty s 

kyslíkem, vodíkem, uhlíkem a dusíkem [7]. Mezi nejb�žn�jší minerály, které jsou primárními 

zdroji pro získávání titanu, pat�í rutil ( TiO2) a ilmenit (FeTiO3) [5].  

Titan je šedý, lesklý kov, který má nízkou hustotu, dobrou pevnost, je pom�rn� lehce 

vyrobitelný a má výborné korozní vlastnosti. Titan, tak jako jiné prvky, je složený z n�kolika 

izotop�. Jako p�echodový prvek má prom�nné mocenství a nej�ast�ji se vyskytuje 

v mocenství Ti III  a Ti IV. Nejv�tší rozsah mají slou�eniny ve �ty�mocném stavu a vykazují 

neomezenou stálost [7]. 

Krystalová struktura m�že být myšlena jako fyzikální homogenita pevné látky, ve 

které jsou atomy uspo�ádány ve stále se opakujících schématech. Toto uspo�ádání slouží jako 

�ídící nástroj pro fyzikální chování kov�. V�tšina kov� má m�ížku kubickou prostorov�

centrovanou, kubickou plošn� centrovanou nebo hexagonální t�sn� uspo�ádanou. Zkoumání 

titanu rentgenovou difrakcí až do teploty 885 °C prokázalo výskyt hexagonální m�ížky a 

ozna�uje se jako � fáze. S rostoucí teplotou nad teplotu 885 °C dochází k p�esunu atom� do 

poloh typických pro m�ížku prostorov� centrovanou. Jinak taky �íkáme, že �istý titan prochází 

alotropickou transformací z hexagonální t�sn� uspo�ádané m�ížky na m�ížku kubickou 
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prostorov� uspo�ádanou, viz obr. 1. Tato kubická struktura je ozna�ována jako � fáze, která 

se udržuje až do teploty 1668 °C, bodu tání titanu [8-9].  

Obr. 1. M�ížka a) hexagonální t�sn� uspo�ádána HTU charakteristická pro � fázi, b) kubická 

prostorov� centrovaná KSC p�edstavující � fázi[8] 

Komer�n� �istý titan, CP titan, je nelegovaný. V provozní teplot� je tvo�en 100% �

fázi. Jelikož se jeví jako jednofázový materiál, mohou být jeho vlastnosti kontrolovány 

chemickým složením (Fe a intersticiální p�ím�si) a velikostí zrna. Komer�n� �istý titan je 

rozd�len do 4 stup��, 1 až 4, v závislosti na pevnosti a p�ípustných hodnotách n�kterých 

p�ím�sí: dusíku, uhlíku, vodíku, železa a kyslíku. Omezující hodnoty jednotlivých p�ím�sí je 

v tabulce 1. CP Ti se �adí od CP Ti Grade 1 s nejvyšší korozní odolností a tva�itelností a 

s nejnižší pevností, až k CP Grade 4 s nejvyšší pevností a pr�m�rnou tva�itelností [8]. 

Tab. 1. Omezující hodnoty pro prvky udávající složení jednotlivých stup�� CP Ti 

 Nmax Cmax Hmax Femax Omax

CP Ti Grade 1 0,03 0,1 0,0125 0,2 0,18 

CP Ti Grade 2 0,03 0,1 0,0125 0,3 0,25 

CP Ti Grade 3 0,05 0,1 0,0125 0,3 0,35 

CP Ti Grade 4 0,05 0,1 0,0125 0,5 0,4 
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Tab. 2. Mechanické vlastnosti jednotlivých zna	ek CP titanu; (Rm – pevnost, Re- mez kluzu,  

A-tažnost) 

Ozna�ení CP titanu Rm [MPa] Re [MPa] A [%] 

CP Ti Grade 1 240 170 24 

CP Ti Grade 2 345 275 20 

CP Ti Grade 3 450 380 18 

CP Ti Grade 4 550 483 15 

  V tab. 2 je uveden p�ehled pevnosti, meze kluzu a tažnosti pro uvedené konkrétní 

zna�ky titanu a v tab. 3 jsou uvedeny intervaly p�ípustných pevností, p�i 

uvedeném p�edcházejícím tvá�ení za studena nebo žíháním. Hodnoty jsou  uvedeny pouze pro 

komer�n� �istý titan ve zna�kách Grade 1, 2 a 4. CP Ti Grade 3 je tím nejmén� používaným. 

Tab. 3 Intervaly p�ípustných pevností materiálu v závislosti na p�edchozím zpracování 

Ozna�ení CP tianu Podmínky Rm [MPa]

CP Ti Grade 1 Tvá�ení za studena 586 - 793 

CP Ti Grade 1 Žíhání 310 - 517 

CP Ti Grade 2 Tvá�ení za studena 758 - 965 

CP Ti Grade 2 Žíhání 448 - 621 

CP Ti Grade 4 Tvá�ení za studena 931 - 1138 

CP Ti Grade 4 Žíhání 655 - 827 

2.1 CP Titan GRADE 1  

CP1 Ti je první ze �ty� stup��, do kterých je rozd�len komer�n� �istý Ti a je to 

nejjemn�jší titan s nejvyšší tažností. Disponuje nejlepší tva�itelností za studena, výbornou 

korozní odolností a má vysokou rázovou houževnatost. V d�sledku t�chto vlastností, je CP Ti 

Grade 1 vybraným materiálem pro mnoho aplikací, kde je požadována snadná tva�itelnost. 

Obvykle je CP Ti Grade 1 dostupný ve form� titanového plechu �i trubek. V t�chto formách 

se používá nap�. v chemickém zpracování, pro objemov� stabilní anody, odsolování, 

stavitelství, ve zdravotním pr�myslu, v námo�ním pr�myslu, v automobilových sou�ástech, 

v letectví jako kostra letadel, atd. [10].
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2.2 CP Titan GRADE 2  

CP Ti Grade 2 má s hodnotou 275 MPa minimální mez kluzu a relativn� nízkou úrove�

p�ím�sových prvk�, které jej v rámci pevnosti umis	ují mezi stupn� Grade 1 a Grade 3. CP Ti 

Grade 2 má velmi široké použití zejména díky kombinaci výborné tva�itelnosti, pr�m�rné 

pevnosti a dobré korozní odolnosti. Tato kombinace vlastností �adí komer�n� �istý titan, CP 

Ti Grade 2, mezi materiály hojn� využívané pro letectví a pro zdravotnické aplikace. M�že 

být využíván všude tam, kde je kladen d�raz na dobrou tva�itelnost a korozní odolnost p�i 

n�jaké st�ední pevnosti. Mezi konkrétní p�íklady využití pat�í v leteckém a kosmické 

pr�myslu nap�íklad povrch trupu letadla, držáky a �ídící potrubí. D�ležitým odv�tvím je také 

použití v lodních sou�ástech a v chemických aplikacích, kterými jsou nap�. kondenzátory, 

odpa�ova�e, reak�ní nádrže pro chemické procesy, potrubí pro odsolování v odsolovacích 

továrnách a nádrže pro použití v kryogenních teplotách. Další použití zahrnuje za�ízení jako 

saze�ky, koše, katody v elektrolytickém pokovování a mnoho r�zných zdravotnických 

aplikací. 

2.2.1 Odolnost proti korozi 

Korozní odolnost CP Ti Grade 2 je založena p�edevším na p�ítomnosti stabilní, pevn�

spjaté oxidické vrstvy na povrchu. Tato vrstva se samovoln� vytvo�í ihned p�i styku tohoto 

materiálu s kyslíkem. P�i narušení této vrstvy, dochází ihned k jejímu op�tovnému vytvá�ení a 

obnovování, a to po celou dobu, kdy je ve styku se zdrojem kyslíku (vzduch nebo vlhkost). 

Obecn� tedy platí, že �ím je �istota CP Ti v�tší, tím je lepší jeho korozní odolnost. CP Ti 

Grade 2, s relativn� nízkou mírou zne�išt�ní, má široké využití zejména pro svou schopnost 

vystupovat v mnoha aplikacích a prost�edích, kde je zapot�ebí výborná korozní odolnost, 

jakými jsou mo�ské prost�edí a chemické procesy. V mo�ské vod� platí odolnost proti korozi 

v plné mí�e až do teploty 315°C. Musí být však zvážena možnost výskytu tzv. trhlinové 

koroze a sou�ásti musí být navrženy tak, aby se p�edešlo vzniku takovýchto trhlin. 

CP Ti Grade 2 je vysoce odolný v��i p�sobení mnoho chemických prost�edí, mezi 

která pat�í oxida�ní prost�edí, alkalické prost�edí, organické slou�eniny a kyseliny, vodné 

roztoky solí a vlhké nebo suché spaliny. Je rovn�ž vysoce korozn� odolný v tekutých kovech, 

kyselin� dusi�né a ve vlhkém plynném chlóru a brómu. Mezi vn�jší podmínky, ve kterých je 

CP Ti Grade 2 náchylný ke korozi, se zahrnují siln� reduk�ní kyseliny, alkalické (zásadité) 

roztoky peroxidu a tekuté chloridové soli. Ve vysoce aktivních roztocích halogenid� a sulfát�

m�že dojít k trhlinové korozi, která je d�ležitá zejména v námo�ních aplikacích. 
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CP Ti Grade 2 je dále odolný proti vzniku trhlin vlivem nap�	ové koroze jak obecn�

p�i b�žných podmínkách, tak ve vodných roztocích. Podmínky, u kterých je patrná náchylnost 

ke vzniku trhlin vlivem nap�	ové koroze, zahrnuje bezvodý metylalkohol, roztok 

metylalkoholu a halogenid�, �erven� dýmavá kyselina dusi�ná, oxid dusný, kapalné nebo 

pevné kadmium a kapalná rtu	. 

CP Ti Grade 2 je mimo jiné vlivem vytvá�ení hydrid� náchylný k vodíkovému 

k�ehnutí. Sm�rnice, vymezující dovolené obsahy p�ím�sových prvk� a ne�istot, udávají pro 

produkty charakteristický maximální limit vodíku 150 ppm, ale pro dosažení nižších úrovní je 

možný pokles tohoto limitu. Toho lze dosáhnout nap�. drážkováním. P�ítomnost drážek nebo 

jiných koncentrátor� nap�tí navyšuje rušivý efekt tím, že vodík migruje do oblasti zá�ez�, a 

zvyšuje tak místní koncentraci vodíku. Tento postup je d�ležitý ve snaze minimalizovat 

zachytávání vodíku b�hem zpracování, zvlášt� tepelného zpracování a kyselého mo�ení 

2.2.2 Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování používané pro CP Ti je žíhání a žíhání na odstran�ní pnutí. Žíhání 

se používá pro celkové zjemn�ní struktury a odstran�ní všech zbytkových pnutí. Žíhání d�íve 

již tvá�ených produkt� p�i typických teplotách (pod � p�em�nou) má za následek pln�

rekrystalizovanou rovnoosou � strukturu. P�esného �ízení velikosti zrna a mechanických 

vlastností je dosaženo správným regulováním žíhací teploty. Žíhání na odstran�ní pnutí je 

používáno k odstran�ní n�kterých nebo v�tšiny zbytkových pnutí, které v materiálu z�staly po 

p�edchozím tvá�ení materiálu, nebo k obnovení meze kluzu v tlaku po prodlužování. 

Titan a jeho slitiny mají vysokou afinitu k plyn�m zahrnující kyslík, dusík a vodík. 

Když je CP Ti oh�íván na vzduchu, absorpce kyslíku má za následek vytvo�ení extrémn�

tvrdé, k�ehké, kyslíkem stabilizované vrstvy � fáze. Mezižíhání a finální žíhání je �asto 

provád�no ve vakuu nebo v inertní plynové atmosfé�e, aby se zabránilo vzniku � fáze a s tím 

spojeným úbytkem materiálu. Žíhání ve vakuu m�že být také použito k odstran�ní p�ebytku 

zachyceného vodíku; tento proces je znám jako vakuové odply�ování. �ásti k tepelnému 

zpracování ve vakuu musí být d�kladn� o�išt�ny. 

Tab. 4 Tepelná zpracování charakteristické pro CP Ti Grade 2 

Žíhání 595-705°C/2 hod/vzduch 

Žíhání na odstran�ní pnutí 540-595°C/15-30 min/vzduch 
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2.2.3 Tvá�ení za tepla 

CP Ti Grade 2 lze zpracovávat konven�ními metodami, jakými jsou válcování, kování 

a lisování. Teploty pro p�edválcování nebo p�edkování mohou dosahovat až 30 – 50 °C nad 

teplotu p�em�ny � fáze a teploty pro finální zpracování jsou v oblasti �+� fáze, v rozsahu 

p�ibližn� od 815 °C až do teploty cca 900 °C. Standardními metodami, které m�žeme pro 

tvá�ení použít, jsou nap�. válcování za tepla, kování, protla�ování na kovotla�itelském 

soustruhu, hydraulické tvá�ení a lisování za tepla. Složit�jší tvá�ení se provádí v teplotním 

intervalu 480-540°C a mírn�jší tvá�ení pak v intervalu 200 – 315 °C. Pozornost proto musí 

být v�nována zabrán�ní vzniku nadm�rného množství � fáze a odstran�ní této fáze pro 

zpracování. 

2.2.4 Tvá�ení za studena 

CP Ti Grade 2 má dobrou tažnost a m�že být tvá�en p�i pokojové teplot� r�znými 

standardními metodami, mezi které pat�í ohýbání, prodlužování, p�chování, lisování plechu a 

tažení. U CP Ti probíhá deforma�ní zpevn�ní dost rychle, což je v n�kterých operacích 

omezující, jako nap�. u tažení za studena. P�i procesu prodlužování p�i pokojové teplot� m�že 

dojít k poklesu meze kluzu v tahu až na 25 %; tento pokles však m�že být odstran�n žíháním 

na odstran�ní pnutí.  

2.2.5 Obrobitelnost 

Obráb�cí vlastnosti CP Ti Grade 2 jsou podobné vlastnostem antikorozní austenitické 

oceli. Obecn� je doporu�ena nízká �ezná rychlost, malá rychlost posuvu a použití velkého 

množství �ezné kapaliny. D�ležité jsou samoz�ejm� také ostré nástroje a pevné ukotvení 

nástroje. Obecn� jsou používány nechlórované �ezné kapaliny, a to zejména proto, aby se 

eliminovalo tvo�ení trhlin vlivem nap�	ové koroze indukované chloridy. Titanové t�ísky a 

piliny jsou vysoce ho�lavé.[11-12] 

2.3 CP Titan GRADE 3 

CP Ti Grade 3 je nejmén� používaným stupn�m titanu ze 4 uvedených, ale to jej 

ned�lá mén�cenným. CP Ti Grade 3 je siln�jší než Grade 1 a Grade 2, má podobnou tažnost a 

jen trochu menší tva�itelnost, avšak má lepší mechanické vlastnosti než jeho p�edch�dci.  

CP Ti Grade 3 je používán v aplikacích, které vyžadují pr�m�rnou pevnost a v�tší 

korozní odolnost. Mezi tyto aplikace je možné zahrnout nap�. letecké a kosmické konstrukce, 

chemické zpracování, zdravotnický a námo�ní pr�mysl [13]. 
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2.4 CP Titan GRADE 4 

Komer�n� �istý, nebo tzv. CP titan je nelegovaný. CP Ti Grade 4 je nejsiln�jší ze 

všech �ty� uvedených stup�� s minimální mezí kluzu 480 MPa a zárove� má nejvyšší 

povolený obsah kyslíku a železa. Tento titan je kombinací výborné korozní odolnosti a 

odolností proti únav� s vysokou pevností, díky které konkuruje oceli a niklovým slitinám 

v mnoha chemických a námo�ních aplikacích. Dále má také dobrou tva�itelnost i sva�itelnost. 

Op�t je tento materiál využíván nejvíce v aplikacích, kde je zapot�ebí dobrá pevnost a 

výborná korozní odolnost. Pevnost odpovídá pevnosti žíhané antikorozní oceli, ale s menší 

hmotností. Disponuje také dobrou tažností, pr�m�rnou tva�itelností a nejlepší odolnosti proti 

únav� v mo�ské vod�. U CP Ti Grade 4 nedochází ke k�ehnutí na hranicích zrn ani 

p�ecitliv�losti p�i zvyšujících se teplotách. Specifická pevnost (pevnost v pom�ru k hustot�) 

p�ináší zp�sob ke srovnání materiál�, založených na kombinaci pevnosti a hmotnosti. 

 N�které aplikace zahrnují motorové sou�ásti v leteckém a kosmické pr�myslu, lodní a 

chemické výrobní stroje, vým�níky tepla, reaktory pro chemické procesy a odsolovací továrny 

(desalinizace) [14]. 
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3 VÝROBA TITANU

Jak již bylo uvedeno, jednou z nejpoužívan�jších metod výroby titanu je Krollova 

metoda, nazvaná podle metalurga Williama Justina Krolla, který se stal pr�kopníkem moderní 

pr�myslové výroby titanu. Dá se �íci, že Krollova metoda rozvíjí metodu, vyvinutou již v r. 

1910 Matthewem Hunterem, který tehdy Ti p�ipravil z chloridu titani�itého – Ti4Cl. Ti4Cl je 

bezbarvá kapalina, která se v p�írod� b�žn� nevyskytuje a je t�eba ji um�le p�ipravit. K výrob�

se používá rutil, který je bohatý na TiO2. Následující reakce popisuje vznik Ti4Cl za 

sou�asného vývinu oxidu uhelnatého [1]. 

TiO2 + 2Cl2 + 2C � TiCl4 + 2CO 

Vzniklý Ti4Cl lze na kovový titan redukovat ho��íkem, pop�ípad� mén� �ast�jší 

variantou je redukce sodíkem. Reakce probíhá ve vakuu, kdy ochranná atmosféra je tvo�ená 

inertním plynem, nej�ast�ji argonem. Titan je velmi reaktivní a reaguje s kyslíkem i dusíkem, 

proto není možné tyto plyny použít jako ochrannou atmosféru. Reakce je exotermická a 

probíhá p�i teplot� 800°C. B�hem pr�b�hu reakce dochází ke vzniku tzv. titanové houby. Celý 

pr�b�h trvá p�ibližn� 18 hodin, a najednou lze tímto zp�sobem vyrobit až 1000 kg této 

titanové houby. Následující reakce popisuje redukci Ti4Cl ho��íkem za vzniku titanové houby, 

která je zne�išt�na ho��íkem [2, 7]: 

2Mg + TiCl4 �2MgCl2 + Ti 

Odd�lení MgCl2 a Mg je posléze provád�no vakuovou separací nebo loužením v kyselin�

chlorovodíkové HCl. 

Výroba elektrolýzou vodných roztok� nebo elektrolýzou TiO2 je v d�sledku 

chemických vlastností titanu vylou�ena. Možnou variantou je však výroba elektrolýzou 

bezkyslíkatých solí, v tomto p�ípad�, již d�íve osv�d�eným, TiCl4. Pro tento zp�sob se 

používají grafitové anody, katodou je pak uzav�ená perforovaná nádoba z ocelového plechu a 

elektrolytem je roztavená láze� chloridu sodného, NaCl, do níž je p�ivád�n chlorid titani�itý 

TiCl4. Titan, který se b�hem elektrolýzy vyrobí, se usazuje na vnit�ních st�nách katody.  

Titan vyrobený elektrolýzou má, v porovnání s reduk�ní metodou, vyšší jakost, avšak ani 

jednou metodou nelze p�ipravit dostate�n� �istý titan, který by bylo možné dále hned využívat 

nap�. pro v�decké nebo speciální ú�ely, proto je nutné získaný titan podrobit rafinaci 

termickou disociací [2,7,15]
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4 POUŽITÍ TITANU

Jednou z nejvýznamn�jších slou�enin titanu je TiO2 – oxid titani�itý, který je znám 

jako tzv. titanová b�loba. Je to bílý prášek, který je zdravotn� absolutn� nezávadný. Nejv�tším 

kladem této slou�eniny je vysoká krycí schopnost a trvanlivost, která se stává využitelnou 

v mnoha odv�tvích (nát�rové a malí�ské barvy, sklá�ský a keramický pr�mysl, výroba papíru, 

plast� a kosmetiky). V dnešní dob� tvo�í tento sortiment 90% celosv�tové spot�eby produkt�

z titanu. V�tšímu rozší�ení titanu do mnoha obecn�jších odv�tví brání stále jeho vysoká cena, 

která je spojena s vysokými náklady na jeho získáváni [7].  

Titan je zhruba o 30% pevn�jší a o 45% leh�í než ocel a o 60% t�žší a 200% odoln�jší 

než hliník. Nelze opomenout ani výbornou odolnost v��i atmosférické korozi a mnoha 

pr�myslových kyselin. Titan je absolutn� imunní v��i vliv�m prost�edí, bez ohledu na 

zne�iš	ující látky. Tam, kde ostatní kovy dávají najevo svou omezenou životnost, titan vydrží. 

Odolává m�stskému zne�išt�ní i mo�ské vod�. S odkazem práv� na tyto charakteristické 

vlastnosti, nachází široké uplatn�ní zejména v leteckém pr�myslu, kde se stal titan základním 

materiálem p�i výrob� vn�jších povrch� letadel, sou�ástí podvozku a motoru, hydraulických 

systém� a dalších komponent, které jsou vystavovány velkému namáhání. Titan pat�í mezi 

t�žce tavitelné kovy a je odolný za vyšších teplot, proto se s tímto materiálem setkáváme i p�i 

výrob� protipožárních p�epážek nebo kryt� proudových motor� a v sou�ástech, které jsou 

vystavovány velkým teplotním extrém�m.[16] 

Velké zastoupení tohoto materiálu nalezneme také v kosmickém pr�myslu, 

námo�nictví i armád�. V kosmickém pr�myslu jsou to práv� raketoplány, družice, satelity, 

sondy i vesmírné stanice, které jsou z v�tší �ásti tvo�eny práv� tímto materiálem. V armád� je 

pak sou�ásti stíha�ek, raket, tank�, pancé�ových vozidel a mnoho dalšího technického 

vybavení. V námo�nictví se využívá, již tak �asto zmi�ované, výborné korozní odolnosti 

titanu a také odolnosti proti p�sobení velkého množství kyselin a zejména slané mo�ské vod�. 

Je proto nezbytným materiálem p�i výrob� ponorek, lodních šroub�, h�ídelí a mnoha dalších 

sou�ástí, které p�icházejí do styku s mo�skou vodou [4,2, 16] 

4.1 Titan v léka�ství 

�istý titan a jeho slitiny byly navrženy jako materiály vhodné pro léka�ské implantáty 

a byl úsp�šn� za�len�n do rekonstruk�ní chirurgie a protézních za�ízení zejména pro svou 

výbornou biokompatibilitu a bezproblémové vytvá�ení spojení s kostí. Polotovary ve form�

hrubozrnného titanu nebo slitiny titanu jsou používány jako bio-materiály pro zdravotnické a 
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dentální implantáty od poloviny 60. let minulého století. Díky výborné korozní odolnosti a 

bio-kompatibilit�, z�stává titan doposud nejvíce používaným materiálem k výrob�

ortopedických protéz, avšak pevnost komer�n� �istého, hrubozrnného titanu je stále relativn�

nízká, ve srovnání s ostatními kovy používanými v léka�ských za�ízeních. Práv� tato nižší 

pevnost �istého hrubozrnného titanu se stává omezující pro aplikace v podmínkách vysokého 

zat�žování [17-19]. 

Legováním nebo sekundárním zpracováním lze zlepšit mechanické vlastnosti. 

Legování však p�ináší riziko potenciální toxicity. V poslední dob� se udává, že použitím SPD 

metod p�i výrob� nanostrukturního CP titanu, které zahrnují extrémní plastickou deformaci, 

lze dosáhnout zlepšení mechanických vlastností a lepší biologické odezvy lidských tkání na 

tento kov. Další informace hovo�í o tom, že ultra-jemnozrnný titan má vyšší pevnost a 

vysokou mez únavy, což je, ve srovnání s doposud používaným hrubozrnným titanem, 

mnohem výhodn�jší [19]. Ultra-jemnozrnný CP titan je tak jedine�ným kandidátem pro 

použití jako tzv. bio-materiál, zejména pro svou výbornou kombinaci mechanických 

vlastností a bun��né snášenlivosti. 

A�koliv ultra-jemnozrnný titan vykazuje lepší biologické chování než b�žný, 

hrubozrnný titan, je stále p�irozen� bio-inertní a nem�že tvo�it bio-aktivní spojení s lidskou 

kostí, je-li implantován namísto kosti [17]. Pro klinické aplikace je nezbytný jak 

kvalifikovaný základ, výborný charakter povrchu, k zaru�ení výborného za�len�ní do kostí, 

tak i dlouhodobé funk�ní spojení mezi implantátem a kostním základem. Bio-aktivní povrch 

implantátu je velice d�ležitým faktorem, který podporuje dobré p�ilnutí a spojení s kostní 

tkání. Výborné biologické vlastnosti mohou být vysv�tleny na základ� vrstvy, jenž se vytvá�í 

na povrchu kovu. Jedná se o tenkou oxidickou vrstvu spjatou s povrchem a zpravidla jde o 

kombinaci n�kterých oxid�, nap�. TiO, TiO2, Ti2O3 a Ti3O4. Tato vrstva se na povrchu vytvá�í 

zcela automaticky tém�� okamžit� p�i styku kovu se vzduchem. Nanášení oxidu titani�itého 

TiO2 technikou plazmatického sprayování  je jednou z metod optimalizujících použití CP Ti. 

Povrchová modifikace, jak u CP Ti, tak u titanových slitin, zlepšuje propojení implantátu 

s kostí. Rozhraní mezi kostí a titanovým implantátem je znám pod pojmem 

„osseointegration“, a jedná se o vzájemné slou�ení kosti a implantátu. 

Pacient�m na celém sv�t� je denn� implantováno více než 1000 tun titanových 

implantát� s velkou škálou r�zných vlastností a funkcí. Titan a titanové slitiny používané pro 

implantáty byly navrženy tak, aby m�ly výbornou bio-kompatibilitu s malou nebo žádnou 

reakcí s tkán�mi v blízkém okolí implantátu [21].  
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P�irozený výb�r Ti jako materiálu vhodného pro implantace je ur�ený p�edevším 

kombinací svých výborných charakteristických vlastností, mezi které neodmysliteln� pat�í 

odolnost proti korozi, biokompatibilita, pevnost, nízký model pružnosti p�i sou�asném 

postupném zvyšování pevnosti, hustota, nízký potenciál k vyvolávání alergických reakcí, 

schopnost lidských tkání vytvá�et s t�mito implantáty spojení a dobrá snášenlivost s t�lními 

tekutinami. 

4.1.1 Titan pro dentální implantáty 

Je nezbytné, aby materiály pro dentální implantáty byly biokompatibilní, nebyly 

toxické a nezp�sobovaly alergické reakce. Materiál musí mít vysokou mez pevnosti Rm, 

vysokou mez te�ení p�i nízké hustot� 
 a nízký modul pružnosti E. Kovovými materiály 

používanými pro dentální ú�ely jsou slitiny antikorozní oceli, slitiny kobaltu, titan 

(hrubozrnný) a titanové slitiny. 

V posledních letech byla v�nována velká pozornost titanovým slitinám s 

požadovanými vysokými pevnostními vlastnostmi. D�vodem byl fakt, že titanové slitiny m�ly 

ve srovnání s �istým titanem vyšší pevnostní vlastnosti. Typickým zástupcem t�chto slitin je 

duplexní slitina (�+�, slitina tvo�ena dv�ma fázemi) TiAl6V4. Po aplikaci dentálních 

implantát� z t�chto slitin byla potvrzena toxicita vanadu. B�hem následujícího vývoje 

dentálních implantát�, bylo koncentrováno úsilí na nahrazení toxických a potenciáln�

toxických prvk�, v titanových slitinách, prvky netoxickými. To lze považovat za d�vod 

za�átku používání slitin typu Ti-Ta, Ti-Mo, Ti-Nb a Ti-Zr. Samotná fáze � titanový slitin byla 

vyvinuta v dob�, která je charakteristická pro svou nízkou hodnotu modulu pružnosti. 

Titanové slitiny s prvky s velmi rozdílnou hustotou a teplotou tání ( Ti-Ta, Ti-Mo) vyžadují 

speciální technologii výroby, která má za následek rostoucí náklady na výrobu a ceny 

polotovaru pro dentální implantáty. Problém ve vývoji kovových bio-materiál� sestává nejen 

z jejich skute�né nebo potenciální toxicity, ale také v oblasti alergických reakcí na r�zné kovy 

a legující prvky. Alergie na kovy jsou zp�sobeny kovovými ionty, které se uvol�ují z kov�

vlivem t�lních tekutin, a p�ecitliv�lost populace k alergiím neustále nar�stá. Vliv jednotlivých 

kov� na vyvolání alergických reakcí se samoz�ejm� liší. Co se týká legujících prvk� pro 

dentální implantáty, zvláštní pozornost je v�nována jmenovit� Ni a Co a Cr. N�které slitiny 

titanu také obsahují prvky, klasifikované jako alergeny. Jsou to nap�. následující slitiny: Ti-

13Cu-4,5Ni; Ti-20Pd-5Cr; Ti-20Cr-0,2Si. Postupn� však dochází k nár�stu p�ecitliv�losti na 

Ni.  



17 

D�sledným zkoumáním se došlo k obecným záv�r�m, že riziko toxicity, které vzniká 

vlivem legujících prvk�, a p�ecitliv�lost lidských tkání k t�mto prvk�m, která ve v�tšin�

p�ípad� p�echází v silné alergické reakce, je dozajista pádným d�vodem, pro� pro siln� se 

rozvíjející odv�tví titanových dentálních implantát�, je mnohem výhodn�jší použití práv�

�istého titanu. Dá se �íci, že práv� v d�sledku t�chto pádných d�vod� je �istý titan stále velmi 

preferovaným materiálem pro dentální ú�ely, vezmeme-li ješt� v úvahu jeho neustále se 

vyvíjející výhodn�jší jemnozrnné strukturní složení[17, 18, 22]. 

Obr. 2. P�íklad výchozího polotovaru pro výrobu dentálních implantát� a p�íklad n�kolika 

r�zných typ� t�chto implantát� z CP titanu; a) výchozí vále	ek pro výrobu implantátu  – 


 4,75 x 5,25 mm; b) dentální implantát firmy TIMPLANT, pr�m�r válcové 	ásti 3,52 mm x 

12,47 mm; c) dentální mikroimplantát, 
 2,83 x 17,83 mm a d) mikroimplantát DENTAL 

TECH, 
 2,7 x 13 mm 
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4.1.1.1 Jemnozrnný titan 

Ultra-jemnozrnný titan je charakterizován mimo�ádnými mechanickými vlastnostmi, 

mezi kterými jsou vysoká mez pevnosti a vysoká mez te�ení t�mi nejd�ležit�jšími ze všech. 

Pevnostní vlastnosti ultrajemnozrnného titanu musí spl�ovat následující podmínky:  

Rm> 1000 MPa, Rp0,2> 850 MPa. Nezávisle na mezi pevnosti je další d�ležitou vlastností 

dentálních implantát� jejich tzv. m�rná pevnost (pevnost v pom�ru s hustotou �� �� ).  

Mechanické vlastnosti jemnozrnných materiál� pro implantáty jsou hodnoceny ve vztahu k 

jejich hustot� a hovo�íme tedy o tzv. specifických vlastnostech. V p�ípad� klasického 

hrubozrnného titanu se m�ní hodnota pom�ru �� ��  v rozsahu od 70 do 120 ����	 
� ), pro 

slitinu Ti6Al4V se m�ní kolem hodnoty 200 ����	 
� ), a pro jemnozrnný titan je možné 

p�edpovídat 270 ����	 
� ). Jako zajímavost lze uvézt hodnoty specifické pevnosti (�� ��  ) 

pro další materiály používané pro tyto dentální ú�ely: ocel AlSi 316 L: �� �� � � ����	 
� ), 

slitiny kobaltu: �� �� � ��� ����	 
� ), �Ti (Ti15Mo5Zr): �� �� � ��� ����	 
� ) [23]. 

 Nevýhodou dentálních implantát� založených na ocelových slitinách nebo slitinách 

kobaltu je jejich vysoký modul pružnosti v tahu: � � ��� � �������, zatímco v p�ípad�

titanu hovo�íme o hodnotách � � �� � �������. Podle Hall-Petchova vztahu je možné 

podstatn� zvýšit pevnostní vlastnosti u kovových materiál� zjemn�ním zrna. To je d�vod, 

pro� je vhodné pro dentální implantáty používat spíše jemnozrnný titan než hrubozrnný[23-

26]. 
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5 KINETIKA TRANSFORMACE  ������

Dosavadní praxe ukázala, že narozdíl od kování, má válcování titanových bram lepší 

produktivitu a nižší energetickou spot�ebu. Výrobní náklady p�i válcování jsou taktéž nižší, a 

výrobní náklady odpovídají asi 1/3 náklad� p�i kování. Ve sv�t� je stále rozší�ené výroba a 

zpracování Ti ingot� na ková�ských lisech, proto naše výrobky nemají, na domácím i 

mezinárodním trhu, konkurenci. Je ovšem nezbytné nahradit kování titanu a titanových slitin 

hrubým válcováním. Válcování se od kování liší nejen plastickou deformací, ale dále i 

rozp�tím kovacím teplot stejn� tak, jako stupn�m deformace u válcování a v neposlední �ad�

se liší i režim ochlazování. P�edtím, než bude proces kování nahrazen válcováním, je nutné 

zcela pochopit transforma�ní mechanismus, ke kterému v titanu dochází a dále i jeho 

mechanické vlastnosti. Kinetika transformace ��� je velmi d�ležitá pro ur�ování 

mikrostruktury Ti a Ti slitin.

Kinetika transformace ��� komer�n� �istého titanu, byla m��ena b�hem plynulého 

procesu válcování. Deforma�ní chování bylo zkoumáno v mnoha podmínkách pro r�zné 

teploty odpovídající r�zným rychlostem ochlazování nebo r�zným deforma�ním rychlostem. 

Nicmén�, teplota transformace a mechanické vlastnosti záleží na faktorech, jakými jsou chem. 

složení, režim zpracování a rychlost ochlazování. Rychlost ochlazování má dost z�etelný vliv 

na po�átek i konec transformace. Rychlost ochlazování 15 °C/s je kritický bod, p�i kterém se 

�-fáze kompletn� p�etransformuje na �-fázi. Zvýšíme-li tuto rychlost ochlazování, >15°C/s, 

v �-fázi budou známky zbytkové �-fáze. 

V minulosti bylo provedeno hodn� experiment�, zabývajících se touto tématikou a na 

jejich základ� se rozd�luje deformace pro CP Ti, konkrétn� pro CP Grade 2, v oblasti teplot 

od 700 do  900°C. Je to dynamická rekrystalizace, ke které dochází p�i teplot� 900°C, 

dynamické zotavení ve st�ední oblasti teplot, �ili 750 až 850°C a p�i teplotách menších nebo 

rovnajících se 700°C je to vytvrzování [27-29]. 
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6 DEFORMA�NÍ MECHANISMY U CP TI

Ti s m�ížkou HTU má axiální pom�r c/a=1,587 a je siln� plasticky anizotropní. 

Nejb�žn�jší skluzový systém zahrnuje roviny �������, ������� a ������ a sm�r �������. Tyto 

t�i skluzové systémy s vektorem skluzu ležícím v bazální rovin�, p�edstavují celkem �ty�i 

nezávislé skluzové systémy. Polykrystalické materiály pot�ebují nutn� 5 nezávislých 

skluzových systém�, aby mohly podléhat homogenní plastické deformaci. K udržení 

schopnosti podléhat deformaci je tudíž nezbytný tzv. zdvojený systém. Pr�vodním jevem 

b�hem plastické deformace je jak disloka�ní skluz, tak mechanismus dvoj�at�ní. Který 

z t�chto dvou uvedených deforma�ních mechanism� je dominantn�jší, z�stává i nadále 

nezodpov�zenou otázkou.  

Experimentální výsledky monokrystalického titanu, jsou p�ednostn� orientovány na 

prismatický skluz v teplotním intervalu od 350 °C do 1400 °C a v deforma�ních rychlostech 

10-4 s-1 vykazuje 3 stupn� zpevn�ní. Rychlost tepeln� aktivovaného prizmatického skluzu pod 

teplotou 500 °C, je �ízena vzájemnou interakcí dislokací a intersticiálních p�ím�sí. Je-li úhel 

mezi bazální rovinou a osou tahu roven nebo menší 60°, stává se t�ístup�ový mechanismus 

více z�etelný a znamená tak dvoj�at�ní p�i nižších teplotách. P�i teplotách nad 750°C je 

pozorován bazální nebo prizmatický skluz bez p�ítomnosti dvoj�at. A�koli se ukazuje, že 

pohyb dislokací je za plastickou deformaci zodpov�dný z v�tší �ásti, pr�nik dvoj�at a 

dislokací hraje, p�i zpevn�ní za pokojových teplot a deforma�ních rychlostech v rozp�tí od 10-

5 až 105 s-1, významnou roli. Mimoto, je dokázáno, že výchozí textura je d�ležitým faktorem, 

p�i navození nestabilního toku, p�i ur�itém vztahu deformace k teplot�. Ve skute�nosti je 

pozorovaná v�tší intenzita adiabatických smykových pás�, ve sm�ru válcování, kv�li 

preferované textu�e prizmatického skluzu. Uvádí se, že výskyt deforma�ních dvoj�at je 

zna�ný zejména u deformací p�i nízkých teplotách a u r�zných typ� CP Ti a pro r�zné axiální 

textury. Na základ� dostupných r�zných experimentálních výsledk�, lze dojít k záv�ru, že 

aktivita dislokací a stárnutí hrají významnou roli ve schopnostech reagovat na plastickou 

deformaci, s nejistým významem deforma�ních dvoj�at. 

Míra zpevn�ní je sledována p�i pr�m�rných teplotách. Pouze stupe� 1 je pozorován p�i 

teplot� 350°C a p�i vysokých teplotách. U k�ivek, reprezentujících závislost deforma�ního 

nap�tí na teplot�, dosahuje nap�tí hodnoty lokálního píku, což sm��uje k tomu, aby se nap�tí 

stalo nezávislé na teplot� v ur�itém teplotním intervalu (nap�. 650 – 950 °C p�i 2200 s-1), 

zobrazující již v�tší míru zpevn�ní ve stupni 2. Hustota a pr�nik deforma�ních dvoj�at roste 

s rostoucí deforma�ní rychlostí a s klesající teplotou. Jakmile teplota p�ekoná ur�itou danou 
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hodnotu pro konkrétní deforma�ní rychlost, dojde k zániku dvoj�at a jejich vzájemných 

pr�nik� a deforma�ní nap�tí pak, v d�sledku atermického odporu k pohybu dislokací, 

dosahuje limitních hodnot t�sn� kolem 65 MPa. 

Deforma�ní dvoj�ata se vyskytují tém�� p�i všech teplotách. Od doby, kdy je relativní 

pohyb atom� omezen deforma�ními dvoj�aty, je množství deformací vzniklých výhradn�

dvoj�aty spíše menší. V�tšina deformací je tedy udávána pohybem dislokací. P�ítomnost 

velkého množství t�chto dvoj�at a jejich vzájemných pr�nik� však brání pohybu dislokací.  

Z tohoto d�vodu je nejv�tší hustota dislokací zejména na hranicích dvoj�at a zvlášt� pak na 

jejích koncích. B�hem žíhání dochází ke zna�nému poklesu výskytu t�chto dvoj�at. 

Klí�ovým rysem tepeln� aktivovaného pohybu dislokací je, že dislokace tráví spoustu 

�asu interakcí s místními p�ekážkami, jakými jsou nap�. disloka�ní lesy, vakance a volné 

atomy. Poté, co dislokace p�ekoná sadu p�ekážek, se pohybuje rychleji až do doby, kdy narazí 

na další p�ekážky. Pohyb dislokací je p�erývavý a trhaný. Pr�m�rná rychlost pohybu dislokací 

je ur�ená p�edevším vzdáleností mezi p�ekážkami a �asem mezi jednotlivými, tepeln�

aktivovanými procesy [27-29]. 
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7 NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE

Nanomateriály zažívají v posledních letech prudký rozvoj už jen tím, že existují a dále 

možnostmi potenciálních aplikací v širokém spektru technologických oblastí, jakými jsou 

nap�. elektronika, katalýza, keramika, magnetické datové pam�ti, konstruk�ní sou�ásti, atd. 

K vyhov�ní technologickým požadavk�m v t�chto oblastech, musí být velikost strukturních 

složek zredukována do nanometrických rozm�r�. 

Nanokrystalické materiály jsou polykrystalické materiály s velikostí zrna 

v nanometrech. Velikost alespo� jedné složky ve struktu�e musí být menší než 100 nm (v 

mnoha p�ípadech spíše menší než 50 nm), �ast�ji menší než 10 nm.  Jsou to materiály, mající 

potenciál projevit výjime�né fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti, které ve své 

podstat� mohou vést k novým aplikacím a neot�elým technologiím. Zvláštní d�ležitost je 

v�nována p�edevším unikátním mechanickým vlastnostem, a to p�edevším mezi pr�tažnosti, 

která se zásadn� liší, v porovnání s konven�ními hrubozrnnými polykrystalickými materiály. 

Zmenšením složek struktury do nanometrických rozm�r�, vykazuje materiál další specifické a 

zajímavé vlastnosti, nap�. rostoucí pevnost, lepší difúzi, m�rné teplo a elektrický odpor 

v porovnání s konven�ním, hrubozrnným materiálem. Nap�. objemové nanokrystalické 

materiály s tenkou, nanokrystalickou vrstvou, se projevují v mnoha p�ípadech super tvrdostí, 

extrémn� vysokou pevností a výbornou únavovou odolností. Vysoká pevnost je však mnohdy 

spojována s nízkou tažností za pokojové teploty, což m�že být, pro praktické využití t�chto 

materiál�, v mnoha p�ípadech dosti omezující [32-33]. 

Vývojový trend v p�ípad� t�chto materiál� je orientován na zachování nízké hodnoty 

modulu pružnosti p�i nár�stu mechanických vlastností, zvlášt� pevnosti. Podle Hall-Petchova 

vztahu je možné podstatn� zvýšit pevnostní vlastnosti u kovových materiál� zjemn�ním zrna. 

Velikost zrna je nep�ímosm�rná pevnosti materiálu, takže s každým postupným zmenšením 

pr�m�rem zrna dojde ke zvýšení pevnosti [35]. 

� � ��  !� "#$,         (1) 

  

kde ��je pevnost, resp. mez pevnosti materiálu [MPa]; �� nap�tí pot�ebné pro 

p�ekonání Peierls-Nabarrova t�ecího nap�tí m�ížky, odporu rozpušt�ných cizích atom�

a odporu precipitát� p�ítomných v matrici a defekt� m�ížky [MPa]; ! je materiálová 

konstanta, která je m��ítkem smykového nap�tí pot�ebného pro uvoln�ní

nahromad�ných dislokací [-] a % je polom�r zrna [�m] [35]. 
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Široká použitelnost Hall-Petchova vztahu jej �iní jedním z nejd�ležit�jších vztah�. 

Nicmén�, i po letech zkoumání, jeho podstata není doposud pln� vysv�tlena, zejména sporná 

je jeho platnost v oblasti velmi malých velikostech zrn. Ur�itá chyba je do vztahu vnášena 

spolu s hlavní veli�inou – velikostí zrna d, protože v mnoha p�ípadech nejsou zrna 

v deformovaném materiálu rovnoosá. Obecn� je platnost Hall-Petchova vztahu brána do 

velikosti zrna 20-30 nm, tedy do oblasti nanokrystalických materiál� [37]. 

Obr. 3. Závislost pevnosti (tvrdosti) na velikosti zrna v oblasti nanometrických rozm�r� (HP-

ozna	uje oblast, kde platí Hall-Petch�v vztah; GBS- pokluzy po hranicích zrn; dc-kritická 

velikost zrna) 

Jsou formulovány 3 zásadní požadavky pro získávání materiál� s velmi jemným zrnem:  

• jemnozrnný materiál musí být tvo�en p�evážn� vysokoúhlovými hranicemi zrn  

• struktura musí být rovnom�rná v celém objemu tvá�eného materiálu a  

• p�i zatížení velkými plastickými deformacemi nesmí docházet ke vzniku vad, trhlin 

nebo jiných porušení materiálu.  

Konven�ní metody tvá�ení, jakými jsou nap�. válcování nebo tažení drátu, tyto podmínky 

nespl�ují, proto byly vyvinuty nové deforma�ní techniky-SPD metody, o kterých se bude 

pojednávat v dalších kapitolách. 

P�i studiu deforma�ního chování materiál� s velmi malými zrny (ultra jemnými a 

nanokrystalických rozm�r�) vyrobenými r�znými zp�soby, se ukázalo, že dominantní vliv 

disloka�ního skluzu p�estává p�sobit a projevuje se, v závislosti na r�zných faktorech, 

p�sobení jiných mechanism� plastické deformace. D�vodem je vzr�stající plocha hranic zrn v 

polykrystalickém materiálu umož�ující rozsáhlejší hromad�ní dislokací na hranicích zrn a 
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jejich anihilaci, rostoucí po�et trojných bod�, lokalizace deformace do st�ihových pás�, 

vymizení dislokací v zrnech menších než 100 nm atd. V závislosti na velikosti zrn a rychlosti 

deformace, se uplat�ují p�i teplot� 25 °C následující mechanismy: disloka�ní skluz, pokluzy 

po hranicích zrn, vytvá�ení sí	oví dvoj�at, dvoj�at�ní spolu s pokluzy po hranicích zrn a rotací 

zrn, p�sobení parciálních dislokací spolu s pokluzy po hranicích zrn a rotací zrn a Coble�v 

creep [32-34]. 



25 

8 SPD METODY (SEVERE PLASTIC DEFORMATION METHODS) 

Konven�ními metodami zpracování, jakými jsou válcování, protla�ování a tažení 

dochází u tvá�eného materiálu ke zvyšování pevnostních vlastností, ale naopak se snižuje 

tažnost. Naproti tomu u zpracování procesy, které zahrnují p�sobení extrémní plastické 

deformace – tzv. SPD procesy, dochází ke zvyšování pevnostních vlastností, za sou�asného 

udržování dobré tažnosti a zjem�ování zrn a subzrn. Ozna�ení SPD procesy, nebo také SPD 

metody, vyplývá z anglického ozna�ení Severe Plastic Deformation Methods, což v p�ekladu 

znamená metody, které využívají k tvá�ení p�sobení extrémních plastických deformací.  

Výsledkem aplikace t�chto proces� s extrémní plastickou deformací, je získání ultra-

jemnozrnné struktury s rovnom�rnou výslednou mikrostrukturou. Kombinace vysoké 

pevnosti a dobré tažnosti, staví takto získané, ultra-jemnozrnné materiály vyrobené SPD 

procesy, do pozice velmi atraktivních kandidát�, využitelných pro zdravotnické implantáty, 

letecké konstrukce, sportovní ná�adí, automobilové sou�ásti a pro mnoho dalších odv�tví. 

Metody využívající extrémní plastickou deformaci jsou efektivním nástrojem pro výrobu 

ultra-jemnozrnných materiál� [38].  

Pravd�podobn� nejstarší a dozajista jednou z nejpoužívan�jších t�chto SPD metod je 

ECAP (equal channel angular pressing), kdy se jedná o protla�ování materiálu úhlovým 

kanálem. Výsledkem této metody je dosažení homogenní ultra-jemnozrnné mikrostruktury 

v pom�rn� velkých kusech materiálu. Tradi�ní tvá�ecí procesy, jakými jsou nap�. válcování, 

kalibrování nebo rota�ní kování, nejsou efektivní v dosažení této ultra-jemnozrnné struktury, 

ale jsou dosta�ující pro výrobu vhodných polotovar� pro ECAP. Je dob�e známo, že 

mechanické a mikrostrukturní vlastnosti materiálu podrobeného metodám SPD, se liší od 

t�ch, které byly p�ipraveny konven�ními metodami tvá�ení. Experimenty zabývající se touto 

problematikou dokázaly, že výborné mechanické vlastnosti materiál� po SPD procesech, jsou 

výsledkem zcela homogenní a rovnoosé jemnozrnné struktury a vysokého podílu vysoko-

úhlových hranic zrn (VÚHZ). 

Výrazné zjemn�ní mikrostruktury a vytvo�ení nanostruktury v kovových materiálech 

b�hem SPD proces�, poskytuje materiálu pot�ebný potenciál, k dosažení nových 

pozoruhodných vlastností. Pro nanostrukturní materiály není charakteristická pouze malá 

velikost zrna, ale také charakteristické krystalové poruchy, velké vnit�ní pnutí, 

krystalografická textura a �asto také fázové složení. Všechny tyto mikrostrukturní parametry 

jsou d�ležité p�i dosahování lepších vlastností. Zjemn�ní zrna aplikací metod SPD p�ináší 

vytvá�ení nových vysokoúhlových hranic zrn – VÚHZ, �ehož m�že být dosaženo nap�. 
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prodlužováním již existujících zrn b�hem plastické deformace a vytvá�ející tak oblasti 

s VÚHZ [38-40]. 

8.1 ECAP (equal channel angular pressing) 

V mnoha literaturách se m�žeme také setkat z ozna�ením ECAE (equal channel 

angular extrusion). Mezi SPD metodami, je to práv� metoda ECAP, které je, krom� metody 

HPT, v�nována nejv�tší pozornost. Hlavním cílem aplikace této metody je získání 

jemnozrnné struktury, p�i sou�asném zvýšení pevnostních vlastností. Práv� jen metoda HPT 

(High Pressure Torsion) je efektivn�jší v dosažení požadované ultra-jemnozrnné struktury. 

Nicmén�, metodou HPT lze zpracovávat materiál pouze ve tvaru malých disk�, 

s charakteristickým rozm�rem kolem 10 mm a tlouš	ky pod 1 mm. Díky t�mto omezujícím 

rozm�r�m tvá�eného materiálu, se tato metoda stává nevhodnou pro využívání v mnoha 

strukturních aplikacích, �i n�jakých pr�myslových aplikacích. Naopak u ECAP je možné 

používat dostate�n� dlouhé a široké malé sochory, které jsou již využitelné pro mnoho 

strukturních nebo pr�myslových aplikací.  

Velikost deformace, vývoj struktury a následné mechanické vlastnosti dosažené touto 

metodou významn� závisí na: teplot� T, velikosti zrna d, deforma�ní rychlosti �, souhlasném 

nap�tí v kanálu (�/E), hustot� poruch v materiálu �, na �istot� materiálu, atd. Vývoj plastické 

deformace b�hem protla�ování je udáván p�edevším geometrií matrice (velikost kanálu, úhel 

mezi kanály a zaoblení rohu), vlastnostmi materiálu (pevnost a zpevn�ní) a procesními 

veli�inami (teplota, mazání a deforma�ní rychlost) [41-43]. 

Metoda ECAP využívá ve své podstat� ke zjemn�ní zrna mechanismus opakující se 

smykové deformace. 

8.1.1 PRINCIP METODY ECAP 

Metoda ECAP znamená konkrétn� protla�ování vhodného polotovaru matricí. Matrice 

je tvo�ená dv�ma kanály stejného pr��ezu, svírajícími mezi sebou ur�itý úhel. Polotovary 

používány pro ECAP jsou nej�ast�ji ty�e kruhového nebo �tvercového pr��ezu. Materiál je 

protla�ován pomocí razníku, nebo pístu lisovacího stroje, prvním, respektive vstupním 

kanálem, který soub�žn� pod úhlem � p�echází do druhého, výstupního kanálu. Schéma 

p�edstavující metodu ECAP je uvedeno na obr. 4.
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Obr. 4. Schématické zobrazení metody ECAP [41] 

V oblasti p�echodu mezi ob�ma kanály dochází v materiálu ke smykové deformaci a 

následným zm�nám v mikrostruktu�e, které se projeví zejména zjemn�ním zrna. Velikost 

skute�né deformace, je v tomto p�ípad� závislá, na úhlu , který mezi sebou svírají oba 

kanály a dále pak také na úhlu zaoblení �, respektive tento úhel ur�uje velikost smykové 

deformace v jednotlivých pr�chodech. Smyková deformace � se pak vypo�ítá ze vztahu [41]: 

& � �� '()
 *+,-,         (2) 

kde � je smyková deformace a � je úhel mezi vstupním a výstupním kanálem. 

P�i této metod� není nejd�ležit�jším faktorem ovliv�ující výslednou mikrostrukturu 

celková deformace, nýbrž každá díl�í deformace, ke které dochází v jednotlivých pr�chodech. 

Velikost skute�né akumulované smykové deformace vyjad�uje vztah [41]: 
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kde 2� 2 � 1
,  a N je po�et pr�chod� matricí. 
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Všeobecn�jší vztah, umož�ující výpo�et ekvivalentní deformace pro matrici s r�znými 

úhly � a � pro N po�et pr�chod� [41]: 

./ � /
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kde N je po�et pr�chod� matricí,  je úhel mezi vstupním a výstupním kanálem a � je 

vn�jší zaoblení kanálu. 

Pro dosažení intenzivn�jšího protvá�ení materiálu a zjemn�ní zrna, umož�uje tato 

metoda opakování jednotlivých pr�chod�, což je velmi výhodné. Uvážíme-li, že vstupní i 

výstupní kanál mají totožný pr��ez, pak m�žeme dalšího zjemn�ní zrna a v�tšího 

zrovnom�rn�ní struktury dosáhnout, otá�ením protla�ovaného sochoru kolem své podélné 

osy. Tento zp�sob postupného otá�ení sochoru a opakování pr�chod� matricí pak nazýváme 

technologickou cestou nebo technologickým zp�sobem metody ECAP, viz obr. 5 [38].  

V dnešní dob� se uvádí 4 používané technologické zp�soby: A, BA, BC a C. 

A - tento zp�sob opakování pr�chod� nezahrnuje otá�ení vzorku kolem své podélné 

osy; materiál vkládán do vstupního kanálu po p�edchozím pr�chodu, z�stává v poloze, 

ve které se nacházel p�i výstupu z matrice 

BA - p�i tomto zp�sobu se vzorkem, mezi jednotlivými pr�chody, otá�í o 90°, a to 

st�ídav� ve sm�ru a proti sm�ru hodinových ru�i�ek. 

BC - po každém pr�chodu matricí se vzorkem otá�í o 90°, a to vždy, jen v jednom 

sm�ru; tento zp�sob pat�í k nejvíce používaným 

C – tato technologická cesta znamená otá�ení vzorku kolem své podélné osy vždy o 

úhel 180° a vždy jen v jednom sm�ru. 

V experimentální �ásti této diplomové práce, bude používán technologický zp�sob BC. 
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Obr. 5. Názorné zobrazení jednotlivých technologických zp�sob�, které jsou v dnešní dob�

používány u metody ECAP 

P�i použití r�zných technologických zp�sob� b�hem protla�ování, dochází p�i 

jednotlivých pr�chodech k r�zným umíst�ním smykových rovin. Na obr. 6 a) je názorn�

zobrazena teoretická poloha smykových rovin v míst�, kde dochází ke smykové deformaci. 

Vzájemné polohy smykových rovin, v oblasti p�echodu mezi jednotlivými kanály, pro 

uvedené technologické zp�soby, jsou znázorn�ny na obr. 6 b). 

Obr. 6 a) Teoretická poloho smykových rovin, b) Teoretická poloha smykových rovin b�hem 

r�zných technologických cest [43]
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Roviny X, Y a Z odpovídají znázorn�ným rovinám na obr. 4 a každá jedna 

znázorn�ná smyková rovina, odpovídá vždy jednomu pr�chodu. Nap�. p�i zp�sobu C se st�ídá 

sm�r smykové deformace p�i sou�asném zachování p�vodní orientace smykové roviny. Je 

tudíž z�ejmé, že po každém druhém pr�chodu dochází k p�etvo�ení do výchozího stavu. 

Taktéž je možno sledovat postupnou polohu smykových rovin pro zp�sob Bc. Poloha 

smykové roviny po 1., resp. 2. pr�chodu odpovídá poloze smykové roviny po 3., resp. 4. 

pr�chodu. 

8.1.2 Faktory ovliv�ující metodu ECAP 

Vlivy na výslednou mikrostrukturu materiálu mají nejen faktory spojené s konstrukcí 

za�ízení pro ECAP, jako jsou velikost úhlu mezi jednotlivými kanály � nebo velikost úhlu 

zak�ivení vn�jšího oblouku �, ale také faktory, které jsou ovlivnitelné p�ímo b�hem 

protla�ování. Mezi tyto faktory m�žeme zahrnout nap�. teplotu, rychlost protla�ování a 

v neposlední �ad� je to zp�tný tlak [42-43]. 

8.1.2.1 Vliv úhlu �

Úhel � ur�uje velikost deformace získané b�hem jednoho pr�chodu a má tudíž p�ímý 

vliv na vlastnosti výsledné mikrostruktury. Po mnoha provedených experimentech, týkajících 

se vlivu velikosti úhlu � na homogenitu, bylo zjišt�no, že nejp�ízniv�jších výsledk�

z hlediska homogenity, pravidelnosti mikrostruktury a podílu vysokoúhlových hranic zrn bylo 

dosaženo použitím matrice s úhlem �=90°. Výsledná ultra-jemnozrnná mikrostruktura byla 

rovnom�rná a obsahovala vysoký podíl vysokoúhlových hranic zrn. S rostoucím úhlem � se 

homogenita výsledné mikrostruktury snižovala a naopak se zvyšoval podíl nízkoúhlových 

hranic zrn - NÚHZ, což pro nás není p�íznivé. 

Byl-li zkoumán vliv postupného zvyšování úhlu �>90° na výslednou mikrostrukturu, 

je z�ejmé, že pozornost byla v�nována také zjiš	ování vlivu snižování velikosti tohoto úhlu 

�<90°. Pro srovnání byla využita matrice s �=60°. Bylo dokázáno, že p�i použití takovéto 

matrice, je možné dosáhnout ješt� mírn� v�tšího zjemn�ní zrna než p�i �=90°,avšak 

s postupným zmenšováním úhlu �, je zárove� nezbytné zv�tšovat tlak pot�ebný pro 

protla�ování.  

Po shrnutí pozitivních a negativních dopad�, spojených s použitím r�zných velikostí 

úhl� �, lze považovat velikost úhlu �=90°za optimální, p�i�emž je nutné zohlednit 

používaný materiál. V tomto p�ípad� dochází k nejv�tšímu zjemn�ní zrna a to je dáno úhlem, 

který mezi sebou svírají dv� smykové roviny. Pro tento p�ípad je úhel mezi rovinami 60°. U 
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materiál� s nižší tva�itelností je výhodn�jší použít mezi kanály v�tší úhel, nap�. � = 120° 

spolu s vyšší teplotou protla�ování [43-44]. 

8.1.2.2 Vliv vn�jšího zaoblení �

Tento úhel popisuje velikost zak�ivení vn�jšího spojení vstupního a výstupního kanálu 

dané matrice. Vliv úhlu � není tak výrazný, jako vliv úhlu �, avšak se dá �íci, že se 

snižujícím se úhlem � postupn� jeho vliv roste. Porovnáme-li vliv dvou rozdílných úhl�

�=0°a �=20° p�i sou�asn� zachovaném úhlu �=90°, p�i nízkých hodnotách velikosti úhlu �

se vliv zaoblení na výsledné mikrostruktu�e tém�� neprojevuje. P�í�inou je vznik tzv. mrtvé 

zóny (z angl. názvu dead zone). K jejímu vytvo�ení dochází ve vn�jším rohu kanálu, kdy 

protla�ovaný materiál nez�stává v tomto míst� v p�ímém kontaktu se st�nou zápustky. 

Velikost této tzv. mrtvé zóny závisí p�edevším na deforma�ním zpevn�ní materiálu. Úhel 

zaoblení 20°souvisí s minimální velikostí mrtvé zóny a tudíž úhly �<20°se na vlastnostech 

výsledné jemnozrnné mikrostruktury nemohou nijak zvláš	 projevit [38, 43].  

8.1.2.3 Vliv rychlosti protla�ování 

Protla�ování výchozího materiálu matricí u metody ECAP, je obvykle provád�no za 

použití hydraulických lis�, které mohou pracovat vysokými rychlostmi. Rychlost protla�ování 

v tomto p�ípad� bývá v intervalu od 1 do 20 mm.s-1. U zkoumání vlivu rychlosti protla�ování 

na zjemn�ní zrna a na vznik ultra-jemnozrnného materiálu je vhodn�jší použití konven�ních 

mechanických lis�, které mají v�tší rozp�tí protla�ovacích rychlostí a je tak možná aplikace 

v�tších nebo naopak nižších rychlostí. P�i nižších rychlostech protla�ování byl prokázaný 

vznik rovnom�rn�jší struktury než p�i použití rychlostí vyšších. P�i použití vyšších rychlostí 

protla�ování, dojde vývinem tepla b�hem tvá�ení k výraznému zah�átí materiálu a to m�že mít 

v n�kterých p�ípadech za následek vznik mrtvé zóny [43]. 

8.1.2.4 Vliv teploty 

Teplota je p�i procesu protla�ování jedním z klí�ových faktor�. Má zásadní vliv na 

celý pr�b�h procesu a výsledek je možné ji b�hem celého procesu snadno kontrolovat. P�i 

zjiš	ování vlivu teploty byla zkonstruována speciální zápustka se zabudovaným 

termo�lánkem poblíž oblasti se smykovou rovinou, který umož�oval m��ení teploty 

s p�esností :5°C. Výsledky tohoto pozorování ukázaly, že s rostoucí teplotou dochází 

sou�asn� ke zvyšování podílu výskytu nízkoúhlových hranic zrn. Podstatný význam zde má i 

o jaký materiál se jedná, protože p�i vyšších teplotách m�že zárove� dojít k vytvá�ení v�tších 

zrn a subzrna [41-43]. 
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8.1.2.5 Vliv zp�tného tlaku 

Použití zp�tného tlaku b�hem protla�ování je výhodné a m�že ho být dosaženo hned 

n�kolika zp�soby. Nejjednodušším zp�sobem je zvýšení t�ení ve výstupním kanálu nebo 

použití viskózn�-tvárného média. Za více praktický zp�sob lze považovat použití druhého 

pístu, umíst�ného ve výstupním kanálu. Pak je zásadním parametrem velikost zp�tného tlaku 

a jeho p�esné udržení b�hem celého protla�ování. Za�azením tohoto zp�tného tlaku je 

umožn�no zpracovávat materiál více pr�chody, než p�i protla�ování bez n�j. Mezi výhody 

použití tohoto zp�tného tlaku je rovnom�rn�jší tok materiálu, resp. kovu zápustkou a 

zamezení tak vzniku mrtvé zóny, což má za následek mnohem rovnom�rn�jší zjemn�ní 

struktury v p�í�ném pr��ezu polotovaru. Zóna deformace je v tomto p�ípad� situována do 

oblasti umíst�ní teoretické smykové roviny, což je charakteristické pro dokonale plastický 

materiál. Zárove� byl z�ejmý vliv zp�tného tlaku na výsledné zjemn�ní zrna, kdy použití 

tohoto zp�tného tlaku p�ináší mírn� více zjemn�né zrno. Je tedy patrné, že p�ítomnost 

zp�tného tlaku b�hem protla�ování má pozitivní vliv na celkový pr�b�h zpracování materiálu 

a na vlastnosti výsledné struktury [43]. 

8.2 Další metody SPD používané pro výrobu jemnozrnných materiál�

8.2.1 HPT 

HPT metoda je proces, kdy vzorky ve tvaru malých tenkých disk�, jsou podrobeny deformaci 

krutem za sou�asného p�sobení hydrostatického tlaku. Princip této metody je znázorn�n na 

obr.: Malý disk je umíst�n uvnit� dutiny, je použitý hydrostatický tlak a plastické deformace 

kroucením je dosaženo rotací jednoho kovadla. K dosažení tlaku v�tšího než 2 GPa, je 

preferováno použití geometricky upravených dutin v obou kovadlech, viz obr. 7. b). 

Nedochází-li k vn�jšímu toku materiálu, tlouš	ka disku z�stává konstantní a skute�né 

pom�rné zkroucení � je dáno vztahem [32]: 

& � *;<-2,          (5) 

kde r je vzdálenost od st�edu disku,  je kroutící úhel v radiánech a h je tlouš	ka 

vzorku.  

Alternativní vztah je také vhodný, dochází-li k vn�jšímu toku materiálu mezi ob�ma 

kovadly. Pro srovnání s dalšími SPD metodami, skute�ná ekvivalentní deformace �, m�že být 

získána ze vzorce [32]: 
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. � *"=- &           (6) 

kde parametr a nabývá hodnoty bu� podle kritéria plastického toku materiálu (a=2 

podle Tresca), nebo podle teorie pro polykrystalické materiály (a=1,65 pro kovy 

s KPC m�ížkou). 

Obr. 7. Princip metody HPT: a) nástroj se vzorkem umíst�ný v dutin� v pevném kovadlu a b)

nástroj s dutinami v obou kovadlech 

8.2.2 ARB (Accumulative Roll Bonding) 

Technika ARB se využívá jako za�ízení konven�ního válcování. Jak je ilustrováno na 

obr. 8, plech je válcován tak, že jeho tlouš	ka je zredukována na polovinu výchozí tlouš	ky. 

Vyválcovaný plech je poté rozst�ihnut na dv� poloviny, které se navrství na sebe. Pro 

dosažení dobrého vzájemného p�ilnutí b�hem procesu válcování, jsou ob� kontaktní plochy 

p�ed vlastním spojením dob�e odmašt�ny a obroušeny drát�ným kartá�em. Tento plech, 

vzniklý spojením dvou navrstvených plech�, je poté válcován na polovi�ní tlouš	ku. Tento 

sled válcování, st�íhání, broušení a vrstvení jsou opakovány tak, aby bylo dosaženo velké 

akumulace deformace ve válcovaném plechu. Ekvivalentní deformace �N po N opakováních je 

dána ./ � �>���.  

V praxi, ultra-jemnozrnná struktura získaná procesem ARB není trojrozm�rn�

rovnoosá, ale spíše zrna tvaru „pancake“, jako struktura protažená v p�í�ném sm�ru [32]. 
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Obr. 8. Schéma metody ARB 

V poslední dob� bylo navrženo n�kolik nových plynulých proces�, ke zvýšení 

efektivity ECAP. Tyto procesy jsou v mnohém kombinací konceptu ECAP s klasickým 

válcováním. Proces nazvaný „conshearing process“ zahrnuje velký dosazovací válec a 

množství malých válc�, které tla�í plech do zápustky ECAP, obr. 9. a). Jezdci mezi malými 

válci zabra�ují necht�nému vyboulení plechu. V procesu známému pod názvem C2S2, hlavní 

napájený válec a vodící válce jsou používány pro p�ísun úzkého pruhu materiálu do kanálu 

ECAP, obr. 9. b). Výchozí tlouš	ka plechu je lehce zredukována dv�ma válci, ale p�i 

východu z ECAP zápustky op�t nabývá svou tlouš	ku. Další procesem je tzv. „ECAP-

conform“, kdy materiál prochází kalibrem v centrální rotující h�ídeli, obr. 9. c). Vlivem 

t�ecích sil je materiál posouván až do druhého kanálu, jako u ECAP. Všechny tyto techniky 

jsou zatím ve stupni experimentálního vývoje, ale otevírají nám perspektivní vyhlídky na 

nové a efektivn�jší techniky výroby ultra-jemnozrnných materiál� [32,34]. 

Obr. 9. Schéma metody a) Conshearing, b) C2S2, c) ECAP conform
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9 EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST

Hlavní náplní experimentální �ásti této diplomové práce je studium struktury a 

vlastností ultrajemnozrnného titanu, ov��ování korozní stability komer�n� �istého titanu a 

v neposlední �ad� je to zkoušení odolnosti v��i vodíkovému praskání (HIC). Celá 

experimentální �ást je proto rozd�lena na díl�í �ásti, které jsou dále ozna�eny jako 

EXPERIMENT 1, EXPERIMENT 2 a EXPERIMENT 3. Pro všechny experimentální �ásti, 

byl hlavním použitým materiálem komer�n� �istý titan s ozna�ením Grade 1 a Grade 2 ve 

výchozím stavu, a stavu po zpracování metodou ECAP. Metoda ECAP vede k požadovanému 

zjemn�ní zrna a zlepšení mechanických vlastností a zárove� homogenity materiálu.  

Ozna�ení Grade 1 a Grade 2 nám vymezuje chemické složení jednotlivých materiál�, 

resp. ur�uje dovolený obsah p�ím�sových prvk�. Chemické složení obou zna�ek materiálu, 

který byl používán v t�chto experimentech, je uveden v tab. 5.

Tab. 5. Chemické složení CP titanu, [hm. %] 

 C O N H Fe Al Ti 

CP Grade 1 0,008 0,068 0,004 - - 0,01 zbytek 

CP Grade 2 0,01 0,13 0,01 0,007 0,13 - zbytek 

První �ást, kterou jsme si pro další orientaci ozna�ili jako EXPERIMENT 1, se zabývá 

studiem struktury a vlastností CP Ti Grade 1 a Grade 2 ve stavech výchozích, které v tomto 

p�ípad� odpovídají stavu po protla�ování, a stavu po ECAP – 3 a 10 pr�chod�. �ást druhá, 

ozna�ená jako EXPERIMENT 2, se zabývá ov��ováním korozní stability CP Ti Grade 2 po 

expozici v t�lních roztocích (krev, mo� a sliny), lihu, fyziologickém roztoku a HCl, kde se 

jedná o rovn�ž o materiál ve stavu výchozím, který v tomto p�ípad� znamená stav po 

válcování za studena, a dále po �ty�ech nebo sedmi pr�chodech ECAP. Poslední díl�í �ást se 

zabývá zkoušení odolnosti titanu v��i vodíkem indukovanému praskání (HIC).

9.1 EXPERIMENT 1 -  Studium struktury a vlastností CP Ti Grade 1 a 

Grade 2 ve výchozím stavu a ve stavu po ECAP 

Cílem tohoto experimentu bylo porovnání p�vodní hrubozrnné struktury materiálu ve 

výchozím stavu se strukturou získanou po pr�chodech ECAP.  
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Metoda ECAP je jednou z nejpopulárn�jších SPD metod, která vyvolává v materiálu extrémní 

plastickou deformaci a dochází tak k intenzivnímu zjemn�ní zrna. Principem této metody je 

protla�ování materiálu matricí. V našem p�ípad� šlo o matrici kruhového pr��ezu. Matrice je 

tvo�ena dv�ma kanály, vstupním a výstupním, které mezi sebou svírají úhel 105°. 

Pro tento experiment byly použity 4 vzorky. 2 vzorky ze série zastupovaly titan Grade 

1, a zbylé 2 vzorky p�edstavovaly materiál Grade 2. Každá, z t�chto dvou sérií, obsahovala 

vždy jeden vzorek odpovídající stavu po protla�ování, �ili výchozímu stavu materiálu a 

vzorek druhý p�edstavoval stav po pr�chodech ECAP. Pro Grade 1 byl po�et pr�chod� 3 a 

pro Grade 2 šlo o 10 pr�chod� matricí. 

Ze všech stav� materiálu byly odebrány vzorky pro metalografický výbrus. Vzorky 

byly metalograficky broušeny, elektrolyticky lešt�ny a leptány. Takto p�ipravené vzorky byly 

pozorovány pod mikroskopem a byly zaznamenány fotografie získaných struktur, které dále 

sloužily pro vyhodnocení struktury. Na povrchu byla dále m��ena i tvrdost podle Vickerse, se 

standardním zatížením 30 kg. Princip m��ení tvrdosti podle Vickerse spo�ívá ve vtla�ování 

diamantového �ty�bokého jehlanu s vrcholovým úhlem 136°. do materiálu s p�edepsaným 

zatížením. Hodnotí se tvar a velikost úhlop�í�ek získaných na povrchu materiálu. 

Pro Grade 1 byla provedena tahová zkouška a zkouška vrubové houževnatosti. 

9.2 EXPERIMENT 2 – Ov��ení korozní stability CP Ti Grade 2 v t�lních 

roztocích 

Podstatou této �ásti, je ov��ení korozní stability titanu zna�ky Grade 2 v t�lních 

roztocích a tekutinách, se kterými p�ichází lidský organismus do styku. 

Pro tuto �ást experimentu byly použity 3 vzorky. Jeden vzorek z této série odpovídal 

výchozímu stavu materiálu a další 2 vzorky byly po zpracování metodou ECAP, rozdílným 

po�tem pr�chod�. Vzorek ve výchozím stavu a vzorky po ECAP byly nad�leny na 

požadované rozm�ry: pr�m�r � = 30 mm a tlouš	ka t = 10mm. Následn� byly podrobeny 

deformaci b�hem válcování a vyválcovány ve sm�ru osy pr��ezu na požadované tlouš	ky. 

Výchozí vzorek odpovídal tvaru desti�ky o tlouš	ce cca 1 mm a rozm�rech cca 30 x 

15 mm. Z tohoto tvaru byly vzorky pákovými n�žkami rozd�leny na 3 ks, kdy každý kousek 

vzorku m�l p�ibližné rozm�ry 10 x 15 mm. Z vizuální stránky se jednalo o materiál s nízkým 

stupn�m lesku, který m�l na povrchu patrné stopy po mechanickém �išt�ní. Mechanické 

o�išt�ní povrchu bylo provedeno postupným obroušením brusným plátnem. Všechny vzorky 

byly p�ed samotnou expozicí odmašt�ny a po jednom vzorku z každé série byly 
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vyfotografovány pod mikroskopem se zv�tšením 100x a 200x. P�i zv�tšení 100x byly 

fotografie orientovány na roh vzork�, který zabíral zhruba 90 - 95% zorného pole mikroskopu 

a obsahoval jak plochu, tak i lom, resp. �ez na hran�. Zv�tšení 200x pak zabíralo detailní 

pohled do st�edu zorného pole. Fotografická dokumentace tvo�ila nepostradatelnou �ást pro 

vyhodnocení chování vzork� v t�lních roztocích, protože vyhodnocení této �ásti bylo 

založeno jak na hmotnostních úbytcích, tak i na zm�nách, ke kterým docházelo na površích 

exponovaných vzork�. 

Ozna�ení vzork� pro tuto �ást experimentu: 

Ti 0: výchozí stav od dodavatele; po žíhání 

Ti 4: stav po ECAP – 4 pr�chody; zp�sob BC, teplota protla�ování 190°C; nežíháno; 

p�edchozí deformace 96 % 

Ti 7: stav po ECAP – 7 pr�chod�; zp�sob BC, teplota protla�ování 190°C; nežíháno; 

p�edchozí deformace 64 % 

9.3 EXPERIMENT 3 – Hodnocení odolnosti v��i vodíkem indukovaného 

praskání HIC (Hydrogen-Induced Cracking) 

Z kapalných a plynných prost�edí obsahujících sulfan m�že do materiálu pronikat 

vodík, který za specifických podmínek m�že vyvolat degradaci materiálu, která se ozna�uje 

jako vodíkem indukované praskaní (HIC). 

  V p�ípad� vodíkem indukovaného praskání (HIC) se jedná o degradaci materiálu 

pouze vlivem p�sobení sulfanu bez spolup�sobení vn�jších nap�tí. V p�ípad�, kdy p�i 

laboratorní teplot� je degradace materiálu zp�sobena sou�asným vlivem prost�edí sulfanu a 

zatížení, hovo�íme o sulfidickém praskání pod nap�tím. 

Metodika zkoušky odolnosti v��i vodíkovému praskání spo�ívá v expozici 

vyrobených vzork� v roztoku destilované vody, do níž je p�idáno 5 hm. % NaCl a 0,5 hm. % 

CH3COOH. Doba expozice byla 96 hodin a probíhala p�i teplot� 25° ± 3 °C. Podstatným 

parametrem pro správné provedení testu, je udržení kyselosti roztoku v normou 

požadovaných mezích, které jsou pro po�áte�ní stav pH = 2,7 ± 0,1 a pro stav po ukon�ení 

testu pH = 4,8 až 5,4. Tento roztok je po zavedení vzork� nasycen sirovodíkem tak, aby jeho 

koncentrace v roztoku m��ená metodou jodové titrace byla minimáln� 2300 ppm. Sirovodík 
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se b�hem expozice rozkládá na vodík a jiné složky, kdy vodík proniká do daného materiálu a 

usazuje se tam a stává se tak iniciátorem vzniku trhlin. 

Materiál, z n�hož byly vzorky pro tuto zkoušku vyrobeny, byl, tak jako v p�edchozích 

�ástech experimentu, komer�n� �istý titan a byl použit jak ve stavu výchozím, tak stavu po 

r�zných velikostech deformací ECAP. Použité vzorky byly podrobeny následujícím po�t�m 

pr�chod�: 3, 4 a 8. Rozm�ry vzork� použitých pro tuto expozici byly 20 x (tlouš	ka plech�, 

resp. max. 30 mm) x 100 mm, a byly odebrány v podélném sm�ru. 

Tento typ zkoušky nepat�í k b�žným zkouškám provád�ných práv� u titanu, ale 

jednalo se pouze o jakýsi pokus, vzhledem k tomu, že se titan v dnešní dob� �adí mezi 

prioritní biomateriály a sirovodík má k t�mto materiál�m blízkou vazbu. 

Tato zkouška se b�žn� provádí v laborato�ích spole�nosti MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (MMV) a ob� metodiky jsou akreditovány. Laborato�e 

MMV umož�ují provád�t tyto zkoušky s velkou variabilitou, co se týká použitých roztok�, 

podmínek zat�žování i aplikovaných expozi�ních �as�. 

Obr. 10. Za�ízení korozní laborato�e nacházející se v T�ineckých železárnách, které je 

v dnešní dob� považováno za jedno z nejmodern�jších v Evrop�
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10 VYHODNOCENÍ DÍL�ÍCH �ÁSTÍ EXPERIMENT	

10.1 EXPERIMENT 1  

10.1.1  Struktura a vlastnosti CP Ti Grade 1 a Grade 2 ve výchozím stavu a stavu 

protvá�eném metodou ECAP 

Z každého materiálu, který byl pro tuto �ást experimentu používán, byly odebrány 

vzorky pro metalografický výbrus. Metalografický výbrus byl provád�n ve školní laborato�i 

s pot�ebným vybavením. Vzorky byly broušeny na brusných papírech, s posloupnosti od 

nejhrubšího brusného papíru k tomu nejjemn�jšímu, dále následovalo elektrolytické lešt�ní 

v roztoku A3 od firmy STRUERS. Nevýhodou elektrolytického lešt�ní je, že zárove� s 

lešt�ním povrchu vzorku dochází k sou�asnému naleptání struktury. Posledním krokem bylo 

leptání povrchu v odpovídajícím leptadle; v našem p�ípad� šlo o roztok glycerinu, HF a HNO3

v pom�ru 3:1:1 v uvedeném po�adí. Takto p�ipravené vzorky byly zkoumány pod 

mikroskopem p�i maximálním možném zv�tšení, které nám umož�ovaly dostupné školní 

mikroskopy a struktury jednotlivých stav� materiálu byly vyfotografovány. Pomocí 

speciálního softwaru byla zm��ena pr�m�rná velikost zrna v daných strukturách. Na v�tšin�

po�ízených snímk� bylo m��ení velikosti zrna bez problém�, avšak u poslední série vzork�, 

p�edstavujících materiál CP Ti Grade 2 po �ty�ech pr�chodech, bylo zm��ení velikosti zrna 

nemožné. Na fotografiích nebyly znatelné hranice zrn a to nejspíše vlivem velmi intenzivní 

deformace. 

Fotografie se zv�tšením 100x a orientaci záb�ru na roh vzork�, který zabíral zhruba 90 - 95% 

zorného pole mikroskopu a obsahoval jak plochu, tak i lom, resp. �ez na hran�, jsou názorn�

doloženy v p�íloze (P�íloha 2. – 5.). 
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10.1.1.1 Struktura CP Ti Grade 1 ve výchozím stavu a po ECAP - 3 pr�chody 

10.1.1.1.1 Výchozí stav 

Obr. 11. Výchozí stav CP Ti Grade 1 s hrubozrnnou strukturou v p�í	ném sm�ru 

Na obr. 11 je výchozí stav CP Ti Grade 1 v p�í�ném sm�ru. Je patrné, že se jedná o 

b�žnou hrubozrnnou strukturu, tvo�enou pov�tšinou rovnoosými zrny s ob�asným výskytem 

jemn�jšího zrna. Výskyt t�chto menších zrní�ek není �astý, ale i tak to hrálo roli p�i m��ení 

pr�m�rné velikosti zrna. Pr�m�rná velikost zrna ve výchozím stavu byla nam��ena na 13,23 

�m, je zde však velké procento odchylky této hodnoty, a to ~55 %. Takto velká odchylka, je 

s nejv�tší pravd�podobností zp�sobena práv� výskytem malých zrn mezi velkými, 

rovnoosými zrny. Na každém vzorku byla rovn�ž m��ena tvrdost podle Vickerse, HV30, což 

znamená použití standardního zatížení 30 kg. U tohoto vzorku, tak jako i u všech ostatních, 

bylo zpr�m�rováno n�kolik hodnot, které byly pro zp�esn�ní výsledné hodnoty opakovan�

m��eny na více místech povrchu. Výsledná hodnota a hodnota nam��ené tvrdosti pro tento 

konkrétní p�ípad je 127 HV. 

V zrnech jsou z�eteln� vid�t deforma�ní dvoj�ata, jako jeden z dominantních 

mechanism� deformace u CP Ti. �erné te�ky a bíle se zobrazující rozmazaná místa, nejsou 

sou�ásti mikrostruktury. �erné te�ky, které jsou na celé fotografii, jsou patrn� prohlubeniny 

vzniklé leptáním, které se nám již nepoda�ilo odstranit. Bíle nasvícená místa jsou pak zbytky 

z leptací emulze.  
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Obr. 12. Výchozí stav CP Ti Grade 1 s hrubozrnnou strukturou v podélném sm�ru 

Jako u p�edchozího snímku, je i na obr. 12 znázorn�na p�vodní hrubozrnná struktura 

u CP Ti Grade 1 ve výchozím stavu, respektive po p�edchozím zpracování. Tento snímek 

však odpovídá místu v podélném sm�ru. I v tomto sm�ru jsou zrna dosti rovnoosá a snad by 

se dalo �íci, že struktura se jeví rovnom�rn�ji, než ve sm�ru p�í�ném. Zrna jsou na pohled 

menší, a zárove� zde není tak velké množství výrazn� menších zrn. Že jsou zrna menší, 

potvrzuje i pr�m�rná velikost zrna, která je v tomto sm�ru trochu nižší a rovná se 11,93 �m. I 

p�esto je zde op�t velká pr�m�rná odchylka, a to ~51 %. Tak jako u p�edchozího vzorku, a 

zárove� u všech dalších, byla zm��ena tvrdost s výslednou hodnotou pro tento stav 132 HV. 

Z obou hodnot pak m�žeme, aritmetickým pr�m�rem, ur�it tvrdost pro materiál CP Ti Grade 

1 ve výchozím stavu. Celková tvrdost materiálu ve výchozím stavu je poté rovna 130 HV. 

Op�t, v porovnání se sm�rem p�í�ným, je v tomto sm�ru mnohem výrazn�jší výskyt 

deforma�ních dvoj�at, resp. by se dalo �íci, že až na výjimky, se deforma�ní dvoj�ata 

projevují v každém zrnu. Je možné pozorovat jak výskyt koherentních dvoj�at (dvoj�ata, která 

sahají od jedné hranice zrna ke druhé), tak i výskyt dvoj�at nekoherentních (velikost takových 

dvoj�at sahá od hranice zrna a kon�í n�kde v zrnu, takže nekon�í až na protilehlé hranici). 

Jako v minulém p�ípad�, jsme se ani tady neobešli bez následk� leptání v podob�

�erných te�ek na celém zaznamenaném povrchu. 



42 

10.1.1.1.2 Stav po ECAP – 3 pr�chody 

Obr. 13. Stav struktury CP Ti Grade 1 po ECAP- 3 pr�chody; p�í	ný sm�r 

Obr. 13 už znázor�uje zkoumaný materiál po zpracování ECAP a to konkrétn� pro 3 

pr�chody matricí. Na celé fotografii není jednoduché rozpoznat jednotlivé hranice zrn, což 

m�že být zp�sobeno nedostate�ným naleptáním pozorované plochy. B�hem pozorování 

vzorku na mikroskopu byl vzorek op�tovn� n�kolikrát leptaný, ale bez ú�inku. P�i 

detailn�jším pohledu na tuto strukturu se dá mnohdy odhadnout, kudy prochází hranice zrna. 

M��ením pr�m�rné hodnoty velikosti zrna, bylo dosaženo hodnoty 12,5 �m. Ve srovnání 

s výchozím stavem tohoto materiálu, kdy pr�m�rná velikost zrna byla 13,23 �m, je velikost 

zrna sice menší, ale pouze nepatrn�. V tomto p�ípad� se m�žeme op�ít o teoretickou podstatu 

metody ECAP, kdy se udává, že opakováním a zvyšováním po�tu pr�chod� dochází postupn�

k intenzivn�jšímu zjemn�ní zrna. Pro tento p�ípad se dá tudíž predikovat, že 3 pr�chody 

nejsou dostate�né ke zjemn�ní této struktury. Zm��ená tvrdost této struktury odpovídá 

hodnot� 230 HV. 

Na následujícím snímku (obr. 14) vidíme op�t materiál ve stavu po zpracování 

metodou ECAP po 3 pr�chodech, tentokrát však v podélném sm�ru. Kvalita tohoto snímku 

však není dobrá. Na pozorovaném povrchu je zjevný �astý výskyt �erných a rozmazaných 

skvrn, které vznikly jako nežádaný jev p�i elektrolytickém lešt�ní a následn� taky vlivem 

výskytu zbytk� leptací emulze. Tyto skvrny znemožnily, z v�tší �ásti, vyhodnocení tohoto 

vzorku. Nebylo možné zm��it pr�m�rnou velikost zrna, protože výsledky by byly hodn�
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neobjektivní a zkreslené a neposkytly by nám pot�ebné informace. Velikost zrna je pro nás 

d�ležitým parametrem, protože hlavním cílem této díl�í �ásti experimentu, je práv�

pozorování vlivu metody ECAP a po�tu pr�chod� na postupné zjemn�ní zrna. 

Jediným parametrem, který se nám poda�ilo u tohoto vzorku zm��it, byla tvrdost a ta 

nabyla hodnoty 227 HV.  

Obr. 14. Stav struktury CP Ti Grade 1 po ECAP- 3 pr�chody; podélný sm�r 

U tohoto režimu zpracování - 3 pr�chody ECAP, byla navíc, pro bližší zkoumání, 

pozorována struktura materiálu v p�edním konci pro podélný sm�r, viz obr. 15. Tento snímek 

m�žeme považovat za nejlepší, ze série fotografií pro materiál po 3 pr�chodech ECAP, 

protože struktura není výrazn� zatížena poz�statky z p�edchozího leptání.  

P�edchozí fotografie (obr. 14) zaznamenávala taktéž podélný sm�r, avšak i p�es 

zna�nou míru poškození pozorovaného povrchu, bylo vid�t, že ve struktu�e se objevují menší 

zrna, která pravd�podobn� odpovídají jistému zjemn�ní, avšak jaká je alespo� p�ibližná 

velikost zrna, si nejsme schopni domyslet. P�i pohledu na strukturu p�edního konce, je již na 

první pohled z�ejmé místní zjemn�ní zrna a pom�rn� rovnom�rná struktura. Velké zrno, které 

je k vid�ní v horní �asti fotografie, a viditeln� narušuje dojem rovnom�rné struktury, vzniklo 

pravd�podobn� jako d�sledek špatného proleptání daného místa. Po detailn�jším prohlédnutí 

lze zaznamenat jisté náznaky domn�lých hranic zrn, proto je na míst� se domnívat, že ve 

skute�nosti se jedná jen o neproleptanou �ást povrchu. Pr�m�rná hodnota velikosti zrna 
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odpovídá v tomto p�ípad� 6,26 �m s relativní sm�rovou odchylkou p�es 60%. Tato hodnota 

pro velikost zrna už nazna�uje, že došlo k ur�itému zjemn�ní zrna, takže jsme se relativn�

trochu p�iblížili k požadované jemnozrnné struktu�e. Na základ� této fotografie, si pak 

m�žeme blíže domyslet, jak vypadá struktura u obr. 14, schovaná pod zbytky leptací emulze. 

Zm��ená tvrdost v této oblasti, v p�edním konci v podélném sm�ru materiálu, 

odpovídá hodnot� 228 HV. Uvedli jsme si již 3 hodnoty, pro tvrdost materiálu, po zpracování 

t�emi pr�chody ECAP, v r�zných místech v p�í�ném a podélném sm�ru a v p�edním konci 

v podélném sm�ru.  Z t�chto hodnot je ur�ená tvrdost CP Ti Grade 1, po zpracování t�emi 

pr�chody ECAP, 228 HV. 

    

Obr. 15. P�ední konec protla	ovaného CP Ti Grade 1 po ECAP – 3 pr�chody 

10.1.1.2 Struktura CP Ti Grade 2 ve výchozím stavu a po ECAP - 10 pr�chod�

10.1.1.2.1 Výchozí stav  

Obr. 16 nám p�edstavuje p�í�ný sm�r výchozího stavu zkoumaného materiálu, 

tentokrát jde o CP Ti Grade 2 ve výchozím stavu. Vidíme-li tuto fotografii po 

metalografickém výbrusu, elektrolytickém lešt�ní a následném leptání v uvedeném m��ítku, 

m�žeme konstatovat, že struktura je již na první pohled mnohem jemnozrnn�jší než výchozí 

stav materiálu pro Grade 1. To nám potvrzuje i pr�m�rná hodnota velikosti zrna, která je pro 

tento výchozí stav 6,85 �m. Srovnáme-li strukturu tohoto výchozího stavu, CP Ti Grade 2, a 

výchozí struktury u CP Ti Grade 1, je nyní výchozí velikost zrna o 50 % menší. Dokonce tato 
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velikost zrna odpovídá pr�m�rné velikosti zrna získané p�i p�edchozím zpracování - 3 

pr�chody ECAP. Na tomto snímku nejsou tak výrazné hranice zrn, nýbrž jsou tady hranice 

snadno rozpoznatelné. Hranici zrna tady p�edstavují malá zrní�ka na potenciálních hranicích a 

navíc jsou jednotlivá zrna rozlišená barevným spektrem v odstínech šedi. Celkov� je tato 

struktura výchozího stavu dosti rovnom�rná a zrna jsou pom�rn� rovnoosá.  

Tvrdost podle Vickerse se standardním zatížením 30 kg byla m��ena i na vzorcích pro 

CP Ti Grade 2, a tomuto vzorku odpovídá nam��ená hodnota 285 HV. 

Obr. 16. Výchozí stav CP Ti Grade 2 s pom�rn� rovnom�rnou strukturou v p�í	ném sm�ru 

Následuje zobrazení výchozího stavu struktury v podélném sm�ru (obr. 17). Dá se 

�íci, že ob� tyto struktury jsou si hodn� podobné. I v tomto p�ípad� se jedná a rovnom�rnou 

strukturu tvo�enou rovnoosými zrny. Jednotlivá zrna jsou vzájemn� odd�lena hranicemi zrn, 

které jsou v tomto p�ípad� rozpoznatelné, jako v p�edchozím p�ípad� pro p�í�ný sm�r, nejen 

zárodky nových zrn, ale také novými malými zrny vznikajícími primárn� na potenciálních 

hranicích zrn. Pouhým okem rozeznáváme polohu jednotlivých zrn jako místa s jiným 

barevným rozlišením. Pr�m�rná velikost zrna pro Grade 2 ve výchozím stavu je 6,85 �m. 

Pr�m�rná velikost zrna v podélném sm�ru je nepatrn� menší a nabývá hodnoty 5,53 �m a 

celková pr�m�rná velikost zrna pro výchozí stav jako celek je 6,19 �m.  



46 

Jako poslední, byla na vzorku m��ena op�t tvrdost, jejíž hodnota byla pro podélný 

sm�r 302 HV. Celková tvrdost CP Ti Grade 2 ve výchozím stavu pak odpovídá hodnot� 294 

HV. 

 Obr. 17. Výchozí stav CP Ti Grade 2 s rovnom�rnou strukturou v podélném sm�ru

10.1.1.2.2 Stav po ECAP - 10 pr�chod�

Obr. 18. Stav struktury CP Ti Grade 2 po ECAP - 10 pr�chod�; p�í	ný sm�r
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Obr. 19. Stav struktury CP Ti Grade 2 po ECAP - 10 pr�chod�; podélný sm�r

Na posledních dvou snímcích, obr. 18 a obr. 19, jsou uvedeny struktury materiálu CP 

Ti Grade 2 po ECAP – 10 pr�chod�. Tato struktura prošla viditeln� extrémní deformací, a 

jejím d�sledkem došlo, podle o�ekávání, ke zjemn�ní zrna. Tyto snímky bohužel nepat�í 

k t�m úsp�šn�jším a je z�ejmé, že z po�ízených snímk� nebylo možné zm��it velikost zrna ani 

ur�it o jakou strukturu se jedná. Na fotografiích nejsou v�bec znatelné hranice zrna ani jiné 

známky, symbolizující n�jaký vývoj této struktury. Ani op�tovným leptáním se nám 

nepoda�ilo vymanit z t�chto vzork� fotografie, na nichž by byla struktura z�eteln�jší, a 

umožnila by nám tak získání pr�m�rné hodnoty velikosti zrna v tomto materiálu po deseti 

pr�chodech ECAP.  

Tak, jako u všech p�edchozích vzork�, byla na t�chto vzorcích alespo� zm��ena 

tvrdost podle Vickerse s odpovídajícími hodnotami pro p�í�ný sm�r 255 HV a pro sm�r 

podélný 260 HV. Celková tvrdost CP Ti po deseti pr�chodech odpovídá tudíž hodnot� 258 

HV. Povšimn�me si, že po deseti pr�chodech ECAP, došlo u tohoto materiálu k poklesu 

tvrdosti materiálu. Logicky bychom si tento fakt mohli od�vodnit tím, že b�hem plastické 

deformace, prob�hly v materiálu uzdravovací procesy zahrnující rekrystalizaci a vlivem 

t�chto proces� by v této struktu�e m�ly být vid�t výrazné hranice zrn spolu s novými, 

rekrystalizovanými zrny. Dostupný vzhled naši struktury nám však toto posouzení 

neumož�uje a tudíž nelze toto tvrzení od�vodnit. 
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10.1.2 Vývoj tvrdosti 

Shrneme-li celkový vývoj tvrdosti individuáln� pro oba typy materiálu, Grade 1 i 

Grade 2, m�žeme pak posoudit vývoj tvrdosti materiálu ve výchozím stavu a ve stavu po 

zpracování ECAP – 3 nebo 10 pr�chod�, na následujícím grafu, viz obr. 20. Pro dobrou 

názornost jsou získána data z m��ení p�evedena do sloupcového grafu, kde je nár�st nebo 

pokles tvrdosti z�etelný. 

Obr. 20. Porovnání tvrdosti CP Ti Grade 1 a CP Ti Grade 2 ve výchozím stavu (po válcování 

za studena) a ve stavu po ECAP; Grade 1 - 3 pr�chody, Grade 2 - 10 pr�chod�

U materiálu CP Ti Grade 1, který má ve výchozím stavu hrubozrnnou strukturu a 

tvrdost 130 HV, došlo vlivem zjemn�ní zrna vyvolaného t�emi pr�chody ECAP k nár�stu 

tvrdosti materiálu na hodnotu 228. V procentuálním vyjád�ení pak hovo�íme, že tvrdost se 

zvýšila o 75 %. 

P�ejdeme-li k materiálu CP Ti Grade 2, je již na první pohled jasné, že tvrdost Grade 2 

ve výchozím stavu je 2x v�tší než  u Grade 1. Dalo by se p�edpokládat, že po deseti 

pr�chodech ECAP dojde analogicky k mnohem v�tšímu zjemn�ní zrna než u Grade 1 a 

tvrdost se tak výrazn� zvýší. Opak je však pravdou. Tvrdost tohoto materiálu po deseti 

pr�chodech ECAP je nižší, než tvrdost ve výchozím stavu. Jediným možným vysv�tlením 

z�stává, že v materiálu prob�hly uzdravovací procesy a došlo tak k odpevn�ní materiálu. 

Pro v�tší názornost je v grafu na následujícím obr. 21 uvedeno individuální porovnání 

tvrdosti materiálu v p�í�ném a podélném sm�ru pro Grade 1 i Grade 2. 
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Obr. 21.  Souhrnné porovnání tvrdosti v p�í	ném a podélném sm�ru pro CP Ti Grade 1 i 

Grade 2 

Z porovnání obou zkoumaných zna�ek titanu, Grade 1 a Grade 2, lze s p�ehledem 

vyjád�it rozdíly v tvrdosti materiálu jak ve výchozím stavu, tak ve stavu po ECAP. CP Ti 

Grade 2 má v obou stavech prokazateln� v�tší tvrdost. Zam��íme-li se na Grade 2, m�žeme 

�íci, že tvrdost m��ená v podélném sm�ru, byla nepatrn� vyšší v obou stavech materiálu, i 

když v sumárním pohledu došlo ke snížení celkové tvrdosti materiálu. Pokles tvrdosti 

materiálu byl pravd�podobn� zp�soben odpevn�ním materiálu vlivem uzdravovacích proces�. 

Kdyby došlo v materiálu k uzdravovacím proces�m, byl by v materiálu mnohem znateln�jší 

výskyt hranic zrn a patrná nová, rekrystalizovaná zrna. Po�ízené fotografie dokumentující 

materiál ve stavu po deseti pr�chodech ECAP, však neumož�ují bližší zkoumání hranic zrn a 

samotný výskyt zrn nových, rekrystalizovaných, a proto z�stává zmínka o uzdravovacích 

procesech nepodloženým faktem. 

V druhém p�ípad�, u CP Ti Grade 1, již došlo k p�edpokládanému nár�stu tvrdosti 

spolu se zjemn�ním zrna materiálu. Z p�vodních 127 a 132 HV na hodnoty 230 a 227 HV. 



50 

10.1.3 Tahová zkouška 

Provedená tahová zkouška byla pro materiál CP Ti Grade 1 a jednalo se o výchozí stav 

materiálu a po �ty�ech pr�chodech ECAP. 

Následující grafy jsou výstupními grafy tahové zkoušky, jak pro materiál ve výchozím 

stavu (stav po válcování za studena), viz obr. 22, tak pro materiál ve stavu po ECAP-4 

pr�chody, viz obr. 23. 

Obr. 22. Závislost nap�tí na deformaci jako pr�b�h tahové zkoušky pro výchozí stav materiálu 

CP Ti (stav po válcování za studena) 

Obr. 23. Závislost nap�tí na deformaci jako pr�b�h tahové zkoušky pro materiál CP Ti po 

ECAP – 4 pr�chody 
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Tab. 6. Hodnoty získané p�i tahové zkoušce pro CP Ti Grade 1 

CP Titan E [MPa] Rm [MPa] Rp0,2 [MPa] A [%] Z [%] 

Výchozí stav 105 080 481,7 396,5 33,3 55 

ECAP – 4 pr�chody 114 466 679 602,2 20,7 55 

Z hodnot zaznamenaných v tabulce (tab. 6) jsou patrné rozdíly mezi stavem výchozím 

a stavem po ECAP – 4 pr�chody. Zpracování metodou ECAP p�ineslo zvýšení jak modulu 

pružnosti v tahu, tak mechanických vlastností. Celková pevnost zaznamenala nár�st zhruba o 

40 % a mez kluzu o více než 50 %. Naopak se potvrzuje tvrzení, že p�i zvyšování pevnosti 

dochází ke snižování tažnosti materiálu. CP Ti po ECAP – 4 pr�chody zaznamenal snížení 

tažnosti z p�vodních 33% na zhruba 21 %, což je pokles bezmála o více, než 1/3 p�i 

sou�asném zachování p�vodní hodnoty kontrakce. 

10.1.4 Zkouška vrubové houževnatosti 

Další zkouškou, která byla na materiálu CP Ti Grade 1 (výchozí stav a 4 pr�chody 

ECAP) provedena, je zkouška vrubové houževnatosti. Celý název této zkoušky je vrubová 

zkouška houževnatosti rázem v ohybu. M��ítkem k ur�ení houževnatosti je práce (energie) 

pot�ebná na porušení zkušebního t�lesa. Spot�ebovaná práce se vztahuje na nejmenší pr��ez 

zkušební ty�e v míst� vrubu. 

P�i této zkoušce byl použit vzorek �tvercového pr��ezu 10 x 10 mm a délkou 55 mm. 

Ve st�edové �ásti byl vytvo�en vrub s velikostí, jako iniciátor vzniku porušení. Zkouška byla 

provád�na za pokojové teploty a výsledky provedené zkoušky jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tab. 7. Záznam zkoušky vrubové houževnatosti, (b – ší�ka, resp. výška vzorku 	tvercového 

pr��ezu, h – výška vzorku v míst� vrubu)

Stav materiálu 
Tvar 
vrubu 

°C b [mm] h [mm] s [cm2] Práce [J] 

Výchozí stav 



20 10 8 0,8 77 
ECAP – 4 pr�chody 20 10 8 0,8 83 

U v�tšiny kovových materiál� platí závislost, že s rostoucí tvrdostí materiálu, dochází 

postupn� k poklesu vrubové houževnatosti, resp. �ím je materiál tvrdší a pevn�jší, tím je mén�

houževnatý.  Jak však potvrzují hodnoty získané p�i zkoušce vrubové houževnatosti u titanu, 

projevily se zde zcela opa�né tendence a s rostoucí pevnosti a tvrdosti materiálu dochází 

k nár�stu vrubové houževnatosti. Vrubová houževnatost je závislá na velikosti zrna a její 
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nár�st byl patrn� zp�soben zjemn�ním zrna po �ty�ech pr�chodech ECAP. Tyto výsledky se 

jeví velice p�ízniv� a my m�žeme od titanu o�ekávat, že je to materiál nejen s pov�stnou 

vysokou pevností, ale zárove� je materiálem houževnatým. 

10.2 EXPERIMENT 2 - Korozní odolnost CP Ti Grade 2 v t�lních roztocích  

Vyhodnocení chování zkušebních vzork� v t�lních tekutinách a dále pak i v etanolu, 

fyziologickém roztoku �i kyselin� chlorovodíkové, je provedeno na základ� srovnání chování 

t�chto vzork� v konkrétním prost�edí, resp. na hmotnostních rozdílech vzorku mezi 

posledním a prvním dnem provád�ného m��ení. 

Pro každou zadanou t�lní tekutinu �i roztok, je uvedena tabulka znázor�ující 

jednotlivé zm�ny hmotnosti vzorku, p�i každém m��ení. Pro lepší p�ehlednost a orientaci 

v hmotnostních rozdílech t�chto, i všech ostatních vzork�, ve všech zkoumaných tekutinách, 

v celém �asovém intervalu, což je od 26. 10. – 5. 11. 2010, jsou váhové úbytky p�evedeny do 

grafických závislostí. Na podélné ose vidíme �asový pr�b�h v podob� konkrétních dat, kdy 

byly dané vzorky v t�chto tekutinách váženy. Na ose svislé je pak znázorn�na, již zmi�ována, 

m�nící se hmotnost daného vzorku, která byla m��ena vždy v konkrétní den.  

Pro lepší celkový dojem, jsou grafy rozd�leny vždy do skupin po t�ech, kdy každá 

skupina p�edstavuje každý ze t�í vzork� v jedné konkrétní t�lní tekutin� �i kapalin�. Je tak 

mnohem snadn�jší vid�t a porovnat rozdílné chování, jak vzorku ve výchozím stavu, tak ve 

stavu po ECAP �ty�mi nebo sedmi pr�chody. M�žeme tak mnohem lépe konstatovat, zda 

materiál ve stavu po zpracování metodou ECAP reaguje na dané prost�edí odlišn�, než ve 

stavu výchozím. Znázornili bychom vždy všechny 3 zkoumané vzorky pro jednu konkrétní 

kapalinu do jednoho grafu, nebylo by možné nijak zhodnotit celkový pr�b�h hmotnostní a 

zárove� by nebylo z grafu jasné, kdy se jedná o nár�st a naopak kdy o pokles dané hmotnosti. 

A To v d�sledku minimálních rozdíl� mezi hmotnostmi kone�nými a po�áte�ními. 

Souhrnné tabulky, které dokumentují veškerý vývoj b�hem celého m��ení, v�etn�

vzhledových zm�n na povrchu vzork�, jsou obsaženy v p�íloze. V p�íloze jsou na ukázku také 

uvedeny fotografie po�ízené, jak p�ed zahájením expozice, tak v jejím pr�b�hu a nakonec jsou 

také uvedeny všechny vzorky, které byly zkoumány v jednotlivých roztocích po expozici. 

10.2.1 Krev 

Krev je základní t�lní tekutinou a lze ji charakterizovat jako �ervenou, nepr�hlednou, 

vazkou kapalinu, jejíž základní složky jsou: bílé krvinky, �ervené krvinky (erytrocyty), krevní 

desti�ky a krevní plazma. 
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V tab. 8 jsou uvedené jednotlivé hmotnosti daných vzork� v p�ti m��eních 

opakujících se v 11i denním cyklu. Tyto hodnoty se staly základem pro sestavení grafických 

závislostí, na kterých m�žeme posoudit celkový pr�b�h hmotnosti, a	 už se bude jednat o 

pokles nebo nár�st vzhledem k p�vodní hmotnosti, nam��ené první den. 

Tab. 8. P�ehled hmotností jednotlivých vzork� v gramech, pro stanovená data m��ení 

Krev 

Datum 26. 10. 2010 28. 10. 2010 1. 11. 2010 2. 11. 2010 5. 11. 2010 

Vzorek Hmotnost vzork� m [g] 

T0 1,06872 1,06886 1,06915 1,06917 1,06933 

T4 0,71596 0,71594 0,71629 0,71628 0,71632 

T7 0,82816 0,82820 0,82856 0,82843 0,82872 

Obr. 24. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T0 v krvi
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Obr. 25. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T4 v krvi

Obr. 26. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T7 v krvi

Na grafech uvedených na obr. 24. - 26. je dokumentován pr�b�h hmotnostních zm�n u 

zkušebních vzork� T0 (ozna�ení „0“ znamená výchozí stav materiálu), T4 („4“ znamená 4 

pr�chody ECAP) a T7 („7“ analogicky znamená 7 pr�chod� ECAP). U všech t�chto vzork� je 

pr�b�h hmotností obdobný. Prvním dv�ma m��ením odpovídají podobné hodnoty a p�i t�etím 

m��ení, 1. 11. 2010 je u všech testovaných vzork� zaznamenán skok odpovídající nár�stu 

hmotnosti. V druhé polovin� m��ení je zaznamenán už jen mírný nár�st. Celkov� však pro 

všechny vzorky platí, že jejich hmotnost po 11i denním cyklu v tomto prost�edí, stoupla. 

Tento pr�b�h potvrzuje záznam o vzhledu vzork� p�ed i po expozici.  
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Jak již bylo uvedeno, dodané vzorky byly mechanicky o�išt�ny, konkrétn� byly 

broušeny brusným plátnem. Toto broušení zanechalo na povrchu vzork� zjevné vrypy. P�ed 

samotnou expozicí byl každý vzorek vyfotografován pod mikroskopem se zv�tšením 100x a 

200x. Po samotné expozici byl povrch vzork� op�t blíže prozkoumán a prokázalo se, že na 

povrchu vzorku, které byly po celou dobu uloženy v krvi, je �erný povlak a ve vrypech po 

p�edchozím mechanickém o�išt�ní, jsou patrné �ervené elementy, nejspíše erytrocyty 

(�ervené krvinky).  

Tmavý povlak vytvo�ený na povrchu exponovaných vzork�, byl patrný i pouhým 

okem. Vzhled t�chto vzork� je dokumentován souhrnn� se všemi ostatními vzorky v p�íloze, 

viz p�íloha 6. 

10.2.2 Mo�

Další t�lní tekutina, kterou se budeme zabývat, je mo�. Mo� je pr�hledný vodný 

roztok, který se skládá z vodního roztoku metabolických odpad�, rozpušt�ných solí-zejména 

chloridu sodného a dalších organických látek. 

Následující po�adí vyhodnocení vzork� zkoumaných v mo�i, bude op�t stejné jako 

v p�edchozím p�ípad� pro krev. Následuje tabulka s jednotlivými nam��enými hmotnostmi, 

z kterých jsou sestrojeny následující grafy v této skupin�. 

Tab. 9. P�ehled hmotností jednotlivých vzork� v gramech, pro stanovená data m��ení 

Mo�

Datum m��ení 26. 10. 2010 28. 10. 2010 1. 11. 2010 2. 11. 2010 5. 11. 2010 

Vzorek Hmotnost vzork� m [g] 

T0 1,03782 1,03782 1,03795 1,03780 1,03781 

T4 0,65080 0,65075 0,65074 0,65077 0,65080 

T7 0,81255 0,81248 0,81249 0,81248 0,81262 
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Obr. 27. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T0 v mo	i 

Obr. 28. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T4 v mo	i 

Na grafech znázorn�ných na obr. 27. – 29. jsou i v tomto p�ípad� znázorn�ny 

závislosti zm�ny hmotnostního pr�b�hu jednotlivých vzork� v zadané kapalin�, resp. mo�i. 

P�ihlédneme-li blíže hodnotám v tab. 9, už tam je patrné, že kone�né hodnoty hmotnosti pro 

vzorek T0 a T7 jsou si velmi blízké a liší se jen mírn�. Zárove� se liší i celkový pr�b�h 

vývoje hmotnostních zm�n b�hem celého m��ení. Kone�né rozdíly v jednotlivých m��ených 

hmotnostech se pohybují ve statisícinách gram� a poklesy jsou opravdu naprosto minimální. 

R�zným pr�b�h�m tohoto m��ení není být p�ikládána velká váha.  
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Obr. 29. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T7 v mo	i

Z další dokumentace zaznamenávané b�hem celého m��ení, kdy se zam��ujeme na 

vzhled t�chto vzork�, je rovn�ž zjevné, že na povrchu vzork� nedošlo k žádným zm�nám. U 

vzorku T4 se setkáváme s kone�nou hmotností rovnající se hmotnosti po�áte�ní, a�koliv 

pr�b�h není lineární a v pr�b�hu m��ení jsou zjevné poklesy v hmotnosti. P�i m��ení ze dne 1. 

11. 2010 byl rovn�ž pozorován na povrchu jakýsi povlak spolu s útvary, které p�ipomínaly 

krátery a byly viditelné pouhým okem. Tento povlak bylo možné odstranit pouhým lihem a 

p�vodcem vzniku byly pravd�podobn� bakterie. M��ení a vážení probíhající následující den 

již žádné viditelné útvary nezaznamenaly a povrch byl op�t �istý. P�i posledním m��ení byla 

na povrchu tohoto vzorku patrná koroze, jevící se jako povlak spolu s krátery viditelnými 

pouhým okem. Rozhodujícím faktorem pro nás z�stává fakt, že celková hmotnost na konci 

m��ení, nezaznamenala žádný velký pokles nebo nár�st a dá se tak zkonstatovat, že všechny 

tyto vzorky, ve všech zkoumaných stavech (a	 už se jedná o výchozí stav nebo stav po 

pr�chodech ECAP), jsou v tomto prost�edí stabilní a nejeví žádné známky koroze. 

10.2.3 Sliny 

Sliny p�edstavují poslední zkoumanou t�lní tekutinu. Sliny jsou z 99% tvo�eny vodou, 

elektrolyty (sodík, draslík, vápník, ho��ík, fluór, jód, hydrogenuhli�itany, fosfore�nany 

apod.), antiseptickými látkami (nap�. peroxid vodíku) a další. Všechna prost�edí, která jsou p�i 

této experimentální �ásti zkoumána, by se dala rozd�lit do pomyslných dvou skupin, kdy 

první skupina p�edstavuje expozici vzork� v t�lních tekutinách, a skupina druhá pak zahrnuje 
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expozici nap�. v lihu, fyziologickém roztoku a kyselin� chlorovodíkové, �ili kapaliny, 

s kterýma t�lo p�ichází do styku.  

Tab. 10. P�ehled hmotností jednotlivých vzork� v gramech, pro stanovená data m��ení 

v prost�edí p�edstavující sliny 

Sliny 

Datum m��ení 26. 10. 2010 28. 10. 2010 1. 11. 2010 2. 11. 2010 5. 11. 2010 

Vzorek Hmotnost vzork� m [g] 

T0 0,79613 0,79632 0,79614 0,79612 0,79607 

T4 0,62931 0,62932 0,62914 0,62922 0,62910 

T7 0,72344 0,72326 0,72324 0,72335 0,72335 

Obr. 30. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T0 ve slinách 

Jako u p�edchozích t�lních tekutin, je i v tomto p�ípad� pr�b�h grafických závislostí 

pro jednotlivé vzorky pro tuto tekutinu velmi podobný, viz obr. 30. - 32. V porovnání 

s expozicí v mo�i, jsou zde rozdíly v hmotnostech o jeden �ád v�tší, resp. rozdíly se pohybují 

v desítitisícinách gram�. Ve všech t�ech p�ípadech dochází k mírnému poklesu hmotností 

všech vzork�. B�hem m��ení a vážení v celém cyklu 11i dní, dochází ke kolísání hmotnosti 

nahoru i dol�, avšak výsledná hmotnost ve výsledku pak neklesla nijak výrazn�. Povrch všech 

vzork� nevykazoval žádné zm�ny v pr�b�hu celé expozice. Nebyly zde patrné žádné povlaky 
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ani známky koroze. Sliny jako prost�edí uzavírající skupinu zkoumání t�lních tekutin 

potvrzuje fakt, že zkoumaný materiál CP Ti Grade 1 je v t�lních tekutinách stabilní a nejeví se 

jako náchylný k výskytu koroze. 

Obr. 31. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T4 ve slinách

  

Obr. 32. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T7 ve slinách 

10.2.4 Líh 

Líh je první ze t�í kapalin, tvo�ící druhou pomyslnou skupinu zkoumání. Jinak 

nazývaný také etanol nebo etylalkohol, je bezbarvá kapalina ostré alkoholické v�n�. Je 

snadno zápalná a je proto klasifikován jako ho�lavina 1. t�ídy. Samotný etanol je pom�rn�

reaktivní látkou. Pr�b�h m��ení, vážení a zkoumání všech vzork�, podrobených expozici 
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práv� v etanolu, je totožný jako v p�edchozích p�ípadech. Následuje tabulka (tab. 11) 

s nam��enýma hodnotami, které jsou v dalším pr�b�hu p�evedeny do jednotlivých grafických 

závislostí. 

Tab. 11. P�ehled hmotností jednotlivých vzork� v gramech, pro stanovená data m��ení 

v prost�edí p�edstavující líh

Líh 

Datum m��ení 26. 10. 2010 28. 10. 2010 1. 11. 2010 2. 11. 2010 5. 11. 2010 

Vzorek Hmotnost vzork� m [g] 

T0 1,08377 1,08373 1,08373 1,08365 1,08332 

T4 0,62917 0,62908 0,62913 0,62917 0,62900 

T7 0,77186 0,77182 0,77193 0,77187 0,77151 

Obr. 33. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T0 v lihu 

Závislosti, které jsou vyjád�eny grafy na obr. 33. – 35., vykazují již na první pohled 

v tomto prost�edí tém�� stejný pr�b�h pro vzorek ve stavu výchozím, tak ve stavu tvá�eném 

metodou ECAP po �ty�ech nebo sedmi pr�chodech. Z p�vodní uvedené hmotnosti dochází 

k poklesu na kone�nou hodnotu s podobným vzájemným pr�b�hem. P�i posledním m��ení, 

dne 5. 11. 2010 byly na povrchu vzorku T0 zjevné hn�dé kruhové útvary p�ipomínající 

korozi, které byly viditelné pouhým okem. Tyto útvary nebylo možné odstranit lešt�ním 

v lihu, ale bylo možné zmenšit jejich výskyt mechanickým odstran�ním. Na povrchu ostatních 
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vzork� T4 a T7 nedošlo k žádným zm�nám, které by byly patrné pouhým okem nebo bližším 

zkoumáním pod mikroskopem, a	 už p�i zv�tšení 100x nebo 200x. P�i zkoumání t�chto 

vzork� v této kapalin� tak docházíme k záv�ru, že minimáln� vzorky podrobeny metod�

ECAP, �ty�mi nebo sedmi pr�chody, nejeví žádné známky koroze a jsou po celou dobu 

stabilní. 

Obr. 34. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T4 v lihu

Obr. 35. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T7 v lihu 

10.2.5 Fyziologický roztok 

P�edposlední kapalinou je fyziologický roztok. Fyziologický roztok je vodný roztok 

chloridu sodného a nachází využití zejména v medicín�, kdy se používá jako nosná látka 
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zavád�na injek�n� nebo v podob� infúze. Používá se rovn�ž k omývání ran, p�i vyplachování 

zbytk� krve p�i operaci apod. Uv�domíme-li si rozvoj titanu v medicín�, v podob� r�zných 

implantát�, o kterém se pojednává v teoretické �ásti této diplomové práce, pak nám je jasné 

za�azení fyziologického roztoku mezi zkoumané kapaliny a zjiš	ování vlivu tohoto roztoku na 

tento kov. 

Tab. 12. P�ehled hmotností jednotlivých vzork� v gramech, pro stanovená data m��ení 

v prost�edí p�edstavující fyziologický roztok

Fyziologický roztok 

Datum m��ení 26. 10. 2010 28. 10. 2010 1. 11. 2010 2. 11. 2010 5. 11. 2010 

Vzorek Hmotnost vzork� m [g] 

T0 1,01171 1,01158 1,01159 1,01167 1,01160 

T4 0,71886 0,71876 0,71879 0,71888 0,71870 

T7 0,78485 0,78493 0,78503 0,78494 0,78468 

Obr. 36. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T0 ve fyziologickém roztoku
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Obr. 37. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T4 ve fyziologickém roztoku

Obr. 38. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T7 ve fyziologickém roztoku 

Jak již bylo zmín�no, hlavním využitím fyziologického roztoku je pole medicíny. 

Práv� medicína se stává jakýmsi spojovatelem mezi tímto roztokem a titanem, kterému je 

v této práci v�nována hlavní pozornost. Grafy na obr. 36 a 37, p�edstavující vzorek ve 

výchozím stavu (válcování za studena) a vzorek po ECAP (4 pr�chody), vykazují hodn�

podobný pr�b�h a pr�b�h závislosti pro vzorek T7 (obr. 38), který byl podroben ECAP (7 

pr�chod�), se také moc neliší. Ve výsledku dochází k celkovému poklesu hmotnosti u všech 
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t�í vzork�. Bližším zkoumání se op�t potvrzuje odolnost tohoto materiálu v��i velkému 

kvantu prost�edí, nevyjímaje ani prost�edí fyziologického roztoku.  

10.2.6 HCl 

Kyselina chlorovodíková (taktéž známá jako kyselina solná), je velmi silnou 

kyselinou, která zárove� pat�í k t�m nejvíce využívaným kyselinám obecn�. Jde o bezbarvý 

vodný roztok plynného chlorovodíku HCl a po kyselin� sírové je to nejpoužívan�jší kyselou 

pr�myslovou látkou. Výpary této kyseliny zp�sobují, u v�tšiny kov� jsoucích poblíž, velmi 

rychlou korozi. Práv� toto se stává výbornou záminkou pro za�azení této látky mezi ostatní 

zkoumané kapaliny a zjistit tak, jaká bude reakce Ti na tuto kyselinu. 

Tab. 13. P�ehled hmotností jednotlivých vzork� v gramech, pro stanovená data m��ení 

v prost�edí p�edstavující kyselinu HCl

Kyselina HCl 

Datum m��ení 26. 10. 2010 28. 10. 2010 1. 11. 2010 2. 11. 2010 5. 11. 2010 

Vzorek Hmotnost vzork� m [g] 

T0 0,74910 0,74920 0,74917 0,74908 0,74888 

T4 0,58371 0,58383 0,58373 0,58374 0,58345 

T7 0,76298 0,76295 0,76296 0,76287 0,76283 

Obr. 39. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T0 v HCl
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Obr. 40. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T4 v HCl

Obr. 41. Zm�ny hmotnosti v závislosti na datu m��ení pro vzorek T7 v HCl 

  Kyselina chlorovodíková je poslední zkoumanou kapalinou v�bec. Jak již bylo 

zmín�no, výpary této kyseliny jsou opravdu velkým iniciátorem koroze u v�tšiny kov�. P�i 

expozici titanu v této kyselin�, nebyly b�hem celého m��ení pozorovány ani minimální 

známky koroze. Povrch všech p�em��ovaných vzork� byl po celou dobu beze zm�n. Tak jako 

u v�tšiny kapalin a tekutin, které byly pro toto zkoumání vybrány, dochází i zde k malému 

poklesu hmotnosti, viz obr. 39. až 41. a pr�b�h je pom�rn� hodn� podobný.  
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10.2.7 Souhrnné grafické vyjád�ení jednotlivých zkušebních vzork�

Následující grafy vyobrazují postupn� závislosti jednotlivých zkušebních vzork� ve 

všech zkoumaných roztocích. Rozp�tí na svislé ose, vyjad�ující m�nící se hmotnost materiálu, 

je pro každý graf jiné a je p�izp�sobeno hmotnostem vzork�. 

Obr. 42. Souhrnné zobrazení závislostí zm�ny hmotnosti vzorku T0 na datu expozice 

pro všechny zkoumané kapaliny 

Obr. 43. Souhrnné zobrazení závislostí zm�ny hmotnosti vzorku T4 na datu expozice 

pro všechny zkoumané kapaliny 
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Obr. 44. Souhrnné zobrazení grafické závislosti zm�ny hmotnosti vzorku T0 na datu 

expozice pro všechny zkoumané kapaliny 

Souhrnné grafické vyjád�ení hmotnostních úbytk� v pr�b�hu 11i denního cyklu (obr. 

42 až 44), kdy bylo postupn� provedeno 5 m��ení, vážení a d�sledné zkoumání povrchu 

vzork� pod mikroskopem, je vyjád�eno na následujících grafech. Každému vzorku odpovídá 

jeden graf, v kterém je znázorn�no všech 6 zkoumaných kapalin. Zohledníme-li rozp�tí 

hmotnostního intervalu na svislé ose, pak každému vzorku odpovídá jiný interval hmotností, 

ale i tak jsou to intervaly velmi malé, kdy rozdíl mezi maximem a minimem není ani 0,5 g. 

I na takto úzkém intervalu je však dost jasné, jaké je chování CP Ti Grade 1 ve zkoumaných 

kapalinách. U jednotlivých pr�b�h� nejsou v�bec zjevné žádné známky n�jakých pokles� �i 

naopak nár�st� hmotnosti a s p�ehledem tak lze �íci, že titan s bližším ur�ením jako Grade 1, 

je ve všech zkoumaných kapalinách stabilní. Potvrzuje se tak již d�íve poukazovaná vlastnost, 

kdy titan odolává p�sobení mnoha pr�myslovým kapalinám. 

Vyhodnocení náchylnosti materiálu CP Ti Grade 1 ke korozi, bylo provedeno 

z dokumentace zaznamenané b�hem expozice. U výchozího stavu materiálu, v našem p�ípad�

tomu odpovídá stav po válcování za studena, který je zastoupen vzorkem s ozna�ením T0, se 

projevil jistý náznak koroze v podob� hn�dých kruhových útvar� na povrchu, b�hem expozice 

v lihu, až p�i posledním m��ení, 5. 11. 2010. Dalším p�ípadem, kdy jsme se setkali s projevy 

koroze, byl vzorek T4 po ECAP – 4 pr�chody. První známky pravd�podobné koroze, 

v podob� povlaku na povrchu vzorku spolu s velkými útvary podobajícím se kráter�m, byly 

zpozorovány 6. den expozice v mo�i. Tyto útvary však po vy�išt�ní lihem zmizely a p�i 

dalším m��ení se neukázaly. Iniciátorem vzniku t�chto velkých kráter� mohly být nejspíše 

�!#�

�!#�

�!#"

�!#�

�!��

�!��

�!��

�"$�� �#$�� ��$�� ��$�� ��$�� ��$�� �$�� �$�� �$�� �$�� 	$��

H
m

ot
no

st
 [

g]

Vzorek T7 ve všech zkoumaných kapalinách

%� .� � &�' ,*�$������- �(�)* +�(



68 

bakterie a jejich výskyt mohl být zp�sobený možným onemocn�ním dárce. P�i posledním 

m��ení a p�ezkoumání povrchu tohoto vzorku, se na povrchu objevil korozní povlak. Celkový 

výskyt jakýchkoliv známek koroze byl dosti ojedin�lý, a tudíž m�žeme vyjád�it názor, že 

tento materiál je ve všech zkoumaných tekutinách stabilní a jeví známky dobré korozní 

odolnosti. Korozní odolnost titanu je jednou z nejdiskutovan�jších vlastností tohoto kovu 

v�bec a zhodnocení celého pr�b�hu této díl�í �ásti experimentu potvrzuje fakt, že se tento kov 

m�že pochlubit výbornou korozní odolnosti. 

10.3 EXPERIMENT 3 – Zkouška odolnosti v��i vodíkem indukovaného 

praskání 

Po provedené expozici v roztoku obsahující sirovodík byly vzorky p�í�n� roz�íznuty 

na 4 segmenty o délce 25 mm. Na takto nad�lených vzorcích se metalograficky vyhodnotili 

plochy odpovídající délce 25,5 a 75 mm. Pro každý jednotlivý segment se vyhodnocovaly 

následující pom�ry: 

• Míra citlivosti ke vzniku trhliny  ?@� � A�=�BC
�D�EC � ���F

• Délka trhliny  ?G� � A=
D � ���F

• Tlouš	ka trhliny  ?H� � AB
E � ���F

Kde a, b, W a T jsou veli�iny uvedeny na následujícím obrázku (obr. 45). 

Obr. 45.  Definice parametr� pro metalografické vyhodnocení vzork�
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V dnešní dob� se takto zkouší velké množství vzork�, proto lze tento zp�sob, kdy se 

každý vzorek d�lí na díl�í segmenty, považovat za zdlouhavý a je zde alternativní metoda 

zjišt�ní výskytu t�chto trhlin. Exponované vzorky se pono�í do vany s vodou a ultrazvukovou 

sondou dojde k oskenování každého vzorku. Ke vzniku vodíkem indukovaných trhlin dochází 

totiž uvnit� materiálu.  

Celkové resumé t�chto zkoušek, vyvozené na základ� všech dostupných výsledk� je, 

že titan, a	 už ve stavu výchozím nebo ve stavu po ECAP, je v tomto prost�edí stabilní a není 

na tyto trhliny náchylný. Aplikací metody ECAP spojené s vývinem extrémní deformace, 

dochází v materiálu, vlivem plastické deformace, ke kumulaci energie. V d�sledku množství 

nakumulované energie by se dalo o�ekávat, že materiál bude mén� stabilní a mohl by tak být 

více náchylný ke korozi a zárove� by docházelo k praskání materiálu, což se však nepotvrdilo 

a titan, ve všech zkoumaných stavech materiálu, projevil výbornou stabilitu a odolnost proti 

vodíkovému praskání. Toto chování materiálu je pro nás p�ínosné. Pokud by se neprokázalo, 

že titan je v takovýchto podmínkách stabilní, bylo by nutné provád�t tepelné zpracování na 

odstran�ní vnit�ního pnutí, což p�i t�chto výsledcích není nutné.  
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Obr. 46. Vyhodnocení um�le vytvo�ených trhlin v materiálu, sloužící pro kalibraci použitého 

za�ízení 

Obrázek naho�e (obr. 46) p�edstavuje výchozí vyhodnocení pro zkušební vzorek, 

který se používá pro kalibraci za�ízení. Daný vzorek m�l um�le vytvo�ené trhliny, resp. 

zá�ezy s p�esn� definovanou tlouš	kou a hloubkou. Za�ízení provád�jící tuto zkoušku dostalo 

zadané rozm�ry vytvo�ených zá�ez�, na základ� kterých si ov��í správnost m��ení. 

Vyhodnocení pro všechny stavy materiálu jsou uvedeny v p�íloze (P�íloha 7. – 10.)

pouze pro možnost odkázání se na fakt, že ani u jednoho vzorku nedošlo ke vzniku t�chto 

trhlin. Fotografie nejsou ni�ím zajímavé, zejména protože se materiál choval po celou dobu 

stabiln� a ve vnit�ní struktu�e nejsou žádné náznaky trhlin. My tuto skute�nost však 

považujeme za pozitivní. 
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11 ZÁV�R

Náplní této diplomové práce bylo hned n�kolik díl�ích úkol�, mezi které pat�í studium 

struktury a vlastností ultrajemnozrnného titanu, dále také studium korozní odolnosti titanu 

v t�lních roztocích a poslední, díl�í �ást experimentální �ásti se zabývala zkoušením odolnosti 

titanu v��i vodíkem indukovanému praskání (HIC). 

Studium struktury titanu bylo založeno na vyhodnocení jednotlivých struktur titanu 

známého pod ozna�ením Grade 1 a Grade 2. Dostupný materiál byl zkoumán jak ve stavu 

výchozím tak ve stavu protvá�eném metodou ECAP. Pro ozna�ení Grade 1 se jednalo o 3 

pr�chody matricí ECAP a pro Grade 2 to byl po�et pr�chod� 10. ECAP je jednou 

z nejpopulárn�jších metod pro zjemn�ní zrna materiálu za sou�asného zvýšení mechanických 

vlastností.  

Vezmeme-li v úvahu komer�n� �istý titan s ozna�ením Grade 1, jak ve stavu 

výchozím tak stavu po ECAP, lze podle po�ízených fotografií, p�i maximálním možném 

zv�tšení (1000x), demonstrovat postupné zjemn�ní zrna v tomto materiálu již po t�ech 

pr�chodech. Bohužel fotografie, znázor�ující práv� tento stav, jsou znehodnoceny 

p�edchozím elektrolytickým lešt�ním a leptáním v odpovídajícím leptadle. A�koliv byla 

pr�m�rná velikost zrna, jak u stavu výchozího tak posléze, u stavu po ECAP, pro v�tší 

objektivitu m��ena n�kolikrát, výsledné hodnoty byly zatíženy velkou výslednou odchylkou. 

Nicmén�, bylo možné zm��it alespo� tvrdost, která zaznamenala, vzhledem k výchozímu 

stavu patrný nár�st. Výsledky tahové zkoušky potvrzují teoretické základy metody ECAP a 

platnost Hall-Petchova vztahu, kdy se zjemn�ním zrna materiálu dochází k nár�stu 

mechanických vlastností a poklesu tažnosti. Pevnost u tohoto materiálu stoupla o cca 40 % a 

naopak tažnost zaznamenala pokles z 33 % na 21 %. Provedena zkouška vrubové 

houževnatosti nám rovn�ž podala p�íznivé výsledky, �ímž poukazuje na výborné chování 

tohoto kovu, kdy s rostoucí pevností roste neobvykle i vrubová houževnatost. Já nám tak 

jasné, že máme co do �in�ní nejen s materiálem pevným, ale rovn�ž houževnatým. 

U titanu, s ozna�ením Grade 2, bylo posouzení výsledné struktury zna�n�

komplikovan�jší. Výchozí stav byl  již na první pohled mnohem jemnozrnn�jší než výchozí 

struktura u Grade 1, což potvrzovala i pr�m�rná velikost zrna, která byla zhruba o polovinu 

menší a tomu  dále odpovídala i nam��ená tvrdost, která nabývala dvojnásobných hodnot, ve 

srovnání s Grade 1. Tudíž m�l materiál jemn�jší zrno a zárove� v�tší tvrdost. Tento materiál 

byl podroben deseti pr�chod�m ECAP, což logicky vede k v�tšímu zjemn�ní zrna než u t�í 

pr�chod�. Struktura odpovídající tomuto stavu, však byla dosti neur�itá. Vlivem extrémní 
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deformace tam došlo k intenzivnímu zjemn�ní zrna, avšak na snímcích nebylo absolutn�

možné rozeznat hranice zrn a ani samotná zrna, a dokonce nešlo posoudit, zda se jedná o 

rovnom�rnou strukturu. Tvrdost materiálu zaznamenala oproti výchozímu stavu pokles, který 

byl zp�soben prob�hnutím uzdravovacích proces� a následným odpevn�ním materiálu. 

Druhá, díl�í �ást experimentu se zabývala zkoumáním korozní odolnosti komer�n�

�istého titanu v t�lních roztocích (krev, mo� a sliny), a dále také ve fyziologickém roztoku, 

lihu a HCl. Vzorky byly exponovány v jednotlivých prost�edích po dobu 11 dní, kdy 

v pr�b�hu celého cyklu, bylo provád�no n�kolik m��ení hmotností spolu s vizuální kontrolou 

povrchu a zaznamenávání jednotlivých povrch� pod mikroskopem p�i zv�tšení 100x. 

Hmotnostní pr�b�h všech exponovaných vzork� byl vyjád�en v grafických závislostech 

hmotnosti na datu m��ení. Ve všech p�ípadech byl grafický pr�b�h hmotností potvrzen 

fotografickou dokumentací povrchu. Za zmínku stojí nap�. vzorky, které byly exponovány 

v krvi. Na konci m��ení byl ve vrypech na povrchu zachycen tmavý povlak, p�edstavující 

pravd�podobn� erytrocyty (�ervené krvinky). U vzorku T4, který p�edstavuje materiál po 

�ty�ech pr�chodech ECAP, b�hem expozice v mo�i, byl na povrchu pozorován povlak 

s krátery, které byly odstranitelné lihem. Jejich výskyt mohl být bakteriálního p�vodu a mohl 

být následkem onemocn�ním dárce. S p�ihlédnutím na vývoj jak hmotností, tak povrchových 

zm�n lze konstatovat, že titan je ve všech zkoumaných roztocích stabilní. 

Poslední �ást experimentu tvo�ily zkoušky titanu v��i HIC. Vyhodnocení této zkoušky 

tvo�ilo jak vyhodnocení parametr�, mezi které pat�í: míra citlivosti ke vzniku trhliny a délka a 

tlouš	ka vzniklé trhliny, tak posouzení p�ítomnosti korozních trhlin ultrazvukovou sondou. 

Celkový záv�r této zkoušky dává na v�domí, že titan exponovaný v roztoku sirovodíku, 

neprojevil žádné známky koroze, trhlin a naopak byl celou dobu stabilní. V materiálu po 

ECAP, dochází vlivem plastické deformace ke kumulaci energie, a v d�sledku toho pak 

dochází k praskání, korodování a vzniku trhlin. P�i t�chto zkouškách se však prokázalo, že 

titan nejen ve stavu výchozím, ale rovn�ž ve stavu po ECAP je v��i všem t�mto projev�m 

stabilní. 
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T0 T4 T7 T0 T4 T7 T0 T4 T7 T0 T4 T7 T0 T4 T7

Líh 1,08377 0,62917 0,77186 1,08373 0,62908 0,77182 1,08373 0,62913 0,77193 1,08365 0,62917 0,77187 1,08332 0,62900 0,77151

Krev 1,06872 0,71596 0,82816 1,06886 0,71594 0,82820 1,06915 0,71629 0,82856 1,06917 0,71628 0,82843 1,06933 0,71632 0,82872

Mo� 1,03782 0,65080 0,81255 1,03782 0,65075 0,81248 1,03795 0,65074 0,81249 1,03780 0,65077 0,81248 1,03781 0,65080 0,81262

Fyziol. r. 1,01171 0,71886 0,78485 1,01158 0,71876 0,78493 1,01159 0,71879 0,78503 1,01167 0,71888 0,78494 1,01160 0,71870 0,78468

Sliny 0,79613 0,62931 0,72344 0,79632 0,62932 0,72326 0,79614 0,62914 0,72324 0,79612 0,62922 0,72335 0,79607 0,62910 0,72335

HCl 0,74910 0,58371 0,76298 0,74920 0,58383 0,76295 0,74917 0,58373 0,76296 0,74908 0,58374 0,76287 0,74888 0,58345 0,76283

Líh BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ 1) BZ BZ

Krev

Mo� BZ BZ BZ BZ 3) BZ BZ BZ BZ BZ 4) BZ

Fyziol. r. BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ

Sliny BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ

HCl BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ

Poznámky:

Hmotnost 
(g)

1.11.2010 2.11.2010 5.11.2010

Výchozí materiál

26.10.2010 28.10.2010

2) Tmavý povlak, ve vrypech po broušení patrné 	ervené krevní elementy(nejspíše erytrocyty)

2)

4) Patrná koroze na povrchu vzorku (povlak + krátery viditelné pouhým okem)

1) Hn�dé kruhové útvary viditelné pouhým okem, p�ipomínající korozi. Neodstranitelné lešt�ním v lihu, zmenšení po mechanickém odstran�ní (vryp+ škrábání)

BZ - povrch materiálu beze zm�ny

2)2) 2)

3) Povlak+útvary p�ipomínající krátery viditelné pouhým okem - odstranitelné lihem (bakteriální p�vod, krystalky?); p�i dalším vážení a zkoumání velké útvary zmizely-nemocný jeden z 

pacient�-dárc� vzorku do poolu???

Výchozí materiál: Každý vzorek desti	ka o tl. cca1mm o rozm�rech cca 30x15mm, pákovými n�žkami rozd�len na 3ks cca 10x15mm. Materiál nízkého stupn� lesku, s patrnými stopami po 

mechanickém 	išt�ní (broušení brusným plátnem). Všechny vzorky byly p�ed expozicí odmašt�ny a po jednom od každého druhu vyfotografovány pod mikroskopem p�i zv�tšení 100x a 200x. 

Zv�tšení 100x: Pohled na roh vzorku zabírající cca 90 - 95% zorného pole mikroskopu, obsahující jak plochu, tak lom/�ez na hran�. Zv�tšení 200x: detailní pohled do st�edu zorného pole 

p�edchozího zv�tšení. 
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P�íloha 2. P�vodní stav materiálu p�ed expozici v jednotlivých roztocích a) vzorek T0,  

b) vzorek T4 a c) vzorek T7 
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P�íloha 3. Stav povrch� vzork� s ozna	ením  T0 v pr�b�hu expozice; fotografováno 28. 10. 

2010; a) krev, b) mo	, c) sliny, d) fyziologický roztok, e) líh a f) HCl 
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P�íloha 4. Stav povrch� vzork� s ozna	ením  T4  v pr�b�hu expozice;  fotografováno  

28. 10. 2010; a) krev, b) mo	, c) sliny, d) fyziologický roztok, e) líh a f) HCl 
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P�íloha 5. Stav povrch� vzork� s ozna	ením  T7  v pr�b�hu expozice;  fotografováno  

28. 10. 2010; a) krev, b) mo	, c) sliny, d) fyziologický roztok, e) líh a f) HCl 



82 

P�íloha 6. Souhrnný pohled na všechny vzorky po 11i dnech expozice, kdy 1. sloupec 

odpovídá vzork�m ze série T0, 2. sloupec p�edstavuje vzorky s ozna	ením T4 a 3. sloupec 

analogicky odpovídá všem vzork�m ozna	ených jako T7 
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P�íloha 7. Vyhodnocení náchylnosti k vodíkovému praskání; výchozí stav materiálu 

P�íloha 8. Vyhodnocení náchylnosti k vodíkovému praskání; stav po ECAP - 3 pr�chody 
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P�íloha 9. Vyhodnocení náchylnosti k vodíkovému praskání; stav po ECAP -  4 pr�chody 

P�íloha 10. Vyhodnocení náchylnosti k vodíkovému praskání; stav po ECAP - 8 pr�chod�


