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ABSTRAKT 

Bakalářská práce shrnuje údaje o slitinách titanu používaných pro automobilové díly, včetně 

srovnání ekonomických a technických parametrů, optimálních vlastností, metody výroby. 

V praktické části práce bylo provedeno metalografické studium dodaného vzorku z ventilu 

motocyklu a vyhodnocení mikrostruktury a složení slitiny. 

 

Klíčová slova: Slitiny titanu, automobilový průmysl, metalografické studium, mikroanalýza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis summarizes data about titanium alloys used for car parts, including comparing 

the economic and technical parameters, optimal properties, manufacturing methods. In the 

practical part of the work was carried out metallographic study of supplied sample from the 

valve of the motorcycle and evaluation of microstructure and composition of the alloy.  

 

Keywords: Titanium alloys, automotive industry, metallographic studies, microanalysis. 
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1 ÚVOD 

Úvahy o možnostech využití hliníkových a hořčíkových slitin se vedly od roku 1930 a 

postupně se rozvíjely. Dnes, stejně jako tehdy, je upřednostňována ocel, pro svou cenu a 

pevnostní vlastnosti. Jako konstrukční materiály začaly být používány slitiny na bázi železa, 

hliníku a hořčíku i přes tak velké množství prvků v periodické tabulce prvků. Ostatní kovy se 

pro aplikaci v automobilovém průmyslu uplatní především jako  funkční materiály, pro jejich 

fyzikální vlastnosti, jako je měď (ložiska a elektroinstalace), olovo (baterie), cín (ložiska), 

drahé kovy (elektronické součástky a katalyzátor), kovy vzácných zemin a kobalt (magnety) a 

chrom (dekorační povlaky). Niklové slitiny mají vysokou stabilitu a lepší specifické vlastnosti 

než ocel, ale nepoužívají se. Obdobně i slitiny beryllia, které jsou tak extrémně drahé, že se 

nepoužívají ani pro výrobu závodních aut. K dosažení váhy a funkčních výhod 

v automobilové výrobě zůstává jen jeden prvek, a to je titan. Srovnání vlastnosti vybraných 

kovů a vlastnosti TRIP oceli jsou uvedeny v tabulce 1, vlastnosti se mohou výrazně lišit podle 

stavu materiálu (litý nebo tvářený stav, čistota). 

Průmyslová výroba titanu začala již v 50 letech 20 století a od té doby začala být 

zajímavá pro výrobce automobilů. Perspektivnost využití slitin na bázi titanu pro 

automobilový průmysl se ukázala na prototypu automobilu, který má nejen titanové 

komponenty, ale i titanové tělo. V této době sestavil koncern General Motors sérii tří 

koncepčních vozidel Firebird, poháněných plynovou turbínou. V současné době se na titan 

nepohlíží pouze jako na chemický prvek, který je velice nákladný, ale i jako konstrukční 

materiál při výrobě automobilů, díky jeho nízké hmotnosti, vysoké pevnosti a odolnosti proti 

korozi. Titanové díly se využívají pro výrobu součástek jak v hnacím ústrojí a podvozku, tak i 

jako různé stavební prvky např. držáky a šrouby, viz obrázek 1. 

Vysoká pevnost, nízká hustota a odolnost proti korozi jsou velmi výhodné 

charakteristiky pro rodinné automobily, jak v bezpečnosti, tak v ovládání vozidla. Titan 

v hnacím ústroji a v podvozku, jako náhrada slitin a korozivzdorné oceli nabízí možnost 

snížení hmotnosti a s tím spojené i zlepšení výkonu. Snížená hmotnost poskytuje větší 

flexibilitu, je důležitá jak pro závodní auta, tak pro velkoprostorové rodinné automobily. U 

závodních aut jsou již řadu let využívány titanové ventily a ojnice pro snížení hmotnosti. 

Zvýšení výkonu vyplývá z točivého momentu, výstupního výkonu a snížení deformací 

spojených dílů [1, 2]. 
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Obrázek 1. Využití titanu [1, 2] 

 

Tabulka 1. Srovnání vlastností vybraných kovů a ocelí [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]  

 CP-Titan Hliník Hořčík Železo Nikl TRIP ocel ** 

Hustota [g/cm
3
] 4,50 2,70 1,73 7,87 8,91 7,85 

Teplota tání [°C] 1668 660 648 1535 1453 1539 

Teplota varu [°C] 3287 2519 1090 2861 2913 2750 

Tepelná vodivost 

[W/(m·K)]
 

21,90 237 156 80 91  

Tvrdost HV 970 167  150 638 750-1200 

Modul pružnosti 

[GPa] 
110 66 42 200 210 210 

Pevnost [MPa] 240-550 100-135 90* 540 45-317 600-800 

Tažnost [%] 20-30 30-40 2-6 14 30 20-26 

Mez kluzu [MPa] 170-480 30-100 21* 50 59 430-800 

Cena [Kč/kg]  150,7 38,1 58,8 2,5 331 33,1-58 

* litý stav   ** TRIP oceli pro automobilový průmysl 
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Další důležitou vlastností uvedených v tabulce 1 je svařitelnost. Nevýhodou u Titanu 

je, že při svařování reaguje s metaloidy (vodík, kyslík, dusík), čimž dochází k poškození 

materiálu. Nejhojněji používanou metodou svařování je TIG, která se používá pro svařování 

hliníku, hořčíku i oceli. Metodou MIG se svařují neželezné kovy a vysokolegované oceli. 

Tvářitelnost hliníku je ve srovnání s ostatními kovy velmi dobrá, tvářitelnost titanu 

závisí na jeho struktuře a legování. 

Obrobitelnost titanu je horší v závislosti na tepelném zpracování. Hliník, železo a 

TRIP ocel mají dobré vlastnosti obrábění [4, 14, 15]. 

 Využití titanových dílů pro výrobu komponentů dokumentuje tabulka 2. 

 

Tabulka 2. Sériová výroba komponentů z titanu [2, 16] 

rok součást materiál výrobce model 
roční 

spotřeba 

1992 Ojnice Ti-3Al-2V-KVZ Honda Acura NSX 
 

1994 Ojnice Ti-6Al-4V Ferrari Všechny 12V 
 

1996 Šrouby do ráfku Ti-6Al-4V Porsche Sportovní kola 
 

1997 Výfuk 
 

Suzuki, 

Yamaha, 

Honda 
 

400 t/rok 

1998 
Brzdové vodící 

čepy 
Ti Grade 2 

Mercedes-

Benz 
S-Class 8 t/rok 

1998 
Těsnicí podložka 

(brzdy) 
Ti Grade 1s Volkswagen všechny 40 t/rok 

1998 
Hlavice řadicí 

páky 
Ti Grade 1 Honda S2000 Roadster 

 

1999 Ojnice Ti-6Al-4V Porsche GT3 1 t/rok 

1999 Ventily 
Ti-6Al-4V a  

PM-Ti 
Toyota Altezza 6V 

 

1999 
Rotory 

turbodmychadel 
Ti-6Al-4V 

Mercedes-

Benz 

Nákladní 

automobily  

2000 Pružiny LCB Volkswagen Lupo FSI 3-4 t/rok 

2000 Šrouby do ráfku Ti-6Al-4V BMW M 
 

2000 Ventilové misky β slitina Ti Mitsubishi 
všechny 1.8l, 

4V  

2000 
Rotory 

turbodmychadel 
γ TiAl Mitsubishi Lancer 

 

2001 Výfukový systém Ti Grade 2 
General 

Motors 
Corvette Z06 >150 t/rok 

2001 Šrouby do ráfku Ti-6Al-4V Volkswagen GTI sport 
 

2002 Ventily 
Ti-6Al-4V a  

PM-Ti 
Nisan Infinity Q45 

 

2003 Pružiny LCB Ferrari 360 Stradale 
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2 VLASTNOSTI TITANU 

Titan je sedmý nejrozšířenější kov v zemské kůře. Ve většině minerálů je obsažen 

v malém množství a mezi jeho nejvýznamnější rudy patří rutil (TiO2) a ilmenit (FeTiO3). 

Zásoby se nacházejí v Severní Americe a Austrálii. Titanová ložiska byla objevena i na 

měsíčním povrchu a vědci zjistili, že obvyklé koncentrace titanu na Měsíci jsou větší než ve 

stejných horninách na Zemi. 

Titan byl objeven roku 1791 Williamem Gregorem a poprvé pojmenován Martinem H. 

Klaprothem roku 1795. Je to chemický prvek, který leží ve IV. B skupině s chemickou 

značkou Ti, je velmi tvrdý a lehký kov ocelového vzhledu dobře odolný vůči korozi.  Jeho 

reaktivita závisí na úpravě povrchu, tak jako u většiny d-prvků a při dokonalém vyleštění 

odolává za teplot i kyselinám. Je dobrým vodičem elektřiny a tepla, je chemicky stálý. 

Rozpouští se v kyselině fluorovodíkové HF nebo v jejích směsích s jinými minerálními 

kyselinami. Za zvýšených teplot reaguje s většinou nekovů. Největší uplatnění nalézá jako 

složka různých slitin a protikorozních ochranných vrstev. Díky jeho ceně se převážně používá 

v raketové technice a v leteckém průmyslu, avšak nalézá uplatnění i v automobilovém 

průmyslu [4, 14]. 

Základní rozdělení slitin titanu: α-Ti, β-Ti, (α+β)-Ti, γ-TiAl, intermetalická TiAl a 

Ti3Al a slitiny s tvarovou pamětí NiTi. 

Titan jako prvek se používá pro mnoho aplikací jak ve formě čistého titanu, tak ve 

formě různých titanových slitin, pro slitiny ostatních neželezných kovů, jako je například 

hliník, nikl apod. Pro další použití je titan jako příměsový prvek, kdy se přidává do ocelí, 

s obsahem do 0,04 % pro výrazné zlepšení mechanických vlastností [1, 2]. 
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3 VÝROBA TITANU  

Některé automobilové díly by mohly být nahrazeny díly s titanem nebo titanovou 

slitinou buď přímou výměnou stávajících dílů, nebo novými díly do nových aplikací, jako 

jsou například výfukové ventily, ventilové pružiny a příchytky, ojnice, půl hřídele a osy, 

tlumiče výfuku, pružiny pérování, skříně setrvačníku a různé sponky. 

3.1 Krollův proces 

Běžné hutní metody, které se používají k výrobě jiných kovů, jsou v případě výroby 

titanu neúčinné díky reakci s kyslíkem, vodíkem, uhlíkem a dusíkem za zvýšené teploty. Při 

průmyslové výrobě titanu se v současnosti používá tzv. Krollův proces. Nejprve se získává 

pyrolýzou chlorid titaničitý a po přečištění se jeho páry redukují hořčíkem v inertní argonové 

atmosféře kolem teploty 800°C [17]. 

 

TiCl4 + 2 Mg → Ti + 2 MgCl2 (1) 

 

Titan, který vznikl touto reakcí, je látka pórovitá a tuhá, která se po odstranění chloridu 

hořečnatého a nezreagovaného hořčíku dále čistí.  

 

 
Obrázek 2. Titanová houba [4] 
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3.2 Vakuové tavení titanu 

3.2.1 VIM proces 

Materiály u kterých se požaduje vysoká čistota, jsou připravovány pomoci vakuově 

indukčního tavení. Vysoké tlaky par u většiny nežádoucích stopových prvků, mohou být 

sníženy destilací na velmi nízkou úroveň, což je důležité zejména pro slitiny s extrémně 

vysokými nároky na pevnost při vyšších provozních teplotách [18]. Homogenita materiálu 

vyráběného VIM je základním krokem tavení, ale nestačí k uspokojení těch nejnáročnějších 

požadavků s ohledem na čistotu a primární strukturu, proto je důležité pro konkrétní aplikace 

(např. rotační díly motoru) další zpracování. U nejvyšších požadavků na jakost musí materiál 

podstoupit několikanásobné přetavení, například po sobě jdoucí procesy tavení skládající se z 

VIM (vakuové indukční tavení), ESR (elektrostruskové přetavení) a VAR (vakuové 

obloukové přetavení) procesů [18]. 

3.2.2 VAR proces 

VAR je sekundární tavení pro výrobu kovových ingotů se zvýšenou chemickou a 

mechanickou homogenitou pro vysoce náročné aplikace [18]. Slitina odlitá pomoci VIM do 

válcového ingotu se vloží do uzavřeného vodou chlazeného měděného kelímku a pod vakuem 

se pomoci elektrody z té samé slitiny přetaví. Pro vznik oblouku mezi ingotem a elektrodou se 

používá stejnosměrný proud o velikosti několika kiloampérů. Vzniká roztavená lázeň a 

elektroda se rychle taví. Elektroda vytažena při dostatečném množství roztaveného kovu a 

tuhnutí slitiny se řídí pomoci rychlosti průtoku chladící vody. 

3.3 Přesné lití - proces CLV 

CLV (proti-gravitační nízkotlaké lití vakuově tavené slitiny) proces je obvykle 

používán pro výrobu turbínových kol z Ni superslitiny. Jedná se o proces, ve kterém se 

tavenina nasaje do dutiny keramické skořepinové formy a snižuje se tlak uvnitř formy. Tento 

proces má velkou výhodu v tom, že umožňuje připravit tenké odlitky a snížit jejich vady [19]. 

V tomto procesu se TiAl taví ve speciálně konstruovaném vodou chlazeném měděném 

kelímku v Ar atmosféře vysoko frekvenčním indukčním ohřevem. Elektromagnetickou silou 

indukovanou v tavenině je tavenina vytlačena od stěny kelímku. Po tavení se lití provádí proti 
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gravitačně nízkotlakým litím do keramické formy na bázi ZrO2. Množství kyslíku v odlitku 

bylo při tomto procesu téměř zanedbatelné, okolo 550 ppm, což umožňuje lepší tvárnost TiAl 

odlitků při pokojové teplotě [19]. 

Krátký cyklus tavení a odlévání je výhodný z hlediska produktivity, proto byl tento 

proces používán pro hromadnou výrobu odlitků ze slitin titanu například v Daido Steel. 

 

Obrázek 3. Schematické znázornění procesu LEVICAST [19] 

3.4 Prášková metalurgie 

PM je vysoce výkonná/nízkonákladová metoda pro výrobu součásti přesných tvarů 

(NNS), která vyžaduje minimální následné obrábění nebo konečnou úpravu. Homogenita je 

zajištěna jemným práškem a mechanické vlastnosti jsou obecně nesměrové. Výrobní postup 

prášků se skládá z několika etap, což je výroba, úprava, lisování, spékání či slinování a 

konečná úprava výrobku. Prášek lze vyrábět fyzikálními nebo chemickými způsoby.  

Ekonomická životaschopnost PM závisí na množství zdroje nízkonákladového prášku [17]. 

Prášková metalurgie se využívá i pro výrobu automobilových dílů, jako jsou rotory 

turbodmychadel, ventily (obrázek 4) a další součásti, které odolávají vysokým teplotám a 

které jsou schopné při vysokých teplotách přenášet silové zatížení.  
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Obrázek 4. Schéma výroby ventilu práškovou metalurgií [14] 

3.5 Další výroby titanu 

Hunterův proces byl nahrazen Krollovým procesem, i když jeho produktem byl vysoce 

kvalitní titan. Byl obdobou Krollova procesu, ale jako redukční činidlo byl používán sodík. 

Množství titanu bylo mnohem menší, než by bylo vyrobeno Krollovou metodou [17]. 

Výroba z roztavených solí byla pro velkou konkurenci rovněž opuštěna. Redukční 

elektrolýza byla jedinou konkurenceschopnou metodou, která ohrožovala Krollův proces. 

Z důvodu obtížné kontroly zpětné reakce titanu bylo od této metody nakonec upuštěno. 

Plazmová metoda spočívá v disociaci molekuly TiCl4 a k zachycení atomu titanu dříve 

než se rekombinuje s chlórem. Nedostatečná rychlost ochlazování neumožňuje potlačit 

zpětnou reakci, takže výsledný produkt nemůže být získán v dostatečné kvalitě ani čistotě. 

Další verze plazmového procesu používala jako redukční činidlo vodík nebo sodík v proudu 

plazmatu. Podobnost s tradičním a levnějším redukčním procesem s jinými zdroji ohřevu tuto 

metodu vyřadila z možných procesů přípravy titanu. 

Teoreticky je možné připravit titan redukcí TiO2 a TiCl4 vodíkem, ale teploty jsou 

poměrně vysoké nad 1800 °C a vzniká při ní nežádoucí TiC. Proto z ekonomických důvodů se 

těmito metodami titan nevyrábí [17]. 
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4 KLASIFIKACE TITANOVÝCH SLITIN 

Slitiny titanu se klasifikují dle rozpustných přísadových prvků ve fázi α, fázi β a jejich 

substitučního vlivu na tyto fáze. V literatuře se také vyskytují tzv. pseudo α-slitiny, které 

obsahují 2–8 % β-fáze v rovnovážném stavu a pseudo β-slitiny s 2–8 % α-fáze (near-β alloy). 

Jednofázové slitiny α mají podobné vlastnosti titanu s dvojnásobnou pevností díky 

substitučního zpevnění. Slitina se dá použit za snížených i za zvýšených teplot. Jednofázové 

slitiny β vykazují dobrou zpracovatelnost při zvýšené hustotě. 

Dvoufázová slitina α+β se od ocelí liší kalením, a od hliníkových slitin vytvrzováním, 

což je dáno složitou fázovou přeměnou α na β. Použití těchto slitin (např. Ti-6Al-4V) je 

možné v rovnovážném stavu, nebo po tepelném zpracování. Tato slitina je nejpoužívanější ve 

strojírenství, má velmi vysokou pevnost, nižší tažnost a je dobře svařitelná [14, 20]. 

4.1 α-ti slitiny 

Titan má stabilní, hexagonální těsně uspořádanou krystalickou mřížku α až do teploty 

882°C. Teplota fázové přeměny se zvyšuje v závislosti na koncentraci přísadových prvků, 

kterými jsou Al (2-7%), Sn (2-6%), N, O, C. Přísadový prvek se více rozpouští v hexagonální 

fázi α než v kubické fázi β. Tvářením α-Ti vzniká anizotropie (pevnost v jednom směru 

převyšuje až 2x pevnost v druhém směru) a při ohřátí nad 300°C vznikají nové skluzové 

roviny. Jsou dobře svařitelné (tavné svařování v argonu), nejčastěji žíhané, s vysokou 

houževnatosti [14, 20]. 

 

 
 

Obrázek 5. Binární diagram příměsových prvků α-Ti slitiny [20] 
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4.2 β-ti slitiny 

Alotropická přeměna na stabilní, kubickou prostorově centrovanou krystalickou 

mřížku β probíhá při teplotě 882°C. V této modifikaci je titan stabilní až do teploty tání. 

Pokud se přísadový prvek rozpouští více v β než v α fázi, teplota alotropické přeměny se 

snižuje a β je tak stabilní i za normální teploty. Na stabilizaci β působí přísada Mo (2-20%), V 

(2-20%), Nb a Ta. Mírný stabilizační účinek mají také Cr (2-12%) a Zr. Mají vysokou 

pevnost a jsou dobře tvárné za studena, ale obtížně svařitelné [14, 20]. 

 

 

Obrázek 6. Binární diagram příměsových prvků β-Ti slitiny [20] 

 

V modifikacích titanu α i β se dobře rozpouští kyslík a dusík. Modifikaci α oba tyto 

prvky značně stabilizují. Vyšší obsahy kyslíku nebo dusíku v titanu způsobují zvýšeni 

pevnosti, meze kluzu a tvrdosti, naopak tažnost a houževnatost snižují. Maximální dovolené 

množství kyslíku v technickém titanu je 0,15 hm. % a dusíku 0,05 hm. % [20]. 

4.3 (α+β)-Ti slitiny 

Nejznámější slitinou α+β je Ti-6Al-4V, která je velice lehká, korozivzdorná, vysoce 

pevná, dobře obrobitelná a svařitelná. Z jejího složení je zřejmé, že obsahuje prvky 

stabilizující jak α tak i β fázi. Vzájemný poměr fází je dán charakterem rovnovážného 

diagramu, charakterem a množstvím přísadových prvků, a dále podmínkami ochlazování [14, 

20]. Významným stabilizátorem β fáze je vodík, čehož se s úspěchem využívá při 

optimalizací vlastností a mikrostruktury u tohoto typu slitin pomoci tepelného zpracování ve 

vodíku (angl. Thermal hydrogen processing – THP). 
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Obrázek 7. Výřez binárního diagramu pro slitiny α+β [14] 

4.4 Ti-Al slitiny 

Na binárním diagramu (obrázek 8) se vyskytují fáze α, β, a intermetalické sloučeniny 

Ti3Al, γ-TiAl a δ, TiAl2, TiAl3, které jsou při určitém procentu Al stabilní, intermetalické 

sloučeniny jsou stabilní do vysokých teplot. Pro aplikace v automobilovém průmyslu jsou 

důležité slitiny na bázi α, β, α+β a γ-TiAl. 

 

 

Obrázek 8. Binární diagram TiAl s α, β, γ fázemi a intermediální fázi Ti3Al, TiAl2,TiAl3 [21] 
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4.4.1 Slitiny na bázi γ-TiAl 

Pro svoje zajímavé vlastnosti jsou γ-TiAl slitiny používány pro vysokoteplotní 

aplikace v leteckém i automobilovém průmyslu. Na obrázku 9 lze vidět změny specifické 

meze kluzu, specifickou pružnost a koeficient tepelné roztažnosti v závislosti na teplotě pro γ-

TiAl slitinu, Ni superslitinu a Ti slitinu [22]. 

Jednofázové γ-TiAl slitiny jsou křehké při pokojové teplotě a citlivé na nepřijatelné 

účinky růstu zrn při zpracování za tepla a následné tepelné úpravě. V důsledku toho se 

zavedly dvoufázové γ-TiAl slitiny s vhodnou kombinací legujících prvků, které překonaly 

nedostatky. Dvoufázové γ-TiAl slitiny technického zájmu se skládají z γ-TiAl (uspořádány do 

tetragonální struktury) a α2-Ti3Al (uspořádány do hexagonální struktury). Obecně je nelze 

použít pro stavební aplikace z důvodu jejich neschopnosti vyhovět specifickým požadavkům, 

jako je pevnost při tečení a odolnost vůči oxidaci [22]. 

 

Obrázek 9. Závislost specifické meze kluzu, specifického modulu pružnosti a koeficientu 

tepelné roztažnosti na teplotě pro γ-TiAl ve srovnání s Ti-slitinami a Ni superslitinami [22] 
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Výrobky z γ-TiAl slitiny mohou být výfukové ventily, či turbínová kola 

turbodmychadel, vyrobené metodou přesného lití respektive tepelným procesem kování. 

Tepelný proces kování na ventily je obtížné použít kvůli špatné deformovatelnosti γ-TiAl 

slitiny.  

4.4.2 Zpracování γ-TiAl slitin 

Výroba TiAl je velice obtížná, protože titan a hliník jsou reaktivní materiály. Mezi 

základní technologie výroby patří tavná metalurgie nebo prášková metalurgie s využitím 

reaktivní sintrace. 

Procesy průmyslového zpracování slitin γ-TiAl znázorňuje podrobně obrázek 10.  

 

 

 

Obrázek 10. Výroba a procesy zpracování pro γ-TiAl slitiny. Písmena a-f v kroužku 

odpovídají mikrostruktuře na obrázku 11 [22] 
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Obrázek 11. Mikrostruktura γ-TiAl slitin: a) ingot vyrobený VAR; b) izotermicky kovaný 

ingot; c) HIP práškového materiálu; d) válcování v oblasti výskytu α+γ fází s následným 

žíháním při 1000°C 2 hodiny (primárně žíhaná mikrostruktura); e) protlačování za tepla; f) 

plně lamelární mikrostruktura (krátkodobé žíhání v oblasti α-fáze a řízené chlazení) [22] 

 

4.4.3 VAR proces γ-TiAl 

Tento způsob zpracování ingotů se používá pro výrobu rotačních dílů v leteckém 

průmyslu. Malé elektrody jsou lisovány ze směsi složek odpovídajících slitině. Složení 

elektrod je voleno s ohledem na vyrovnání odpařování hliníku a legujících prvků. V prvním 

kroku je elektroda tavena v kelímku chlazeném vodou na primární ingot. Ve druhém kroku je 

primární ingot přetaven pro zvýšení chemické homogenity celého ingotu. Mikrostrukturu 

(obrázek 11a) tvoří kolonie složené z γ a α2 lamel. Vzhledem k velkým rozdílům v bodech 

tání a hustotě a existenci peritektické reakce při tuhnutí může docházet k velkým segregacím 

prvků, v jejichž důsledku dochází k výkyvům obsahu hliníku, a to ± 2 at. %  [22]. 
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4.5 Slitiny NiTi 

NiTi slitina je nejvýznamnější a nejpoužívanější ze skupiny slitin s tvarovou pamětí 

SMA (z angl. „Shape Memory Alloys“). SMA je jev, při kterém kov přechází při určité 

teplotě z jedné krystalické mřížky do jiné. Vlastnosti intermetalické sloučeniny, která 

obsahuje Ni:Ti okolo 50:50 at. %, jsou výrazně ovlivněny při velmi malé změně chemického 

složení. Při přípravě slitin je nutné dbát na přesné složení, homogenitu a teplotu transformace. 

Negativní vlastnosti jsou spojeny jak s vysokou reaktivitou titanu, tak s cenou finálního 

výrobku vlivem procesu přípravy. Výhody této slitiny jsou jedinečné tvarové paměti, vysoká 

strukturní stabilita, pevnost, výborná odolnost proti korozi. Tvářitelnost a obrobitelnost je u 

této slitiny obtížnější [14, 23]. 

Pro technické a jiné aplikace nacházejí využití také NiTi s legujícím prvkem. Tyto 

legující prvky také výrazně ovlivňují transformační teploty. Nejčastěji se používají legující 

prvky jako: Cu, Fe, Al, Co, V, Ta apod.  

Tyto slitiny se připravují obloukovým nebo indukčním tavením ve vakuu, nebo 

práškovou metalurgií. 

I přes vysokou cenu jsou jejích vlastnosti natolik zajímavé, že představují potenciální 

materiál pro aplikace v automobilovém průmyslu například jako ovládací prvky v systému 

pro získávání výkonné energie z odpadního tepla [23].  
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5 POUŽITÍ TITANU V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU 

Velkým přínosem titanových součástí u osobních automobilů zahrnovaly úspory paliva 

díky lepší účinnosti pohonných hmot, nebo snížení tření, dále pak snížení hluku a vibrací 

motoru a dlouhou životnost. Takto ovlivněné titanové součásti osobních automobilů, jsou 

motorové ventily, ojnice, držáky ventilových pružin a ventilové pružiny (obrázek 1). Vliv 

hmotnosti automobilu na spotřebu je znázorněn na obrázku 12. 

 

Obrázek 12. Vliv váhy automobilu na spotřebu [1] 

 

Existují také jiné aplikace pro titan, než v motoru automobilu (viz tab. 2). Použití 

titanu v podvozku by snížilo hmotnost vozidla a jako výsledek snížení spotřeby paliva. Mezi 

další možnosti využití patří zavěšení náprav pružinami, výfukové systémy, poloosy, šrouby a 

jiné spojovací prostředky. U těchto komponent byl titan využíván v závodních autech, u 

osobních automobilů byl ve fázi prototypu do roku 2000. Pokud by se však měl titan používat 

ve velkoobjemové výrobě automobilů, měla by se jeho cena snížit na cenově dostupnou 

úroveň jak za surový materiál, tak za vyrobené komponenty. Zároveň je třeba vybudovat 

vhodné dodavatelské základny.  

TIMET uvádí pět důvodů k využití slitin titanu v automobilech [1]: 

 Poskytovat skutečné řešení 

 Získání shodnosti 

 Využití technologie 

 Použití stanovené výrobní technologie 

 Poskytovaní výhod 
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Použití titanu nezávisí jen na úspoře hmotnosti určité složky, ale i na úspoře hmotnosti 

okolních částí. Náklady spojené s úsporami hmotnosti je jednodušší umístit na přední a horní 

místa v automobilech. Na obrázku 13 lze vidět aplikace kompozitního titanu pro součásti 

v motoru. 

 

Obrázek 13. Použití Ti-MMC slitin pro součásti v motoru [16] 

5.1 Priority při aplikování Ti slitin 

Porovnávání specifických vlastnosti titanové slitiny a dalších slitin je uvedeno na 

obrázku 14.  Zde je titanová α+β slitina Ti-6Al-4V s vyšší pevnosti, tepelně zpracovaná ocel 

34CrMo4, vysoce pevnostní AlZnMg slitina Al7075 a vysoce pevnostní kovaná hořčíková 

slitina AZ80. Tečkované sloupce u dané slitiny ukazují závislost únavové pevnosti na hustotě, 

kde titanové slitiny jsou nepochybně lepší než jiné kovové materiály v odolnosti vůči únavě. 

Pruhované sloupce představují specifický Youngův modul a šedé sloupce optimální tuhost, 

kde titan je méně vhodný vzhledem k jeho nízkému Youngovu modulu. V tomto případě je 

lehká konstrukce lépe realizována hliníkem nebo hořčíkem. Protože karosérie je určena pro co 

největší torzní a ohybové tuhosti, jsou primárně určeny titanové aplikace v podvozku a 

pohonném ústrojí [2]. 
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Obrázek 14.  Porovnání specifických vlastností kované oceli, α+β titanové slitině, vysoce 

pevné hliníkové slitině a vysoce pevné kované hořčíkové slitině [24] 

 

Tabulka 3 uvádí počet možných titanových slitin a jejích aplikace v automobilovém 

průmyslu. Tyto komponenty zatím nejsou vyráběny jak z důvodu vysokých nákladů na 

vstupní surovinu (titan), tak z hlediska vysokých nákladů samotné výroby těchto komponentů. 

 

Tabulka 3. Mechanické vlastnosti titanu a jeho slitin pro aplikace v automobilovém průmyslu 

[2] 

Slitina 
Pevnost v 

tahu [MPa] 

mez kluzu 

[MPa] 

Prodloužení 

% 
Možné aplikace 

CP-Titan Grade 1 300 250 32 Tlumič, těsnicí podložky 

CP-Titan Grade 2 450 380 22 
výfukový systém, 

konstrukční prvky 

Ti-6Al-4V 1050 950 10 
ojnice, sací ventily, 

náboje kol 

Ti-6AL4Sn4Zr1Nb1-

Mo0,2Si* 

není k 

dispozici 
1150 4 výfukové ventily 

Ti-

4.5Fe6.8Mo1.5Al** 
1290 1380 10 

odpružení, ventilové 

pružiny, šrouby 

γ Ti-46,8Al1Cr0,2Si 

(cast) 
525 410 2 

ventily, rotory 

turbodmychadel, pístní 

čepy 

* PM-slitina, vyztužená 5 obj. % TiB, modul pružnosti cca 150GPa 

** beta slitina - low-cost-beta (LCB = nízkonákladová beta slitina) 
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5.2 Ventily 

Jednu z prvních aplikací titanových ventilů do sériové výroby vyvinula firma Toyota 

v roce 1998 [1]. Obecný popis ventilu je znázorněn na obrázku 15. 

 

 

Obrázek 15. Obecný popis ventilu [25] 

 

Japonské auto roku, Toyota Altezza (obrázek 16 a 17) má motor o obsahu 2000 ccm a 

osm sacích a výfukových ventilů. Titanové sací ventily váží 27g a výfukové ventily 24g, 

neboli celkově 408g sacích ventilů na automobil. Ocelové sací ventily pro stejný motor váží 

44,6g a výfukové ventily 40g, neboli celkově 676,8g výfukových ventilů na automobil. Při 

použití titanu na ventilové pružiny se sníží hmotnost ze 43g na 36g. Počáteční výroba činila 

4 000 automobilů měsíčně a polovina z nich byla vybavena titanovými ventily [1]. 

 

 

Obrázek 16. Toyota Altezza, první automobil s titanovými ventily [1] 

 

Díky využití práškové metalurgie je Ti-6Al-4V/TiB používán pro sací ventily na 

Toyotu Altezzu a vysokoteplotní Ti-Al-Zr-Sr-Nb-Mo-Si/TiB (TIMETAL 834) pro výfukové 

ventily, na bázi TiB matric. Na výrobu těchto ventilů se používá BE proces (proces smíšených 

prvků), v němž jsou TiH2 a TiB prášky smíchané s hlavním slitinovým práškem a zpevněné. 
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Poté slinování ve vakuu při 1300°C, kde vznikají místně částice TiB. Následuje tepelné 

protlačování při 1200°C a tepelné zpracování polotovaru, dokončení a konečná oxidace ke 

zlepšení odolnosti proti opotřebení. Velikost zrna je cca 25 μm a v okolí jemnozrnné duplexní 

mikrostruktury vznikl objemový podíl ve výši 5% TiB. Zvýšil se Youngův modul a vlastnosti 

za pokojové a vysoké teploty. TiAl ventily byly odlité za výrobních podmínek metodou 

odstředivého lití [1, 2]. 

Na materiály pro výrobu ventilů jsou kladeny extrémně vysoké požadavky [2]: 

 vysoké tepelné zatížení výfukovými teplotami až do 900°C, 

 napjatost ventilových destiček se sedlem cyklickým kontaktem 

Součet těchto podmínek zatížení zvyšuje nároky na materiál v odolnosti proti tečení, 

dlouhodobé stabilitě, houževnatosti a odolnosti proti oxidaci. Mohou se použít γ-TiAl, nebo 

vysokoteplotní slitiny titanu, které sníží hmotnost o 40-50% [2]. 

Větší důraz je kladen v Německu na materiál γ-TiAl, jelikož lépe odpovídá připojení 

ocelových komponentů, než titanových. Také na nízkou hustotu, vysokou pevnost při 

vysokých teplotách, odolnost proti oxidaci, vynikající odolnost proti tečení a teplotní 

koeficient je kladen větší důraz. Nevýhodou je houževnatost za pokojové teploty, obtížné 

obrábění, při odlévání mohou vznikat staženiny ve stopce. V současnosti je již tento problém 

eliminován. I přes svou nesporně vyšší kvalitu jsou ventily z protlačovaného materiálu 

používány z ekonomického hlediska pouze pro závodní automobily či motocykly. 

 

 

Obrázek 17. Příklady titanových aplikací v automobilech a motocyklech: a) ojnice, b) sací 

ventil a výfukový ventil; c) γ-TiAl ventily povrchově neupravené a upravené, d) brzdové 

pístky, e) těsnící kroužky v brzdovém systému, f) šrouby do ráfků kol [2] 
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V současné době nelze určit, zda Ti, či TiAl ventily budou na trhu úspěšné. 

Technologickou výhodou je snížení hmotnosti až o polovinu v porovnání s ocelovými ventily. 

To umožňuje navýšení o 500 ot. /min, avšak nevýhoda těchto ventilů je vysoká cena spojena s 

vysokými náklady výroby [2]. 

Nedílnou součástí vývoje moderních produktů jsou FEM analýzy (obrázek 18), které 

provádí široké spektrum fyzických zkoušek. FEM software přímo přijímá CAD data a 

vypočítává mechanické napětí, ohybové chování, vibrace a rezonanční frekvence, tepelné a 

mechanické reakce na teplotní vlivy. Struktura je rozdělena do tzv. konečných prvků 

v pomyslných čarách a rovinách. Fyzikální vztah pro vyhledávání veličin budou řešeny 

v každém prvku po zvážení počáteční a okrajové podmínky. Počítač odvozuje řešení pro 

strukturu jako celku tím, že kombinuje výsledky jednotlivých prvků [26]. 

 

Obrázek 18. 3D-FEM výpočty tepelného stavu vyfukového ventilu z Ti slitiny [27] 

 

Na základě simulací a výpočtů se při cyklickém ohřevu optimalizují parametry procesu 

kování hlav ventilů, zkoumá odolnost proti opotřebení, odolnost povlaků titanových ventilů, 

tvar ventilů a Creepové chování. 

Lepších tepelných vlastností ventilů je možné docílit povlakováním, které se může 

provádět různými metodami. Mezi takovéto speciální technologie lze zařadit povlaky, které se 

používají pro lepší vlastnosti ventilů, ale i jiných komponentů v motoru. Jsou to například 
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DLC povlaky, které se používají jako tepelně bariérové povlaky a nástřiky pro motorové 

aplikace upravených závodních strojů Formule 1, MotoGP a WRC.  Dále to můžou být 

povlaky CVD a PVD, jejichž hlavní předností je nanášení při nízkých teplotách, při kterých 

nedochází k deformacím rozměrů dílů. CVD proces využívá směs chemicky reaktivních 

plynů zahřáté okolo 1000°C a PVD je založena na fyzikálních principech, odpaření nebo 

odprášení materiálů obsažených v povlaku a jejich následné nanesení na součást [27, 28]. 

5.3 Ventilové pružiny 

Vyrábí se z β-titanových slitin většinou pro aplikaci v závodních autech, jelikož 

relativně tenký drát o průměru 2-3mm je velmi nákladný. V kombinaci s běžnými ocelovými 

ventily může být dosaženo snížení hmotnosti až o 40% [16]. 

5.4 Ojnice 

Výrobci jsou připraveni použít dražší materiály v motoru, pokud přispějí ke snížení 

otáček a spíše k oscilaci hmoty. První použití titanu při výrobě automobilů, bylo pro ojnice 

v modelu Honda Acura NSX V-6. Ojnice se začaly opakovaně používat ve sportovních autech 

jako je Honda NSX, nebo Ferrari. V sériové výrobě se začaly ojnice používat jako první do 

modelu Porsche 911 GT3 (tabulka 2). Únavu materiálu řeší jen částečně, důležitější vlastností 

je houževnatost v oblasti jha oka, protože její ovalování pod cyklickým zatěžováním vede 

k rychlému opotřebení a nakonec selhání ložiskových pánví. Titanové ojnice musí mít 

zachovanou větší vůli ložiska, protože mají nižší tepelnou roztažnost ve srovnání s klikovou 

hřídeli a pístními čepy. Z těchto důvodů je možné snížení hmotnosti lze dosáhnout pouze 

snížení hmotnosti o 20%, ve srovnání s ocelovou ojnicí, i když kované slitiny Ti-6Al-4V 

mohou dosáhnout mnohem vyšší pevnosti než ojnice z oceli C45 a C70 [2]. 

5.4.1 Výroba ojnic 

Výroba titanové ojnice je oproti ocelové spojena s dodatečnými náklady, protože pro 

vyšší odolnost musí být v opotřebovávaných oblastech povlakována pomocí PVD vrstvou 

CrN. Dalším důvodem je zvýšená citlivost zářezu při řezání titanu a další výrobní kroky, jako 

je vrtání s vybíhanými závity (obrázek 17) [2]. 
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5.5 Rotory turbodmychadel 

Použití titanových slitin na rotory turbodmychadel umožňuje snížit jejich hmotnost, 

což přispívá ke zlepšení jejich točivého intervalu a snížení setrvačnosti. Problémem rotorů 

turbodmychadel může však být poškození cizím předmětem, z tohoto hlediska jsou důležité 

zkoušky rázem. Lepší rázové vlastnosti vykazují γ-TiAl slitiny legované Cr pro zvýšení 

tažnosti, Nb a Si pro zvýšení odolnosti proti oxidaci. Si je přidáván i pro zvýšení odolnosti 

vůči tečení. Na obrázku 19 lze vidět porovnání rázové zkoušky na Ti slitině RNT650 pro 

rotory turbodmychadel, Ti slitině RNT004 pro ventily, Ni superslitině Inconel a žáruvzdorné 

oceli 21-4 N, přičemž slitiny Inconel 751 a 21-4 N vykazují vysokou rázovou pevnost. [19] 

 

 

Obrázek 19. Velikost energie při rázové zkoušce vybraných slitin [19] 

 

5.5.1 Spojování rotorů a hřídele 

Spojování rotorů TiAl a hřídele legované oceli se provádí třecím svařováním nebo 

svařením elektrickým obloukem. To však nesmí být přímo spojeno s TiAl a martenzitickou 

oceli kvůli degradaci křehkých rozhraní spojů v důsledku vnitřního pnutí vyvolané 

martenzitickou přeměnou legované oceli na chlazení po spojení. Vakuové pájení v přímém 
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spojení je možné použít, protože přídavné materiály tlumí vznikající napětí. Díky velkým 

nákladům na tuto metodu se začala používat metoda indukčního pájení, viz obrázek 20. 

Výhodou je krátký spojovací cyklus. Poté, co je přídavný kov umístěn mezi TiAl a legovanou 

ocel pod mírným tlakem, společná pozice je rychle ohřívána a udržována při pájecí teplotě 

indukčním ohřevem v argonové atmosféře, aby se zabránilo oxidaci.  

Aktuální keramické rotory používané v motorech osobních automobilů jsou spojeny 

aktivním pájením nebo smršťovacím kováním. Indukčně pájený keramický rotor 

turbodmychadla v porovnání s TiAl rotorem ukazuje, že TiAl má až 4krát vyšší pevnost torzní 

zlomeniny točivého momentu při 450°C [19]. 

 

 

Obrázek 20. Schematické znázornění indukčního pájení [19] 

 

5.6 Pružiny pro odpružení 

Stále se zvyšují požadavky na dopravní prostředky, avšak titan je vhodný díky vyšší 

pevnosti a nižší hustotě. Vytvářet menší auta poskytuje problém jak zachovat dostatek místa 

uvnitř vozidla [1]. 
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Snížení váhy o 1% prokazatelně sníží spotřebu paliva o 0,7%. Efektivnější je však 

snížení váhy v pohyblivých částech motoru než ve snížení kostry automobilu v dosažení 

spotřeby paliva. Hustota titanové slitiny je asi 60% oproti ocelím. Náhrada ocelových částí za 

titan je nejlepší cestou, ale v praxi by to mělo umožnit nejméně 40% snížení váhy. Nízké 

moduly pružnosti titanu jsou vhodné pro pružiny. 

Jedinečnost mezi inženýrskými slitinami titan disponuje sílou, hustotou a modulem 

provádět „ideální“ pružiny pro téměř každou aplikaci. Klíčové pro provedení pružiny je 

snížení hmotnosti a prostoru. Správně konstruované titanové pružiny můžou být o ¾ nižší a 

60-70% lehčí než ocelové výrobky. Letecký průmysl dlouho používá pružiny z titanových 

slitin v široké škále aplikací. 

Proč povolit titan jako konkurenční pružiny? Dvě rovnice upravující váhu a deformaci 

při zatížení vinutými pružinami. První rovnice je stanovena pro hmotnost pružiny. Váha je 

minimální, když je použit titan. Ve druhé rovnici je ve jmenovateli nízký modul pružnosti 

titanu ve smyku, čímž zvyšuje vychýlení. Počet aktivních závitů může být snížen, a snížit tak 

světlou výšku pružiny (50-80% ze srovnatelné ocelové pružiny), s následným snížením váhy a 

vyšší vlastní frekvenci [29]. 

 

Hmotnost pružiny = (Gr2L
2
) / (T

2
R); (2) 

Stlačení pružiny = (L8ND
3
) / (Gd

4
), (3) 

 

kde G=Modul pružnosti ve smyku; r=hustota; T=dovolené napětí; L=zatížení; R=tuhost 

pružiny; N=počet cívek; D=průměr cívek; d=průměr drátu [29]. 

5.6.1 Pružiny pro Yamaha motocykly 

TIMETAL LCB tlumiče s vinutými pružinami o 30% lehčí než rovnocenné ocelové 

pružiny, jsou použité na motorce Yamaha YZ250 MX 2006 (obrázek 21). 
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Obrázek 21. Vinuté pružiny na motorce Yamaha [29] 

 

Porovnání ceny ocelové a titanové pružiny pro MX motocykly je velmi velké. Cena 

ocelové pružiny se pohybuje okolo 1500-2500 Kč, zatímco cena titanové pružiny se pohybuje 

okolo 15 500,- Kč [30, 31]. 

5.6.2 Pružiny pro VW Lupo 

Volkswagen začal vyrábět pružiny s použitím LCB slitiny Ti-4.5Fe-6.8Mo-1.5Al 

(obrázek 22). Materiál je o 50% levnější než běžné β-slitiny, váží o třetinu méně než ocelové 

pružiny a má optimalizovanou životnost. Při použití těchto LCB titanových pružin na model 

Volkswagen Lupo FSI 2001 se snížila celková hmotnost o 81,6kg oproti standardnímu 

modelu FSI a byl prodáván v Evropě jako auto s nejnižší spotřebou benzínu na světě [1]. 
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Obrázek 22. Titanové pružiny na VW Lupo FSI [16] 

 

5.6.3 Výroba pružin 

Titanové pružiny mohou být vyrobeny horkým nebo studeným navíjením a měly by 

být dokončeny kuličkováním (zpevňování povrchu ocelovými broky). Beta slitiny, jako jsou 

Beta-C a LCB, nabízejí návrháři mnoho možností k výběru finálních kombinaci vlastností pro 

konkrétní aplikace [29]. 

5.7 Výfukový systém 

Ve výfukovém systému lze použít titan na části, v nichž teploty plynu nejsou příliš 

vysoké, tj. 900°C [1]. 

U korvety Z06 bylo cílem snížit hmotnost pro zvýšení výkonu. Soustava duálního 

titanového výfuku dosáhla s 11,7kg snížení hmotnosti o 41% a tím se podílí na nejvýkonnější 

korvetě s neomezenou životností výfuku [1]. 

Testy na výfukový systém byly úspěšně provedeny na VW Golf 4Motion, obrázek 23. 

Na tuto aplikaci byly použity Ti Grade 1 nebo Grade 2, které mají vhodnou tvářitelnost. Toto 

specifické použití titanu je v zadní části výfukového systému, kde snížení hmotnosti není 

příliš efektivní. Použití titanu v předních částech výfukového systému by bylo účinnější, ale 

to vyžaduje nové slitiny a vývoj povlaků [16]. 
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Obrázek 23. Výfukový systém na VW Golf 4Motion, CP Titan [16] 

5.8 Další aplikace 

5.8.1 Hlavice řadicí páky 

Další možnou aplikací je využití pro hlavice řadicí páky pro Hondu S2000 roadster 

(Japonsko) a Acura Integra Type R. V Evropě se sériově vyrábějí titanové ojnice pro modely 

Ferrari a Porsche [1]. 

5.8.2 Brzdové systémy 

Špatná odolnost titanu proti opotřebení a nízká tepelná vodivost zabránila jeho použití 

v brzdových rotorech. Naopak vynikající odolnost proti korozi vedla k vybraným aplikacím v 

těsnicích kroužcích v připojování příruby brzdového potrubí a vodících kolíků brzdových 

destiček. Nízká tepelná vodivost titanu tak přispívá k ochraně brzdové kapaliny [16]. 

5.8.3 Podvozek a karosérie 

Snížení neodpružené hmoty v automobilu vede k pohodlnější jízdě. I když má titan 

vynikající odolnost proti korozi, jeho použití pro náhradní díly jako jsou otočná ložiska, 

nosiče kol, pákový mechanismus řízení a zbytek náprav, brání především vysoké náklady 

[16]. 
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CP-titan Grade 4 a Ti-6Al-4V se dají použít i na karosérie, protože vykazují dostatečně 

homogenní chování při absorpci deformační energie. V neprospěch jeho širší aplikace však 

přispěly nové typy vysokopevnostních ocelí (např. TRIP oceli), které nabízejí srovnatelné 

úspory hmotnosti s výrazně nižšími náklady [2]. 

5.8.4 Šrouby a spojovací prostředky 

Významné úspory hmotnosti může přinést i nahrazení ocelových šroubů a spojovacích 

prostředků za titanové. Tyto složky se dají vyrobit za relativně nízkou cenu pomocí práškové 

metalurgie [16]. 

5.8.5 Misky ventilů a sedla ventilů 

Vyrábí se firmou TiRace Valves (obrázek 24 a 25) z vysokopevnostních slitin titanu 

soustružením na CNC soustruhu a jsou povlakované proti opotřebení. Úspěšně testovány byly 

i hliníkové misky s keramickými povlaky, tudíž se nedá očekávat použití titanových misek 

v běžné výrobě. 

 

Obrázek 24. Misky ventilů [27] 

 

 

Obrázek 25. Sedla ventilů [27] 
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5.8.6 Šrouby do ráfku kola 

Šrouby jsou určeny pro kola sportovních automobilů a Drag Racer, které mají velký 

výkon, aby nedošlo k prokluzu pneumatiky na ráfku (obrázek 26). Aplikují se přes ráfek kola 

až do pneumatiky v počtu 12 nebo 16 šroubů na jednu stranu kola, která je na toto stavěna, 

např. pneumatika Mickey Thompson. Počet šroubů záleží na šířce ráfku a šířce běhounu 

pneumatiky, kdy šířka kola o 1-2“ širší, než je šířka běhounu, se používá 16 šroubů na jednu 

stranu kola. Při překročení šířky ráfku o 5,08 cm než je šířka běhounu, nebo po překročení cca 

320 km/h se používají rozepínací vložky ráfků (z angl. beadlocks), kdy jsou pneumatiky 

pevně uchyceny přírubou. Tato uchycení se používají proti prokluzu mezi ráfkem a 

pneumatikou i na čtyřkolkách, offroadech a stavebních strojích, ale přesto nedoporučují se 

kvůli selhání nebo poškození pneumatiky [32]. 

 

 

Obrázek 26. Uchycení pneumatiky k ráfku titanovými šrouby [32] 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Pro experimentální práce byl získán použitý ventil z neznámé titanové slitiny, který byl 

součástí motocyklu KTM 250. Cílem metalografického studia bylo zjistit, o jaký typ slitiny 

jde, jaké má fázové složení a na základě zjištěných mikrostrukturních vlastností jsme upřesnili 

konkrétní vlastnosti slitiny.  

6.1 Podmínky experimentu 

Celý titanový ventil byl rozřezán na rozbrušovacím zařízení LECO, typ ULN9 třemi 

řezy na 2 vzorky, viz obrázek 27. Na obrázku 28a je vidět upnutý vzorek a přípraven k řezání. 

Při řezání vzorků již byla dobře poznat vysoká tvrdost této slitiny. 

Aby byly vzorky dostatečně připraveny na zalisování, jemně jsme zabrousili řezanou 

plochu do rovna. Zalisování jsme prováděli na metalografickém přístroji HTM standard 30 do 

jemného prášku, technického dentacrylu. Při lisování se používá teplota nastavená přístrojem 

a tlak 180-240 baru, který musíme udržovat po nastavenou dobu 7 minut. Vzorek poté 

chladíme vodou po stejnou dobu a zalisovaný vzorek označíme. 

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

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

Leštění se provádí na stejném stroji na kulečníkovém plátně pomocí roztoku Al2O3 

s následným doleštěním na diamantové pastě o zrnitosti D7, D3 a D2 s přiléváním DP 

lubrikantu green.  

Leptání vzorků bylo provedeno pomoci Krollova činidla (2HF:4HNO3:80H2O). 

Vzorek 1 jsme leptali po dobu 6 sekund a vzorek 2 po dobu 10 sekund. 

Metalografické studium bylo provedeno pomoci optického a elektronového 

skenovacího (SEM) mikroskopu. Mikroanalýza na vzorcích se prováděla v nenaleptaném 

stavu, tedy byly přebroušeny na smirkovém papíru s drsností 1500 a leštěny na Al2O3 pomoci 

SEM mikroskopu FEI QUANTA 450 FEG vybaveném mikrosondou EDAX APOLLO X.  
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Obrázek 27. Vedené řezy na ventilu 

 

 

Obrázek 28. a) Upnutý vzorek ve svěráku v rozbrušovacím zařízení, b) zařízení HTM 

Standard 30 na zalisování vzorků 

 

6.2 Výsledky a diskuze 

Mikrostruktura sledovaných vzorků z optické mikroskopie vykazuje v obou případech 

lamelární strukturu, která je tvořena α a β fázemi (obrázek 29 - 33). Na obrázku 32 a 33 lze 

dobře rozeznat hranice zrna. 
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Obrázek 29. Vzorek 1 

 

 

Obrázek 30. Vzorek 1  
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Obrázek 31. Vzorek 2 

 

 

Obrázek 32. Vzorek 2 
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Obrázek 33. Vzorek 2 – hranice zrna 

 

Z výsledků metalografického studia a EDAX mikroanalýzy (tabulka 4) jsme zjistili, že 

titanový ventil byl vyroben ze slitiny, jejíž složení by odpovídalo nejvíce Ti-6Al-2Sn-4Zr-

2Mo. Z tabulky 4 vyplývají zvýšené obsahy Al a nižší obsahy Zr a Mo. Vlastnosti titanové 

slitiny Ti-6-2-4-2, které byly zjištěny z [33], jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 4. Průměrná koncentrace ze dvou měření v hmotnostních % 

  Ti Al Zr Mo Sn 

vzorek 1 83,6 7,2 4,6 2,6 2 

vzorek 2 85,4 7 3,7 1,9 2 

 

Tabulka 5. Vlastnosti slitiny Ti-6-2-4-2 [33] 

  hodnota jednotky 

Modul pružnosti 113,8 GPa 

Pevnost 940 MPa 

Tažnost 15 % 

mez kluzu 860 MPa 

teplota tání 1700 °C 

 

Jehlicová struktura tvoří tzv. „košíkovou strukturu“ (z angl. Basket structure), kterou 

lze vidět na obrázku 34.  
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Obrázek 34. Košíková struktura Ti ventilu 

 

V mikrostruktuře obou vzorků nebyly zjištěny významné rozdíly z hlediska velikosti 

lamel, přítomnosti jiných fází nebo oxidických částic, takže můžeme konstatovat, že nedošlo 

k poškození materiálu vlivem funkčního zatížení za zvýšených teplot. Samozřejmě pro 

potvrzení těchto závěrů by bylo nutné provést další analýzy, například měření velikosti lamel, 

měření mikrotvrdosti aj. 
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ZÁVĚR 

V práci byla provedena syntéza poznatků o vlastnostech, výhodách a nevýhodách 

aplikací titanových slitin. Titan má vynikající vlastnosti, které mu umožňují použití v 

aplikacích, kde jiné kovy nevyhovují: letectví, kosmický průmysl, chemický průmysl a 

vysokopevnostní konstrukce. Titan nabízí i široké využití v sériové výrobě automobilů. 

Během posledních dvou desetiletí se titan postupně stal běžným technickým kovem. 

Překážkou zůstává jeho relativně vysoká cena, i v litém stavu je několikanásobně dražší než 

oceli. Tavení a lití by mělo být prováděno v inertní atmosféře nebo vakuu, díky jeho velké 

reaktivnosti s kyslíkem, dusíkem a uhlíkem. Další navýšení ceny nastává při odlévání, kdy je 

obtížná recyklace vratného materiálu a odpadu a následným zpracování odlitků. Odlévání 

musí být provedeno do speciálních nereaktivních forem, které jsou drahé vlivem použitých 

speciálních materiálů.  

Na dodaném vzorku ventilu neznámého složení byla provedena metalografická studie 

a mikroanalýza, pomocí nichž bylo zjištěno, že se jedná o slitinu Ti-6-2-4-2.  
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SEZNAM ZKRATEK 

TRIP ocel Oceli s transformačně indukovanou plasticitou (Transformation Induced 

Plasticity) 

TIG Svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (tungsten inert gas) 

MIG Svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (Metal inert gas) 

LCB Nízkonákladová beta slitina (low cost beta) 

VIM Vakuové indukční tavení (Vacuum Induction Melting) 

VAR Vakuové obloukové tavení (Vacuum arc remelting) 

CLV Proti-gravitační nízkotlaké lití vakuově roztavené slitiny (Countergravity 

Low pressure Vacuum melting) 

NNS Přesné tvarování (near net shape) 

PM Prášková metalurgie (Powder metallurgy) 

HIP Izostatické lisování za tepla (Hot Isostatic Pressing) 

SPF Superplastické tváření (Superplastic Forming) 

SPF/DB Superplastické tváření – difúzní spojování (Super Plastic 

Forming/Diffusion Bonding) 

SMA Slitiny s tvarovou pamětí (Shape Memory Alloy) 

MMC Kompozity s kovovou matricí (Metal Matrix Composite) 

FEM Metoda konečných prvků (Finite Element Method) 

CAD Počítačem podporované projektování (Computer-aided design) 

DLC Uhlíkové povlaky tvrdé jako diamant (Diamond-Like-Carbon)  

CVD Chemické nanášení povlaků z plynné fáze (Chemical vapor deposition)  

PVD Fyzikální nanášení povlaků z plynné fáze (Physical vapor deposition) 

EDAX Rentgenová mikroanalýza 

KVZ Kovy vzácných zemin 
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