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Abstrakt 

Diplomová práce shrnuje základní vlastnosti titanových slitin, jejich korozní 

odolnost a biokompatibilitu, dále podmínky vzniku a stability kovových skel na 

bázi titanu, jejich mechanické, korozní a biokompatibilní vlastnosti. Experimentální 

část se zabývá slitinou Ti60Nb15Zr10Si15, připravenou plazmovou metalurgií. Bylo 

provedeno metalografické studium slitiny, EDX mikroanalýza fází a měření 

mikrotvrdosti. 

 

Klíčová slova: titanové slitiny, kovová skla, korozní odolnost, biokompatibilita, 

amorfní struktura, mikrokrystaly, mikrotvrdost. 

 

 

Abstract 

 

The thesis summarizes the basic properties of titanium alloys, their corrosion 

resistance and biocompatibility, as well as conditions of formation and stability  

of metallic glasses based on titanium, their mechanical, corrosion and 

biocompatible properties. The experimental part deals with alloy 

Ti60Nb15Zr10Si15, prepared by plasma metalurgy.  The metallographic study  

of alloy was performed as well as, EDX micro-analysis and micro-hardness 

measurement. 

 

Key words: titanium alloys, metallic glasses, corrosion resistance, biocompatibility, 

amorphous structure, microcrystals, microhardness. 
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1. Úvod 

   První použití kovů v biomedicíně sahá až do 16. století, kdy byly používány zlaté 

destičky při opravě rozštěpů. Kovové implantáty slouží k náhradě chybějící části 

nebo fixaci částí stabilizující kost a tkáň během hojení. Používané kovové materiály 

jsou omezeny ve své komplexnosti a je proto požadavek na materiály nové 

generace spojující vysokou korozní odolnost a stabilitu v živé tkáni, odolnost proti 

opotřebení, vysokou pevnost a pružnost a v neposlední řadě schopnost z takového 

materiálu vyrobit složité tvary. Z běžně používaných materiálů na implantáty (kov, 

keramika, polymer) jsou slitiny kovů nejčastěji používaným materiálem. Kovová 

skla jsou v oblasti biomateriálů úplnými nováčky, ale v osteosyntéze při léčení 

zlomenin mají vysoký potenciál na upevňovací materiál (desky, hřeby, šrouby, 

kolíky, dráty). Vykazují vysokou pevnost a tvrdost, vynikající korozní odolnost, ale 

nízký Youngův modul. Titanová kovová skla mají vysoký potenciál při aplikacích 

jako plně biokompatibilní implantáty, protože výrazně překonávají své krystalické 

protějšky napříč všemi vlastnostmi. Je to především lepší korozní odolnost, vyšší 

lomová pevnost, vyšší pružná deformace, vyšší odolnost opotřebení a nižší modul 

pružnosti. Výzkumy naznačují, že některá kovová skla mohou podporovat 

buněčný růst. Nicméně tyto slitiny obsahují ve velké míře „sklotvorné“ prvky jako 

měď a nikl a jejich přítomnost ve slitinách pro implantáty používaných in vivo, 

tedy přímo v živé tkáni, může být nevhodná nebo přímo škodlivá. Výzkum se tedy 

zabývá takovými slitinami, které neobsahují toxické kovy a přitom mají vysoké 

sklotvorné vlastnosti. Spousta těchto nových slitin ovšem obsahuje drahé kovy jako 

paládium a tantal.  

Předložená diplomová práce je zaměřena na slitinu Ti60Nb15Zr10Si15 (at. %), která 

souvisí s výzkumem slitiny (TixZryTaz)85Si15 (at. %) a snahou nahradit drahý tantal 

levnějším niobem.  

V první části diplomové práce budou shrnuty základní vlastnosti titanových slitin  

a kovových skel na bázi titanu, jejich korozní odolnost a biokompatibilita, vlastnosti 

vybraných kovových skel na bázi titanu, způsoby výroby a modifikace povrchu. 
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V experimentální části je provedeno metalografické hodnocení mikrostruktury, 

EDX mikroanalýza a měření mikrotvrdosti připravené perspektivní, plně 

biokompatibilní slitiny na bázi titanu o složení Ti60Nb15Zr10Si15. 
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2. Vlastnosti titanových slitin 

2.1 Základní charakteristika titanu 

   Titan patří mezi moderní kovy, zavedené do průmyslové výroby v 60. letech 20. 

století. Prudký rozvoj titanu a jeho slitin byl zapříčiněn jeho použitím v letectví   

a raketové technice v období studené války a byl v té době považován  

za strategický kov. V Sovětském svazu dokonce jeho vývoj podléhal utajení (stejně 

jako u slitin hliníku legovaného scandiem). Později se použití titanu rozšířilo 

v chemickém průmyslu a strojírenství. Použití titanu v chemickém průmyslu  

je určeno zejména jeho vysokou korozní odolností a to i proti chlóru a jeho 

sloučeninám. V konstrukční praxi se využívá jeho výborné pevnosti spolu s nízkou 

hustotou. Hustota titanu je 4,505 kg.m-3, teplota tavení 1670˚C, modul pružnosti 

v tahu 112,5 GPa. To jsou i důvody jeho použití na nejrůznější implantáty 

v chirurgii a stomatologii.  

    

 

Obr. 1 Strukturní modifikace titanu se skluzovými systémy a mřížkovými parametry           
  a) HTU, -fáze  b) KSC, β-fáze. Převzato z [1 ]. 
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Čistý titan se vyskytuje ve dvou krystalografických strukturách, do teploty 882˚C 

má hexagonální těsně uspořádanou mřížku ( -fáze) a nad touto teplotou kubickou 

prostorově centrovanou mřížku (β-fáze) (obr. 1).  

Titan se využívá jako čistý cpTi - komerčně čistý titan, dále pro speciální dentální 

aplikace jako nTi- nanostrukturní titan a především ve slitinách. V souvislosti 

s existencí alotropické přeměny  a β se příměsi v titanu dělí podle toho, zda 

zvyšují nebo snižují teplotu této přeměny, tedy kterou fázi stabilizují ve větším 

teplotním rozpětí, což souvisí s jejich rozpustností v dané fázi. Mezi škodlivé 

příměsi patří především intersticiální prvky kyslík, dusík, uhlík a vodík, které tvoří 

buď intersticiální tuhé roztoky, nebo křehké oxidy, nitridy karbidy a hydridy.  

U kyslíku bývá obsah kolem 0,2hm% a u ostatních 0,03-0,015hm% [1].  

 
2.2 Titanové slitiny podle strukturní modifikace 
 
   Alfa slitiny obsahují především hliník a cín, které stabilizují  oblast tím, že brání 

změně fázové transformace nebo způsobují růst této teploty.  Tyto slitiny mají lepší 

odolnost proti creepu a jsou používány pro vysokoteplotní aplikace. Alfa slitiny 

jsou velmi tažné a díky absenci přechodu křehký-tvárný lom jsou použitelné až do 

kryogenních teplot (Ti5Al2,5Sn -250˚C). Alfa slitiny mají dostatečnou pevnost, 

houževnatost a svařitelnost, ale horší kujnost, která se projevuje vadami při kování. 

Hlavní rozdíl oproti slitinám beta je to, že alfa slitiny nejsou zpevňovány tepelným 

zpracováním, protože  fáze je velmi stabilní. Používá se stav žíhaný nebo 

rekrystalizovaný. Variabilním prvkem mikrostruktury je velikost zrna, která 

ovlivňuje jak pevnost tak i creep. 

   Některé alfa slitiny obsahují kromě hlavní legury hliníku také malá množství beta 

stabilizátorů (např. Ti-8Al-1Mo-1V nebo Ti-6Al-2Nb-1Ta-0,8Mo) a bývají 

označovány jako super  slitiny. I přes přítomnost zbytkové fáze β si zachovávají 

vlastnosti jako slitiny  a také se tak posuzují. Přítomnost beta stabilizátorů může 

ovlivnit mikrostrukturu jako u slitin +β [1]. 

   Beta slitiny, kovy jako vanad, niob, a molybden, které snižují teplotu přeměny  

z  na β a tím podporují vznik KSC struktury. Tyto slitiny mají výbornou kujnost 
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v širokém rozsahu teplot a plechy se dají tvářet za studena. Beta slitiny mají 

vynikající prokalitelnost a běžné tepelné zpracování zahrnuje rozpouštěcí žíhání 

s následným stárnutím při teplotách 450˚ C až 650˚ C, kdy vznikají jemné disperze  

 částic ve zbytkové β struktuře. Změnou kalící rychlosti lze ovlivnit produkty 

transformace uspořádáním  desek, kdy při pomalém ochlazení se zvýší odolnost 

proti tečení, ale zhorší odolnost proti únavě než při rychlém ochlazení. Beta slitiny 

obsahují značné množství β stabilizátorů, takže β struktura může být zachována do 

pokojových teplot. Malé množství  stabilizátorů přispívá ke zpevnění, navíc beta 

slitiny jsou metastabilní a precipitace  fáze v β fázi způsobuje zpevnění. 

V porovnání se slitinami +β mají slitiny β a super β zvýšenou lomovou 

houževnatost při dané úrovni pevnosti, ovšem je nutno přísně dodržovat 

technologie jejich výroby. To odpovídá zvýšenému zájmu při použití těchto slitin 

v kosmickém průmyslu, protože jejich lomová houževnatost vyhovuje zvýšeným 

požadavkům k poškození u vesmírných konstrukcí. Beta slitiny mají díky 

molybdenu dobrou korozní odolnost, vykazují lepší tvařitelnost a obrobitelnost, 

navíc vykazují vyšší pevnost v aplikacích, kde je dána přednost mezi kluzu, před 

creepem a mají výhodnější tepelné zpracování než u slitin +β. Příklady beta slitin 

Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn, Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr [1]. 

   Alfa+beta slitiny mají chemické složení, které umožňuje vznik směsi obou fází,  

a při pokojové teplotě mohou obsahovat 10-50% β fáze. Nejběžnější slitinou +β  

je Ti-6Al-4V, která dokonce představuje kolem 70% produkce všech komerčně 

produkovaných slitin.  Vlastnosti těchto slitin mohou být řízeny tepelným 

zpracováním, kterým lze měnit množství a typ přítomné β fáze. Rozpouštěcím 

žíháním s následným stárnutím při 480-650° C a precipitací α fáze je dosaženo 

jemnozrnné směsi α+β v matrici zbytkové nebo přeměněné β fáze. Takto lze zvýšit 

pevnost u těchto slitin o 30-50%. Tepelné nebo tepelně-mechanické zpracování 

zpevní tyto slitiny v závislosti na množství  a β stabilizátorů. Využívá se rychlé 

ochlazení z teplot vysoko v +β oblasti nebo dokonce nad teplotou přechodu  

β fáze. Poté následuje žíhání při středních teplotách, aby vznikla vhodná směs  

 fáze + transformované β. Vysoký obsah legujících prvků zlepšuje schopnost 

vytvrzení i pro velké rozměry součásti. Vhodnou volbou kování a tepelného 
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zpracování lze u těchto slitin dosáhnout celé řady vlastností. Výrazného zvýšení 

pevnosti a meze kluzu lze dosáhnout přítomností nestabilní fáze jako je martenzit 

’ nebo metastabilní β. Příkladem jsou slitiny Ti-6Al-4V a Ti6Al7Nb.  

   Při přípravě slitin titanu se používá titanová houba, u které se musí přísně 

kontrolovat obsahy kyslíku, dusíku, uhlíku, křemíku a železa. Také u příslušných 

legujících prvků je vhodné dodržet určitou čistotu.  Při přetavování titanového 

šrotu je nutné zařadit do technologie přípravy i čištění. Vzhledem k velké afinitě 

titanu k intersticiálním prvkům, zvlášť když je ve formě taveniny, je nutné titan  

a jeho slitiny tavit ve vakuu, popř. v ochranné atmosféře. Primárním zpracováním 

se získají profily jako sochory, pásy, tyče, trubky apod. Při sekundárním zpracování 

se provádí kování, protlačování, tvarování za tepla a za studena, obrábění nebo 

spojování. Následuje tepelné zpracování a to podle druhu slitiny a použití (viz. 

Tabulka 1) [1]. 

 

2.3 Koroze a korozní odolnost titanu a jeho slitin 

   Korozní vlastnosti a odolnost proti korozi titanu je dána jeho schopností vytvářet 

na povrchu ochrannou pasívní vrstvu. Jelikož je pasivační potenciál titanu méně 

ušlechtilý než potenciál vylučovaného vodíku, je titan schopen pasivace  

i v neoxidačních prostředích, jako je např. kyselina chlorovodíková. Ve většině 

prostředí je koroze titanu rovnoměrná, téměř nepodléhá bodové a důlkové korozi. 

To je způsobeno vlastnostmi pasívní vrstvy a její snadnou a rychlou samoobnovou. 

Intenzita napadení vzrůstá se stoupající teplotou, koncentrací halogenidových 

iontů a s klesajícím pH. V pasivním stavu je titan ušlechtilý a stává se katodou  

ve spojení s jiným kovem. Naopak v redukčním prostředí, kdy nedochází k obnově 

pasívní vrstvy, se může při vodivém spojení stát anodou. Největšího uplatnění 

nalezlo spojení titanu s jiným kovem v zařízeních pracujících v prostředí mořské 

vody. Koroznímu praskání pod napětím v silně oxidačních prostředích 

obsahujících halogenidy (v dýmavé kyselině dusičné), roztocích obsahujících oxidy 

dusíku, roztavených kovech, chlorovaných a bromovaných organických 

sloučeninách za vysokých teplot podléhá titan jen omezeně. Korozi také můžou 

urychlovat teflon a různá fluorokarbonová adheziva. Titan je rovněž citlivý  
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na vodíkové křehnutí spojené s migrací atomů vodíku k místům s maximálním 

pnutím. Titan a jeho slitiny jsou odolné vůči kombinovanému namáhání korozí  

s erozí, jejich odolnost je řádově větší ve srovnání s korozivzdornými ocelemi  

i slitinami niklu.  

 

Koroze titanu ve vybraných prostředích:  

• Přírodní podmínky – na vzduchu vznikají na povrchu oxidové vrstvy tlusté 

cca 15.10-7 mm, které samovolně rostou i několik let do tloušťky 40-50.10-7 mm. 

Pasivační vrstva má tzv. primární vrstvu, která v důsledku vysoké reaktivity  

je chemicky vázaná k povrchu. Titan je velmi stálý v přirozených i průmyslových 

atmosférách, v pitné i říční vodě, v mořské vodě i při rychlostech proudění 10-15 

m.s-1.  

• Roztoky solí – titan a jeho slitiny jsou velmi odolné téměř ve všech 

technických roztocích solí i bez přístupu vzduchu důsledkem jeho pasivace 

hydroxylovými skupinami: Ti + xOH- + xH+ ↔ TiOx + 2xH. Výjimku tvoří soli 

obsahující fluoridové ionty, které intenzívně rozrušují pasivační vrstvu a způsobují 

velmi rychlou korozi. 

• Anorganické kyseliny – korozní chování titanu v kyselině sírové je ovlivněno 

jeho čistotou, především za zvýšených teplot a v oblastech korozních maxim. 

Slitiny typu α a α+β mají nižší korozní odolnost v kyselině sírové než technický 

titan. Slitina typu TiMo30 má praktickou oblast využití a velmi nízkou korozní 

rychlost až do koncentrace 80% a teploty 100˚ C. Koroze titanu má dvě oblasti 

korozního maxima a to v okolí 40% a 80-90%. Oblast středního korozního minima  

je vysvětlována vznikem velmi málo rozpustných sloučenin. V kyselině dusičné  

je titan odolný v širokém pásmu koncentrací i teplot. V kyselině chlorovodíkové  

je odolnost titanu také velmi dobrá, je způsobena pasivní vrstvou, tvořenou 

hydridy titanu. Technická oblast použití velmi závisí na teplotě, 20˚C-15% až 50˚C-

3%. Prakticky jediná kyselina, které titan neodolá, je kyselina fluorovodíková. 

Vznikají porézní vrstvy bez ochranných vlastností. 
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• Organické kyseliny – titan má dobré korozní vlastnosti ve všech organických 

kyselinách i za zvýšených teplot (kyselina octová, benzoová, propionová, 

maleinová atd.). Výjimku tvoří kyselina šťavelová, obzvlášť při zvýšené teplotě.  

• Alkalická prostředí – roztoky hydroxidů - vysoká odolnost titanu je dána 

adsorpcí záporných OH-  iontů a vznikem pasívní vrstvy. Praktické použití je asi 

do 80˚C-40% [2,3]. 

 

Tab. 1 Mechanické vlastnosti vybraných slitin Ti s jejich tepelným zpracováním. Převzato z [1]. 

 

 
3. Vlastnosti a charakteristika kovových skel 

 

3.1 Základní vlastnosti kovových skel 

   Charakteristickým znakem struktury kovů je pravidelné uspořádání jejich atomů 

v krystalové mříži. Naproti tomu je sklo amorfní, nekrystalický materiál. Tyto látky 

postrádají pravidelné symetrické uspořádání základních stavebních jednotek, 

respektive jsou uspořádány jen na malou vzdálenost. Z kinetického hlediska lze 

z každé kapaliny připravit sklo, pokud je rychlost ochlazení dostatečně vysoká. 

Kovová skla jsou slitiny kovů ochlazené tak vysokou rychlostí, že se nestačí atomy 

uspořádat do krystalické mříže, ale zaujmou strukturu taveniny a vykazují amorfní 

uspořádání. Tato struktura dává kovovým sklům neobyčejné vlastnosti jako 
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tvrdost, otěruvzdornost, vysokou mez kluzu, lomovou houževnatost a korozní 

odolnost. Složení je strukturně jednodušší než mají běžná skla, jsou homogennější 

než krystalický kov, protože neobsahují poruchy typické v krystalové mříži. 

Neexistence pravidelného uspořádání na velkou vzdálenost má, mimo jiné,  

za následek nižší měrnou hmotnost, než by měla slitina v krystalickém stavu.  

Je několik podmínek vzniku a stability amorfní struktury kovových skel. 

Rozhodující je rychlost ochlazování, ta se u prvních slitin pohybovala kolem 106-105 

K.s-1. U většiny dnešních slitin postačuje ochlazovací rychlost 103-102 K.s-1 a existují 

slitiny s nízkou ochlazovací rychlostí v řádu desítek K za sekundu. Dále je to 

vzájemná geometrická velikost mezi atomy, kde rozdíl větší než 12% vede k vyšší 

hustotě uspořádání a menšímu volnému objemu v kapalném stavu. Výrazně  

se uplatňují tří a více složkové systémy s eutektickým složením a záporné 

směšovací teplo, které zvyšuje energetickou bariéru. Z toho vyplývá, že pro vznik 

amorfní struktury kovových skel je důležitý jak termodynamický, tak i kinetický 

faktor.  

Obr. 2 ukazuje porovnání některých legujících prvků pro titan.  

 

Obr. 2 Srovnání směšovacího tepla a velikostního faktoru atomů legujících prvků pro titan a jejich 
biokompatibilita. Převzato z [4]. 
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Pro posouzení rychlosti ochlazování taveniny za vzniku kovového skla se sestavují 

TTT-diagramy (z angl. Time-Temperature-Transformation). Jedná se tedy  

o závislost čas, teplota a transformace, jsou obdobou diagramů fázových 

transformací ocelí (obr. 3).  

 

   

Obr. 3 TTT diagram pro ochlazování taveniny za vzniku kovového skla: Rc - rychlost ochlazování, 
Tx - teplota krystalizace, Tl - teplota taveniny, Tg - teplota přechodu  
do skelného stavu. Převzato z [1]. 

    

Křivka A ve tvaru písmene C určuje čas, nutný do začátku krystalizace  

v závislosti na teplotě pod teplotou Tl  [1]. Krystalizace začíná probíhat mezi Tl a Tg. 

Aby se tedy vyloučil vznik krystalické struktury, musí být soustava ochlazena 

rychlostí Rc, přičemž teplota dané soustavy musí ležet mimo polohu C křivky 

(nosu). U silikátových skel a skel z organických polymerů je poloha nosu posunuta 

k dlouhým dobám. U kovových skel, bez existence směrové vazby, je pohyb atomů 

snadný a poloha nosu je posunuta k velmi krátkým dobám, v řádu milisekund. 

Proces prudkého ochlazení se musí uskutečnit v intervalu teplot ∆Tx = Tl – Tg.  

Pro rychlý přechod přes teplotní interval ∆Tx, je nutný minimální rozdíl mezi Tl  

a Tg. Z toho plyne co nejvyšší hodnota redukované teploty Tgr. Hodnota Tl  
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je teplota tavení krystalické fáze, Tg je teplota pod Tl, která je charakterizována 

omezenými pohyby atomů, za těchto podmínek jsou změny uspořádání atomů 

nemožné. Tgr je redukovaná teplota vzniku kovového skla, jedná se o důležitý 

ukazatel a je to poměr teplot Tg/Tl. U kovových skel se pohybuje v hodnotách 

kolem 0,25 až 0,6 a čím je tato hodnota vyšší, může být ochlazovací rychlost 

taveniny nižší. Díky tomu lze připravit objemnější vzorky a náklady na vybavení 

jsou menší, protože odpadají nákladné ochlazovací formy [1,5]. Kritická rychlost 

ochlazování Rc se definuje jako  Rc = ∆Tx/∆t tedy jako přechod přes určitý interval 

přechlazení ∆Tx za určitý čas ∆t. Proces ochlazení se musí uskutečnit v intervalu 

teplot ∆Tx = Tl - Tg. 

Zcela nežádoucím jevem, který může omezit použití kovových skel  

je krystalizace, která je doprovázená prudkou a nezvratnou změnou fyzikálních  

a mechanických vlastností. Je nutno uvažovat tyto krystalizační charakteristiky: 

teplota krystalizace, doba expozice za dané teploty a rychlost ohřevu.  

Při hodnocení tepelné stability kovových skel si musíme uvědomit, že tento 

materiál se nachází v metastabilním stavu a jeho teplota vzniku je pod teplotou Tg. 

Při ohřevu probíhají tepelně aktivované procesy, které si můžeme rozdělit do tří 

typů. 

a) Při teplotě T < Tg se uskutečňuje proces relaxace, který je charakterizován 

změnami v atomárním uspořádání amorfní matrice na krátkou vzdálenost. 

Probíhají difúzní procesy v amorfní matrici. 

b) Při teplotě Tg < T < Tx se uskutečňují přeměny v amorfním stavu a procesy 

odmíšení, což vede např. k dosažení pseudo-rovnovážného stavu kovového skla. 

c) Při teplotě T > Tx se uskutečňuje proces krystalizace kovového skla, tj. přechod 

do krystalického stavu, který může probíhat v různých krocích, než se dosáhne 

rovnovážného krystalického stavu.  

Proces krystalizace může probíhat různými způsoby, jakými může amorfní látka 

snížit svou energii (obr 4). Jedná se o následující kroky [1,5]: 

a) rozpad na dvě amorfní fáze 

b) polymorfní krystalizace na přesycený tuhý roztok α, 

c) polymorfní krystalizace na metastabilní sloučeninu β 
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d) polymorfní krystalizace na rovnovážnou fázi γ, 

e) primární krystalizace α, 

f) eutektická krystalizace na α a metastabilní β, 

g) rovnovážná eutektická krystalizace na α a γ  

 

Obr. 4 Diagram pro rovnováhy v binárním systému za vzniku různých fází. Převzato z [1]. 

 

 

3.2.  Metody přípravy kovových skel                                                                                            

   Metody výroby v sobě musí kombinovat tavení ve vakuu nebo inertní atmosféře  

a vysokou rychlost ochlazení taveniny. Prvním způsobem, kterým se podařilo 

připravit kovové sklo, bylo vystřelení malého množství roztaveného kovu  

na chlazenou měděnou desku. Vzorek měl průměr 10 mm, tloušťku několik 

mikrometrů a rychlost ochlazení byla asi 107 K.s-1. Dnes jsou již k dispozici 

průmyslové metody výroby z taveniny. Indukčně roztavený kov je kapán  

na otáčející se měděný chlazený válec nebo jsou kapky kovu stlačovány ze strany 

dvěma měděnými kotouči. Dalším způsobem je stlačování tenkého proudu 

taveniny mezi dvěma rotujícími měděnými válci. Nevýhodou pořád zůstává 

nemožnost připravit objemnější vzorky.  



Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
VŠB-TU Ostrava 

 

 
 

14

Novými metodami jsou kondenzace a tuhnutí par, získaných odpařením nebo 

odprášením kovu. Takto lze získat i několik mm silné destičky. Nové druhy slitin 

lze odlévat do Cu forem a připravit tak kovová skla o tloušťce několik cm. Dalším 

zajímavým způsobem přípravy je atomizace. Tyčový materiál je roztaven 

obloukovým tavením v argonu a poté dochází v proudu argonu k atomizaci. 

Získaný prášek vykazuje velikost menší než 250 µm a plně skelnou strukturu, poté 

je slinován ve vakuu za použití metody SPS-spark plasma sintering. Obrázek 5 

ukazuje schematicky některé způsoby výroby kovového skla zakalením taveniny 

[11].  

 

 

 

Obr. 5 Různé způsoby přípravy kovového skla zakalením taveniny, názvy metod jsou v angličtině, 
protože není adekvátní český překlad.  Převzato z [1]. 
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3.3 Úpravy povrchu kovových skel                                                                                          

  Ve studii [6] byly jednoznačně prokázány vhodné biokompatibilní vlastnosti 

různých slitin a to jak s krystalickou, tak především amorfní strukturou. Jednalo  

se konkrétně o slitiny na bázi Zr a Pt o složení Zr44Ti11Cu10Ni10Be25  

a  Pt57.5Cu14.7Ni5.3P22.5. Z výzkumů vyplývá stejná nebo lepší buněčná odezva 

in vivo na implantáty vyrobené z kovového skla. Také se ukázalo, že vhodnější   

pro vrůst implantátu je drsnější povrch než zrcadlově lesklý. Z hlediska 

nežádoucích reakcí organismu na přítomnost některých kovů se v [11] uvádí,  

že některé dentální slitiny s tvarovou pamětí na bázi Ni-Ti nevykazují toxicitu, 

pokud slitina obsahuje méně než 50 % niklu. Většina slitin pro objemová kovová 

skla (bulk metallic glasses –BMGs) obsahuje většinou kolem 5-20 % niklu, což 

představovalo bezpečné množství. Potenciál použitelnosti takových slitin je možné 

rozšířit při použití povrchové ochranné vrstvy implantátu. 

 

 
 
Obr. 6 Příklady zpracování kovového skla a) tvarování vyfukováním slitiny Zr44Ti11Cu10Ni10Be25 při 
teplotě 450° C, čas 30s, tlak 105 Pa s deformací 400%, b) lisováním podle silikonové formy za tepla 
- 280° C, čas 100s, tlak 20 MPa, otvory jsou rozměrově přesné s ostrými hranami. Upraveno z [6]. 

  
Hlavní nevýhodou kovových skel při jejich výrobě je nutnost zakalení taveniny, což 

může být omezujícím faktorem při výrobě složitějších tvarů. Řešením může být 

termoplastické lisování (thermoplastic forming-TPF) BMGs [6]. Operace přípravy 

kovového skla a dalšího tvarování do přesných nebo složitých rozměrů jsou  

od sebe oddělené. Pro tento způsob přípravy byly zvoleny následující slitiny  
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o složení: Pt57.3Cu14.6Ni5.3P22.8, Zr44Ti11Cu10Ni10Be25, Zr40Ti25Cu25Be10  

a  Au49Ag5.5Pd2.3Cu26.9Si16.3. Materiál v amorfním stavu se zahřeje na takovou 

teplotu, kdy výrazně změkne a může být zpracováván nízkým tlakem podobně 

jako plasty, navíc pomalá deformace při nízké teplotě a pomalém ochlazení zamezí 

vzniku vnitřních pnutí po tváření (obr. 6). Tento proces se dá i vhodně modifikovat 

pro výrobu kovové pěny z kovového skla. Takto se dá, díky procesu TPF, připravit 

kovová pěna, která má Youngův modul na úrovni kosti, ale díky vysoké pevnosti 

kovového skla si taková pěna zachovává vysokou pevnost oproti pěnám 

vyrobených z krystalických kovů. Lze takto různě modifikovat i povrch s velikostí 

od 20nm do stovek mikrometrů a tím umožnit růst různým druhům proteinů, které 

preferují různou drsnost povrchu.   

 
4. Biokompatibilita materiálů  
 
4.1 Základní charakteristika biokompatibility  
 
   Z nejširšího hlediska na tyto materiály můžeme pohlížet jako na jakékoli 

materiály, které přicházejí do styku s živou tkání a nezpůsobí nežádoucí reakce 

organismu. Obecně rozlišujeme dvě skupiny materiálů a to: 

• Biomateriál – je syntetický materiál používaný k nahrazení části živého 

systému nebo jeho určité funkce, který je v přímém kontaktu s živou tkání. 

• Biologický materiál – je materiál, který je produkován biologickým 

systémem. 

   Dále se budeme zabývat jen biomateriály, především kovovými na bázi titanu.  

Je nutné si uvědomit, že výzkum a vývoj biomateriálů není jednoduchou záležitostí 

a je potřeba zde zohlednit jak požadavky a možnosti materiálového inženýrství, 

tak hledisko medicínské a v neposlední řadě i ekonomické.  

Základním předpokladem pro použití materiálu v lékařství je jeho 

biokompatibilita. Tímto pojmem rozumíme vzájemnou interakci mezi 

neautogenním materiálem (tj. materiál, který nepůsobí sám na sebe) a vitální 

biologickou tkání. Lze ji také definovat jako schopnost materiálu plnit funkci bez 

klinicky významné negativní reakce. U materiálů implantovaných do živého 

organismu posuzujeme mimo mechanicko-fyzikálních a chemických vlivů také 
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účinky biologické, tedy reakci organismu s plochou umělého materiálu. Tento 

kontakt může vyvolat celou řadu následných reakcí a projevů. Z hlediska 

biologické tolerance lze rozdělit biokompatibilní materiály do následujících 

kategorií [3,7,8]: 

• Materiál biotolerantní – charakteristikou je tolerance z pohledu živé tkáně. 

Při vhojování implantátů z tohoto materiálu dochází k tzv. fibriogenezi (vznik 

různě silné spojovací vazivové vrstvy mezi kostí a implantátem, ta není vhodná  

z hlediska dlouhodobého hojení). Významným problémem biotolerantních kovů,  

je především koroze, kdy dochází vlivem elektrochemické interakce k povrchové 

dezintegraci. Uvolněné ionty materiálů získají volnost pro přechod do tkáně, kde 

mohou působit i velmi negativně, tj. toxicky, iritačně, popř. prostoupit do vzdálené 

tkáně a způsobit vznik metalózy, přenos mikročástic kovu do vzdálených orgánů. 

Takovýmto materiálem je například nerezavějící ocel s karcinogenními prvky Ni  

a Cr, slitiny Co, popř. Au a Pt. 

• Materiál bioinertní – jedná se o biologicky neaktivní materiál, který je tkání 

plně akceptovatelný a vhojující se bez vzniku vazivové vrstvy. Dochází  

ke kontaktní oseogenezi, vhojeni implantátu do kosti bez mezivrstvy měkké 

vazivové tkáně, viditelné v optickém mikroskopu. K těmto materiálům řadíme  

v prvé řadě titan (technický cpTi), titanové slitiny (Ti6Al4V), speciální keramiku 

(aluminiumoxidovou, zirkoniumoxidovou) popř. uhlíkové materiály. Velmi 

vhodným se ukázal také tantal, ale není hojně využíván pro svou nedostatečnou 

tvrdost. Tyto bioinertní materiály kombinují vhodné vlastnosti jak mechanické tak 

biokompatibilní. 

• Materiál bioaktivní – biologicky reaktivní materiál, v případě implantace  

do kosti jsou uvolňovány kalciové a fosfátové ionty. Toto nazýváme vazební 

oseogenezi neboli biointegritu. Mimo speciální keramiku patří do skupiny 

bioaktivních materiálů bioaktivní titan, respektive jeho speciální povrch. 

Z výzkumu klinických studií můžeme shrnout všeobecné požadavky  

na biokompatibilní materiály: 

• Materiál neškodný pro tkáň i celý organismus, tj. netoxický, nekarcinogenní, 

neradioaktivní, nealergenní, nezánětlivý. 
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• Materiál biologicky vhodný a stabilní, obecně snášenlivý, nepodléhající 

biodegradaci a nevyvolávající reakci na cizí podněty. 

• Materiál mechanicko-fyzikálně vhodný svou pevností, únosností, pružností, 

tvarovou pamětí. 

• Materiál rengenokontrastní.  

• Materiál cenově dostupný  

 

4.2 Titanové slitiny v lékařských aplikacích 

   Titan se začal používat v biomedicíně a jako dentální náhrady od druhé poloviny 

60. let minulého století ve formě technicky (komerčně) čistého titanu cpTi popř. 

jeho slitiny. V současné době je přednostně používán před jinými materiály, jako  

je nerezavějící ocel a kobaltové slitiny. Toto postavení získal díky své vysoké 

biokompatibilitě. Typickým představitelem je slitina Ti6Al4V, ale prokázáním 

toxicity hliníku a vanadu spěje výzkum ke slitinám legovaných molybdenem, 

tantalem, niobem a zirkoniem. Stejně tak byl u některých prvků pozorován 

alergogenní potenciál. Především v dentálních aplikacích je stále upřednostňován 

technicky čistý titan. Dalším stádiem výzkumu je zlepšení jeho mechanických 

vlastností změnou struktury k získání nanostrukturniho titanu nTi, kterého  

se využívá jen v nejnáročnějších dentálních aplikacích. Titan je maximálně odolný 

vůči korozi v mnoha agresivních prostředích tvorbou pasivační vrstvy, která 

zajišťuje bioinertnost. Tato vrstva je tvořena velmi stabilními oxidy TiO a TiO2, 

případně hydridy titanu, dosahuje tloušťky až 10 Å a obnovuje se řádově  

v nanosekundách. Z toho vyplývá, že ihned po opracování se vrstva obnovuje  

a zajišťuje titanu chemickou inertnost. Dokonce byl pozorován bakteriostatický 

efekt, vyvolaný oxidy titanu. Naopak některé legury ve slitinách, byť zlepšují 

mechanické vlastnosti, zvyšují případnou toxicitu slitiny. Dalším důležitým 

faktorem ovlivňujícím přijmutí a rychlost včlenění případného Ti implantátu,  

je úprava jeho povrchu. Pro snadnější včlenění tohoto materiálu do kosti je vhodné 

povrch optimálně zdrsnit (tzv. granulovaná porozita). Pro tyto případy se využívá 

úpravy povrchu pomocí pískování, plazmování, chemickými a elektrochemickými 

postupy, ale i jinými. Tyto způsoby úpravy jsou dnes předmětem výzkumu. Zatím 
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ne zcela objasněným je mechanismus včlenění nanomateriálu nTi ve vztahu  

k adherujícím (ulpívající) živým buňkám při vzájemném kontaktu živé tkáně  

a nanostrukturovaného povrchu. Další výhodou titanu při dentálních aplikacích  

je jeho chuťová neutralita, kdy pasivovaný povrch nijak nereaguje se slinami  

a potravinami.  

Na spoustu pasivních implantátů zdravotnické techniky se v současné době hojně 

využívá technicky čistý (c.p. – commercialy pure) titan. Vzhledem k tomu,  

že  korozní vlastnosti závisejí mimo jiné na čistotě titanu, definuje mezinárodní 

norma ASTM F67-06 čtyři typy čistého titanu dodávaného na trh: grade 1 až 4. Tyto 

typy se liší přítomností kyslíku a železa. Z pohledu spotřeby je titan grade 2 

nejpoužívanějším druhem cpTi, neboť disponuje vyváženými užitnými 

vlastnostmi, především jeho vysoká čistota zaručuje vynikající korozivzdornost  

a biokompatibilitu. Dalším druhem, odvozeným od titanu grade 2 je titan grade 7, 

který je legován paládiem v množství 0,2%. Paládium zvyšuje dále korozivzdornost 

při zachování mechanických a technologických vlastností.  

Relativně novým směrem vývoje titanu je tzv. nanostrukturní titan. Ten svým 

složením odpovídá čistému titanu cpTi. Nanostrukturní uspořádání vzniká 

intenzivní plastickou deformací. Možnou technologií výroby je ECAP ( equal 

channel angular pressing – úhlové protlačování kanálem stejného průřezu). Tato 

technologie výroby je velmi nákladná a uplatňuje se zatím jen u nejnáročnějších 

biomedicínských aplikací. Kromě významných zvýšení mechanických vlastností 

taktéž dochází určitým sekundárním příznivým účinkům v oblasti biologické 

snášenlivosti organismu při zachování chemické čistoty. Reakce živé tkáně  

se přímo odvíjí od vlastnosti povrchu implantovaného materiálu, kdy u nTi 

dochází ke zjemnění mikrostruktury z řádově 10-30 µm na 0,1-0,5 µm. 

   Kovové materiály jsou často používány jako biomateriály pro opravy nosné-

strukturální části lidského těla. Vzhledem k vysoké mechanické pevnosti a lomové 

houževnatosti jsou v ortopedických aplikacích vhodnější než keramické nebo 

polymerní materiály.  
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Pro použití v ortopedii a traumatologii se nabízejí dva základní typy implantátů:  

a) pro náhrady kostí a kloubů, např. totální endoprotézy kolenního a kyčelního      

kloubu  

b) pro fixaci zlomenin kostí, tj. osteosyntéze (obr. 7). 

   V současné době se nejčastěji pro tyto aplikace používají slitiny Ti6Al4V, 

Ti6Al7Nb a Ti5Al2,5Fe. I přes vysokou propracovanost mají stále implantáty  

z těchto materiálů dílčí problémy při dlouhodobém působení v lidském těle, což 

má za následek opakované chirurgické zákroky a z nich plynoucí negativa. Jedním 

z hlavních problémů je rozdílný modul pružnosti (E) mezi kostí (10-30 GPa)  

a implantátem (110-120 GPa). To je jeden z hlavních důvodů, proč probíhá výzkum 

nových Ti slitin se zlepšenými biologickými a biomechanickými vlastnostmi. 

Důležité vlastnosti, jako protikorozní odolnost, opotřebení a mechanické vlastnosti 

jsou u amorfních Ti slitin z velké části podmíněny jejich mikrostrukturou [3,7,8]. 

Toho lze docílit vhodným složením a termomechanickým zpracováním. Amorfní Ti 

slitiny mají vhodné vlastnosti pro použití v ortopedii. Jejich nekrystalická struktura 

postrádá dislokace, hranice zrn apod. což těmto materiálům dává nové vlastnosti.  

 

   

Obr. 7 Zlomenina holenní kosti-osteosyntéza pomocí implantátu PFN–long firmy Synthe,    
 a) úrazový snímek b) stav po 3 měsících c) stav po 9 měsících, zhojený stav. Převzato z [9]. 
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Mezi klíčové vlastnosti skelné struktury pro výrobu implantátů patří: 

a) vysoká pevnost a tvrdost což vede k dobré nosné schopnosti a vysoké odolnosti 

opotřebení. 

b) nízký modul pružnosti, což zlepší přenos zatížení mezi implantátem, kostí  

a okolní tkání. 

c) vynikající korozní odolnost, což vede ke snížení uvolněných iontů do organismu. 

d) výborná mikroplasticita, která umožňuje výrobu přesných, geometricky 

složitých implantátů v měřítku od nanometrů až po centimetry. 

 

 

5. Titanové slitiny pro přípravu BMGs s potenciální aplikací   
     v biomedicíně 
 

5.1 Úvod 

   Hlavním problém rozvoje biomedicínských kovových slitin a potažmo  

i kovových skel, je případná škodlivost legujících prvků, proto se podíváme na 

biologickou bezpečnost legujících prvků v titanových slitinách. Ideální legující 

přísady pro objemová kovová skla (BMGs-Bulk metal glass) na bázi titanu musí mít 

vysokou sklotvornou schopnost (glass-forming ability - GFA) a přitom ideální 

biokompatibilitu, aby se zabránilo nežádoucím účinkům na lidský organismus. Pro 

tento výzkum je velmi důležité znát biokompatibilitu jednotlivých legujících prvků 

i jejich případnou toxicitu, o které je ovšem poměrně málo spolehlivých informací. 

Jejich toxicita totiž závisí na mnoha faktorech, jako je chemická vazba, koncentrace, 

množství uvolněných iontů do okolní tkáně, způsob koroze v lidském organismu  

a způsob mechanického zatížení, respektive opotřebení.  

   Z experimentů in vivo [4,6], tedy přímo na živé tkáni (králičí svalstvo), byly 

prokázány nežádoucí účinky na tkáň u těchto kovů: nikl, kobalt, chrom, železo, 

molybden, vanad, mangan. Navíc je prokázáno, že ionty se mohou v těle 

koncentrovat v různých, značně vzdálených orgánech od samotného implantátu. 

Jsou to především játra, plíce, slezina, lymfatické uzliny. Za vyloženě toxické kovy 

jsou považovány vanad, nikl a kobalt, zatímco titan, tantal, zirkonium, niob  
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a platina vykazují nejlepší biokompatibilitu. V různých dalších studiích byly 

prokázány cytotoxické účinky u niklu, kobaltu, chromu, hliníku, vanadu a mědi. 

Problematika toxicity jednotlivých kovů je velmi složitá a zatím ne zcela uspokojivě 

prozkoumána.  

 

5.2 Biokompatibilní amorfní slitina na bázi titanu (TixZryTaz)85Si15                                    

   Účelem vývoje nových slitin je přijít na trh s materiálem, který by měl lepší 

mechanické vlastnosti než stávající slitiny nebo čistý kovový titan a zároveň 

neobsahoval legující kovy problematické z hlediska biokompatibility. Zajímavé 

vlastnosti má slitina o nominálním složení (TixZryTaz)85Si15. Vyrobené amorfní 

pásky vykazovaly dobrou tažnost, vysokou pevnost a nižší modul pružnosti než 

čistý titan nebo slitina Ti6Al4V. Tyto amorfní slitiny navíc vykazovaly velmi 

vysokou korozní odolnost, kdy povrch slitin byl pasivován již při nízké pasivační 

proudové hustotě. Amorfní struktura, mechanické a korozní vlastnosti byly 

zkoumány v závislosti na různém složení samotné slitiny a to v závislosti na 

měnícím se množství zirkonia a tantalu. 

Slitiny o nominálním složení (TixZryTaz)85Si15 byly připraveny obloukovým tavením 

směsi čistých kovů titanu, zirkonia, tantalu a křemíku v ochranné argonové 

atmosféře. Odstředivým litím slitiny na válec byly vytvořeny vzorky pásků o šířce 

1mm a tloušťce 20µm. Struktura byla zkoumána rtg. difraktometrií a tepelná 

stabilita související s krystalizační teplotou Tx byla stanovena pomocí diferenciální 

skenovací kalorimetrie (DSC) při rychlosti ohřevu 0,67 K.s-1. Pružnost byla 

testována ohybem o 180˚. Pevnost materiálu byla měřena tahovou zkouškou při 

rychlosti zatěžování 8,33x10-6 m.s-1. Modul pružnosti byl měřen konzolovým 

rezonátorem. Lomová plocha a povrch leptaný v roztoku 15 obj.% HF+10 obj.% 

HNO3+75 obj.% H2O byly zkoumány skenovacím elektronovým mikroskopem 

(SEM) a optickou mikroskopií. Fáze v určitých částech amorfní slitiny byly 

sledovány transmisním elektronovým mikroskopem (TEM).  

Chemicko-korozní vlastnosti byly hodnoceny elektrochemickým měřením.  

Před samotným měřením koroze byly vzorky mechanicky vyleštěny papírem  

s naneseným karbidem křemíku o zrnitosti 2000, odmaštěny v acetonu, promyty 
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destilovanou vodou a sušeny po dobu 24h na vzduchu pro dobrou 

reprodukovatelnost. Měření probíhalo na tříelektrodovém článku s použitím 

platinové elektrody a Ag-AgCl referenční elektrody. Potenciodynamické 

polarizační křivky byly měřeny s rozestupem 50 mV.min-1 na dobu 20 min, kdy se 

potenciál obvodu téměř ustálil. Hmotnost uvolněných iontů do vodného roztoku 

po 10 denním působení byla stanovena pomocí atomové emisní spektroskopie 

elektrolytů. 

Na řezu ternárního diagramu systému Ti-Zr-Ta (obr. 8) jsou zakresleny různá 

složení vzorků, u kterých vznikla při utuhnutí slitiny (TixZryTaz)85Si15 amorfní 

struktura. Při složení 5-20 at.% Zr a 0-20 at.% Ta se tvoří amorfní struktura bez 

krystalické fáze a s dobrou pružností. Při obsahu Ta mezi 15-20 at.% se amorfní 

struktura stává křehkou.  

Na obr. 9 je graf Youngova modulu  pro amorfní slitinu (TixZryTaz)85Si15.  Hodnoty 

jsou v rozsahu 49,8-127,3 GPa ukazují na koncentrační závislosti mezi slitinami 

Ti80−xZr5TaxSi15, Ti65−xZr20TaxSi15, Ti75−xZr10TaxSi15 a Ti70−xZr15TaxSi15. Díky vysoké 

pevnosti 2390 MPa a nízké hodnotě Youngova modulu 88 GPa ve srovnání s čistým 

titanem nebo slitinou Ti6Al4V vykazuje dobré mechanické vlastnosti pro fixaci 

kostí především amorfní slitina o složení Ti60Zr10Ta15Si15.  

 

 
Obr. 8 Řez ternárním diagramem (TixZryTaz)85Si15. Upraveno z [10]. 
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Obr. 9 Závislost dynamického Youngova modulu amorfní slitiny (TixZryTaz)85Si15 na podílu tantalu 
ve slitině. Upraveno z [10]. 

 

Na obr. 10 a, b, c jsou uvedeny potenciodynamické anodické křivky amorfní slitiny 

Ti60Zr10Ta15Si15, které byly měřeny ve vodném roztoku kyseliny mléčné, NaCl a PBS 

(phosphate-buffered saline without calcium and magnesium salts-vodný roztok 

NaCl 8 g/l, KCl 0,2 g/l, Na2HPO4 1,15 g/l, KH2PO4 0,2 g/l) za přístupu vzduchu 

při teplotě 310 K. Křivky ukazují pasivační chování vzorku po anodické polarizaci. 

Slitina Ti60Zr10Ta15Si15 vykazuje vynikající pasivační chování s nízkou proudovou 

hustotou, přibližně 10-2 A.m-2. Pasivační proud je nižší než u čistého titanu a běžné 

krystalické slitiny Ti6Al4V. Amorfní slitina Ti60Zr10Ta15Si15 se velice lehce pokrývá 

silnou pasivační vrstvou, a to i v silných vodných roztocích [10]. 
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Obr. 10 Potenciodynamické anodické křivky amorfní slitiny Ti60Zr10Ta15Si15, které byly měřeny ve 
vodném roztoku a) kyseliny mléčné 1 hm.% b) NaCl 3 hm.% c) PBS za přístupu vzduch a při teplotě 
310K. Převzato z [10]. 
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5.3 Biokompatibilní amorfní slitina na bázi titanu Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4              

Mnoho dnes zkoumaných slitin pro BMGs je založeno na slitinách typu Ti-Ni-Cu  

a Ti-Zr-Cu-Ni (některé navíc s přídavkem Be). Tyto slitiny mají výborné sklotvorné 

vlastnosti, neboť Ni a Be snižují kritickou rychlosti ochlazování, ale na druhé straně 

jsou tyto kovy toxické a mají negativní vliv na lidské zdraví. Hybnou silou pro 

výzkum této slitiny, byla snaha nalézt takové BMGs, které by neobsahovalo nikl. 

Dnešní běžnou metodou výroby BMGs jsou procesy rychlé solidifikace litím do Cu 

formy nebo kalení vodou apod. Nicméně tyto techniky vyžadují velmi vysokou 

rychlost ochlazení k potlačení vzniku termodynamicky stabilnější krystalické fáze, 

což limituje velikost a tvar vzorků, a tím rozsah použití takových materiálů. 

Zajímavým směrem výroby a zpracování kovových skel je výroba prášku pomocí 

atomizace s následným slinováním pomocí SPS-spark plasma sintering [11]. Tato 

metoda umožňuje výrobu větších vzorků rozmanitých tvarů a má významný 

potenciál při zpracování amorfních materiálů BMGs.  

   Výchozí surovinou pro přípravu práškové slitiny na bázi Ti byly ingoty 

připravené obloukovým tavením v ochranné atmosféře argonu z prvků čistoty 

větší než 99,9%. Výsledný prášek slitiny o složení Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4 (at. %) byl 

získán rozstřikováním taveniny ve vysokotlakém proudu argonu. Získaný prášek 

byl po zhutnění slinován ve vakuu pomocí SPS (Model SPS-3.20 MK-IV, Sumitomo 

Coal Mining Co. Ltd., Japan). Tento systém se skládá z kontrolní jednotky, 

mechanické řídící jednotky, vakuového systému a komory obsahující vzorek  

a průvlaky. Teplota byla měřena uvnitř komory ve vzdálenosti 2 mm od vloženého 

vzorku cylindrického tvaru o průměru 15mm a výšce cca 5 mm. Doba výdrže na 

maximální teplotě při jednoosém tlakovém zatížení 600 MPa byla 10 min.  

U atomizovaného prášku a slinutých vzorků byla sledována  tepelná stabilita 

pomocí DSC při rychlosti ohřevu 0,67 K.s-1, struktura pomocí rtg. difraktografie  

s monochromatickou reflexí a mikrostruktura pomocí elektronové mikroskopie 

SEM a TEM. Tenké folie pro TEM pozorování byly připraveny pomocí iontového 

nízkoenergetického paprsku (2.0 keV), aby bylo zabráněno krystalizaci slitiny 

iontovým paprskem.  
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Obr. 11 Difraktometrické měření práškového skla Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4 po slinování při různých 
teplotách. Převzato z [11]. 

 

Mechanické vlastnosti slitiny byly stanoveny standardní tlakovou zkouškou 

s počáteční rychlostí deformace 5.10-4 s-1 na leštěných slinutých vzorcích 

kvadratického tvaru o rozměrech 2,5mm x 2,5mm x 5mm.  

Korozní chování bylo hodnoceno elektrochemicky v Hankově roztoku (NaCl 

8,00 g, KCl 0,4 g, NaHCO3 0,35 g, CaCl2.2H2O 0,19 g, Na2HPO4.7H2O 0,09 g, 

MgSO4.7H2O 0,20 g, KH2PO4 0,06 g, glukoza 1,0 g, pH 7,4 na vzduchu při teplotě 

310 K. Elektrochemické měření bylo prováděno v tříelektrodovém zapojení s Pt 

elektrodou a nasycenou kalomelovou referenční elektrodou (SCE). 

Potenciodynamické polarizační křivky byly měřeny s potenciálovým kmitem  

0,83 x 10-3 V.s-1 na vzorku  ponořeném 420 s v Hankově roztoku [11]. Výsledky 

ukázaly, že prášek s velikostí  částic pod 250 µm měl kompletně skelnou strukturu. 

Složení práškového kovového skla bylo analyzováno pomocí spektrometrie  

ICP-OES: 44,84% Ti; 10,06% Zr; 31,45% Cu; 9,76% Pd; 3,89% Sn (at.%), což bylo 

blízké nominálnímu složení. Částice byly nezávisle na velikosti sférického tvaru  

a hladké a na jejich povrchu nebyly pozorovány znatelné změny, které by 

signalizovaly tvorbu krystalické struktury.   Částice menší než 63 µm byly použity 
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pro následné slinování. Difraktogram  atomizované práškové slitiny  

Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4 na   obr. 11 uvádí pouze difuzní difrakční vzor, nejsou vidět 

žádné difrakční píky odpovídající krystalickému stavu. 

Teploty přechodu do stavu skelného (Tg) a krystalického (Tx), určené z DSC 

křivky (obr. 12), odpovídají primárnímu exotermickému píku a rozsah oblasti 

podchlazené taveniny (∆T= Tx-Tg) byl stanoven na 54 K.  

 

 

Obr. 12 DSC křivky skelného prášku slitiny Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4 slinuté při různých teplotách. 
Upraveno z [11]. 

 
Slinování bylo prováděno metodou SPS s tlakem 600 MPa při různých teplotách  

po dobu 10min. Průměrná hustota vzorků naměřená aspoň pro 3 slinuté vzorky  

při každé slinovací teplotě je uvedena v tabulce č. 2. Pro vzorky slinuté při teplotě 

643 K a výše byla relativní hustota větší než 98,60 %. Z difraktogramu bylo zřejmé,  

že ani po slinutí do teplot 643 K nebyla zjištěna krystalická struktura,  

což odpovídalo počáteční struktuře práškové slitiny Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4. Rovněž 

charakter DSC křivek pro vzorky slinuté do teploty 643 K odpovídá křivkám 

práškové slitiny, tedy skelný přechod, poté velká oblast podchlazené taveniny a tři 

exotermické reakce vlivem krystalizace.  Vzorky slinuté při teplotě do 643 
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K vykazují stejné hodnoty Tx, Tg a tedy i ∆T jako původní prášek. Entalpie 

krystalizace ∆H prvního píku  exotermické reakce také odpovídá původní 

práškové slitině, tedy 22,9 J.g-1, což rovněž potvrzuje, že nedošlo k žádné 

krystalizaci při slinovaní za teploty 643 K. 

 

Tab. 2 Hodnoty hustoty a poměrné hustoty spékaných vzorků při různých teplotách. Převzato z [11]. 

 
 

   Mikrostruktura slinutých vzorků na obr. 13 znázorňuje řezy vzorků slinutých při 

jednotlivých teplotách. Obr. 13a ukazuje množství pórů pro slinovací teplotu 623 K. 

Původní struktura práškové slitiny je zachována, přesto je vidět určitá deformace. 

Při zvýšení teploty nad 643 K se počet pórů snižuje. Obr. 13b znázorňuje slinutý 

vzorek o relativní hustotě 99,74%, počet pórů je zde minimální. Žádný další 

kontrast, který by signalizoval krystalické fáze, není znatelný. Přestože je obtížné 

rozlišit obrysy původního prášku, některé stopy jsou stále viditelné. K dosažení 

lepší mikrostruktury slinutého vzorku by bylo zapotřebí použít vyšší teploty nebo 

tlaku. Při zvýšení teploty na 663 K a výše je na snímcích znatelný kontrast 

krystalických struktur, jak je vidět na obr. 13c a 13d. 

 

Tab. 3 Pevnost v tlaku slitiny Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4 v závislosti na teplotě slinování. Převzato z [11]. 

 

Tabulka č. 3 uvádí mechanické vlastnosti v tlaku do lomu vzorků práškové slitiny 

Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4, slinutých za různých teplot pomocí SPS. Z průměrných hodnot 

pevnosti do lomu pro minimálně 3 slinuté vzorky při dané teplotě je zřejmé, že pro 
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teplotu 643K odpovídá pevnost 2060 MPa  litému vzorku skelné slitiny 

Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4. Výsledky pro jednotlivé teploty slinování jsou shrnuty 

v tabulce č. 3 a znázorněny na obr. 14. 

 

 

Obr. 13 SEM mikrostruktura slinutých vzorků při různých teplotách. Převzato z [11]. 

 

Korozní chování v Hankově roztoku při teplotě 310 K vykazuje vysoký korozní 

potenciál, a to větší než má čistý titan nebo slitina Ti6Al4V. Vzorky BMG na bázi Ti 

se v Hankově roztoku spontánně pasivují při pasivační proudové hustotě mezi 10-3 

a 10-1 A.m-2. Přestože jsou pasivační proudové hustoty vzorků slinutých  

při teplotách 623K, 663K a 717K  relativně nízké, vzrůstající proudová hustota  

v celé pasivační oblasti signalizuje, že pasivační vrstva není pro ochranu substrátu 

dostatečně stabilní. Křivka vzorku slinutého při 643 K znázorňuje rovnou pasivační 

plochu po aktivním rozpouštění, mající značný korozní potenciál. Korozní odolnost 

zobrazují potenciodynamické křivky (obr. 15) [11]. 
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Obr. 14 Závislost napětí-deformace pro slitiny Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4 slinutou při různých teplotách. 
Upraveno z [11]. 

 

 

Obr. 15 Potenciodynamické křivky slitiny Ti45Zr10Cu31Pd10Sn4 slinované při různých teplotách 
v Hankově roztoku při teplotě 310 K. Převzato z [11]. 
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  5.4 Biokompatibilní amorfní slitina na bázi titanu Ti–Zr–Si a Ti–Zr–Nb–Si 

   Vzhledem k výsledkům výzkumu slitiny (TixZryTaz)85Si15 [10], byly v [4] 

podrobněji zkoumány dvě amorfní slitiny vhodné pro implantáty bez škodlivých 

legur Ti75Zr10Si15 a Ti60Nb15Zr10Si15. Mohou mít zcela amorfní strukturu nebo 

jemnou β fázi vyztužující amorfní strukturu jako nanokompozit. Použití křemíku 

má mnoho výhod, je to jeho relativně nízká cena, nízká hustota (2,33 g.cm-3)  

a příprava titanových slitin  je jednodušší než např. s bórem. Nejvýznačnější  

je ovšem jeho biokompatibilita plynoucí z pozitivního vlivu na tvorbu kostí  

a sklotvorná schopnost pramenící ze záporného směšovacího tepla se všemi 

ostatními legujícími komponenty slitiny. ∆Hmix Ti-Si = -66 kJ.mol-1, Nb-Si =     -56 

kJ.mol-1 a Zr-Si = -84 kJ.mol-1. Další výhodou pro výhodné sklotvorné vlastnosti 

slitiny je i velikostní faktor jak Ti-Si tak i Ti-Zr i když směšovací teplo těchto dvou 

prvků je téměř nulové, neboť tvoří ideální tuhý roztok. Výhodné je také v této 

ternární slitině to, že jednotlivé binární diagramy v systémech Si s Ti i Zr tvoří 

eutektikum pod 20% (13,7% a 8,8%) a krystalické fáze Ti3Si a Zr3Si jsou izomorfní.  

Obr. 16 zobrazuje roh ternárního diagramu s eutektickým složením Ti78Zr11Si11. 

Připravit amorfní strukturu se s tímto složením nepodařilo a tak se výzkum zaměřil 

na slitinu s mírně zvýšeným obsahem Si a nahrazením části Ti Nb Ti75Zr10Si15  

a Ti60Nb15Zr10Si15 at. %.  

 
 
Obr. 16 Část ternárního diagramu Ti-Zr-Si s vyznačeným eutektickým bodem. Převzato z [4]. 
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Obr. 17 a) Difraktogram slitiny Ti60Nb15Zr10Si15 pro dvě teploty taveniny, b) TEM mikrosnímek 
s vloženým obrázkem elektronové difrakce potvrzující amorfní strukturu při teplotě taveniny 2053 
K, c) difraktogram slitiny Ti75Zr10Si15 pro tři teploty taveniny, d) a e) TEM mikrosnímky 
s vloženými obrázky elektronové difrakce pro částečně amorfní fázi s mikrokrystalickou β-Ti, při 
teplotě 1923 K je distribuce nanokrystalu homogennější. Upraveno z [4]. 

 
Předslitiny byly připraveny obloukovým tavením elementárních prvků Ti, Zr, Nb  

a Si o čistotě 99,99% [4]. Slitinový ingot byl taven v indukční peci s ochrannou 

atmosférou argonu a tavenina byla prudce ochlazena na rotujícím měděném válci. 

Změna teploty taveniny byla řízena změnou napájení indukční cívky. Licí teplota 

byla v rozsahu 1800 až 2123K a obvodová rychlost 41 m.s-1. Pásky měly tloušťku 

kolem 30 µm a šířku 3-4 mm. Teplota taveniny hrála důležitou roli ve výsledné 

mikrostruktuře (obr. 17). Pomocí DSC byl zjištěn příznivý vliv Nb na GFA, 

nepodařilo se zjistit teplotu skelného přechodu Tg. Z obr. 18 jsou patrné u slitiny 
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Ti60Nb15Zr10Si15 dva exotermické píky s velkým teplotním rozsahem 160K. První 

pozorovaná krystalizace je při teplotě Tx1=760 K, druhá při teplotě Tx2=923 K, která 

ohraničuje maximální teplotu stability amorfní fáze. Naproti tomu slitina 

Ti75Zr10Si15 neobsahující Nb má pouze jeden exotermní pík při teplotě 890K, což je 

méně než Tx2 slitiny s Nb.  

Tím se jasně prokazuje příznivý účinek Nb při tvorbě amorfní struktury. Žíháním 

vzorku při teplotě 993 K došlo ke kompletní krystalizaci za tvorby ultrajemné nano-

krystalické struktury s rovnoměrně rozptýlenými částicemi (průměrná velikost 7-8 

nm) ve zbytkové skelné matrici. Tato vysoká tepelná stabilita nanokompozitní 

mikrostruktury dává šanci využití této slitiny pro vysokoteplotní aplikace.  

 

 

Obr. 18 Diagram DSC analýzy slitin Ti60Nb15Zr10Si15 a Ti75Zr10Si15, rychlost ohřevu 0,33 K.s-1. 
Upraveno z [4]. 
 
 
Další důležitou zkoumanou vlastností byla mikrotvrdost, která většinou ovlivňuje 

opotřebení amorfních slitin. Je prokázáno, že čím je tvrdost vyšší, tím je i vyšší 

odolnost odolávat opotřebení. Naměřené hodnoty byly pro slitinu Ti60Nb15Zr10Si15 

660 µHV a 790 µHV pro slitinu Ti75Zr10Si15. Z naměřených hodnot mikrotvrdosti  

se dá odhadem získat mez kluzu na základě vztahu σ = µHV/3 [4].  
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Vysoká mikrotvrdost u slitiny Ti75Zr10Si15 je dána kompozitní nanokrystalickou 

strukturou, čemuž odpovídá i vysoká mez kluzu cca 2600 MPa, zatímco pro zcela 

amorfní strukturu slitiny Ti60Nb15Zr10Si15 odpovídá mez kluzu hodnotě cca 2200 

MPa. To jsou dvojnásobné hodnoty oproti nejlepším biomateriálům na bázi Ti 

(Ti6Al4V mírně převyšuje hodnotu 1000 MPa). Biologická snášenlivost kovových 

materiálů, která závisí na jejich odolnosti proti korozi, je dána uvolněním legujících  

prvků do okolní tkáně, kde chemickou nebo elektrochemickou přeměnou mohou 

působit toxicky. Biokompatibilita obou slitin byla přezkoumána v simulované tělní 

tekutině (Ringerův roztok) při teplotě 310 K. Obr. 19 ukazuje anodické polarizační 

křivky obou zkoumaných slitin spolu s cpTi jako referenčního materiálu. Pasivační 

proud slitiny  Ti60Nb15Zr10Si15 byl 1,5x10-8 A.cm2, kdežto u cpTi byl 1,8x10-7 A.cm2 

což je o jeden řád nižší (srovnávací tabulka je vložena v obr. 19). Nad 1V je ve všech 

případech více méně patrné zvyšování proudové hustoty, které souvisí  

se schopností přenosů elektronů prostřednictvím oxidace vody přes pasivační 

vrstvu. Elektrochemická aktivita je u obou slitin významně nižší než  

u polykrystalických slitin a nebyla pozorována žádná důlkové koroze, která  

je typická u amorfních slitin na bázi Ti legovaných Cu [4].  

 

Obr. 19 Potenciodynamické křivky pro Ti60Nb15Zr10Si15, Ti75Zr10Si15 a cpTi v Ringerově roztoku  
a při 310 K. Upraveno z [4]. 
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6. Experimentální část 

6.1 Příprava navážky slitiny Ti60Nb15Zr10Si15 

   Pro experimenty byla vybrána slitina o složení Ti60Nb15Zr10Si15 at. %. Tato slitina, 

jak vyplynulo ze studia, je schopna zachovat amorfní strukturu, respektive  

je možno řídit vnitřní strukturu teplotou přehřátí taveniny, obsahuje více jak 50% Ti 

a veškeré legury jsou relativně cenově dostupné. Navíc všechny se vyznačují 

vynikající biokompatibilitou. Pro jednu tavbu byla zjištěna jako optimální navážka 

kolem 80 g kovu.  

P1: MTi 47,88 g.mol-1 x 0,6 = 28,728 

P2: MNb 92,91 g.mol-1 x 0,15 = 13,9365 

P3: MZr 91,22 g.mol-1 x 0,10 = 9,122 

P4: MSi 28,09 g.mol-1 x 0,15 = 4,2135                    ∑ P = 56 

Hm. %Ti = P1 x 100/P = 28,728/56 = 51,3% 

Analogicky vypočteme ostatní hm. %. Hm. %Nb = 24,88%, hm. %Zr = 16,29%, hm. 

%Si = 7,52%. Výsledky jsou přehledně seřazeny v tab. 4. 

 

Tab. 4 Přehled výpočtu navážky jednotlivých vzorků.  

Prvky 

 

Hmotnostní  
číslo 

 

At. % 
 

Hm. % 
 

Vzorek 1 
[g] 

 

Vzorek 2 
[g] 

 

Vzorek 3 
[g] 

 
Ti 
 

47,88 
 

60 
 

51,3 
 

41,5 
 

43,5 
 

41 
 

Nb 
 

92,91 
 

15 
 

24,88 
 

20 
 

21 
 

20 
 

Zr 
 

91,22 
 

10 
 

16,29 
 

13 
 

13,5 
 

13,5 
 

Si 28,09 15 7,52 6 6,5 6 

∑ 56 100 99,99 80,5 84,5 80,5 

.  

   Navážky pro jednotlivé tavby byly připraveny z jednotlivých čistých kovů 

nařezáním nebo nastříháním. Titanová tyčka měla průměr 8 mm a výchozí čistotu 

99,5%, niob průměr 5mm a čistotu 99,94%, zirkonium průměr 6 mm a čistotu min. 
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Zr+Hf 99,2% (max. 4,5%Hf), křemík byl použit monokrystalický z odpadu 

polotovaru monokrystalu pro výrobu mikroelektroniky, předpokládaná čistota 

větší než 99,99%. Všechny kusy kovů měly délku v rozmezí 1-2,5 cm a to proto, aby 

se vešly do krystalizátoru pece o průměru 5cm, křemík byl nalámán z tenké 

monokrystalické desky.  

 

 

6.2 Plazmové tavení  

   Plazma je považováno za čtvrtý stav látky s posloupností: pevná fáze, kapalina, 

plyn, plazma. Plazma je zpravidla tvořeno kladnými ionty a elektrony. Jedná se  

o kvazineutrální plyn nabitých a neutrálních částic, který vykazuje kolektivní 

chování. Kladné ionty mají jen jeden elementární náboj. V úplně ionizovaném 

plazmatu jsou všechny částice ionizovány. Na rozdíl od plynu má plazma velkou 

tepelnou kapacitu i vodivost a podléhá účinkům elektrického i magnetického pole. 

Podle teploty se rozlišují 2 druhy plazmatu. Je to vysokoteplotní a nízkoteplotní 

plazma. Vysokoteplotní plazma má střední energii nabitých částic větší než 100 eV, 

což odpovídá řádově 106 K. Vyskytuje se ve hvězdách a při experimentech  

s řízenou termonukleární syntézou. Nízkoteplotní plazma se vyskytuje např.  

v zářivkách a výbojkách, také v elektrickém oblouku. Plazmová pec pracuje na 

principu ionizace plynu. V plazmovém hořáku – katodě se molekuly přiváděného 

inertního plynu – argonu ionizují a při styku s kovem se opět slučují. Proces 

slučování je doprovázen značným vývinem tepla, které se předává tavenému kovu, 

anodou oblouku je tavenina nebo druhá, vnější elektroda a plazma je unášeno 

proudem plynu směrem k hladině taveniny (obr. 20).  
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Obr. 20 Principiální řez plazmovým hořákem pece, 1- tělo, anoda chlazená vodou, 2- wolframová 
elektroda, katoda (chlazená vodou), 3- proud pracovního plynu, argonu, 4- chladící voda, 5- plazma, 
6- povrch taveniny. Upraveno z [12]. 

 
 

    Samotná tavba byla provedena v laboratořích útvaru 606 - RMTVC (Regionální 

materiálově technologické výzkumné centrum) Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství. Tavení probíhalo na plazmové peci s vertikálním krystalizátorem. 

Plazmová pec využívá plazmový hořák firmy VacuumTech s.r.o. Praha, jedná se  

o hořák s wolframovou chlazenou elektrodou, pracovní plyn je argon s průměrnou 

spotřebou 27 l.min-1. Měděný krystalizátor má průměr 5 cm a volitelnou hloubku 

v měděném, vodou chlazeném kelímku. Tavení bylo provedeno na ploše 

krystalizátoru, doba tavení byla 4 min. pro jednu tavbu při příkonu pece 55kW, 

teplota chladící vody byla 10°C. K zakalení taveniny došlo náhlým vypnutím 

plazmového hořáku, přesné údaje o teplotě taveniny ani samotné rychlosti 

ochlazení nejsou známy. Teplota uprostřed plazmového sloupce je cca 3000-3500 K 

a k okraji strmě klesá na 1500-1800 K. K promíchávání taveniny dochází tepelným 

prouděním uvnitř taveniny. Samotný prostor pece je před tavbou nejprve 

evakuován a poté naplněn argonem na přibližně atmosférický tlak. Následuje 

druhá evakuace a opětovné naplnění prostoru pece argonem s mírným přetlakem. 

Tento dvojí proces evakuace je nutný k maximálnímu možnému zamezení 

kontaminace prostoru pece kyslíkem a dusíkem. Mírný přetlak argonu zaručuje 

těsnost systému, neboť v případě přítomnosti netěsnosti v armaturách pece by při 

vakuu mohlo dojít k přisávání vzduchu do prostoru pece a tím znehodnocení tavby 
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nebo poškození zařízení pece. Obr. 21 ukazuje celkový pohled na plazmovou pec 

s vertikálním krystalizátorem a vnitřní uspořádání pece s plazmovým hořákem, 

kelímkem chlazeným vodou a vysunutým měděným krystalizátorem v dolní pozici 

pod kelímkem.  

       

Obr. 21 Plazmová pec s vertikálním krystalizátorem: a) celkový pohled, b) vnitřní uspořádání 1- 
plazmový hořák, 2- vodou chlazený kelímek, 3- měděný výsuvný krystalizátor.  

 

 

6.3 Fázově strukturní analýza        

                                                                                 

6.3.1 Odběr a úprava vzorků  

   Výsledným produktem tavby byl ingotek nepravidelného kruhového tvaru  

o průměru 5 cm s proměnnou výškou okraj-střed 11-14 mm (obr. 22), ze strany 

krystalizátoru měl kovově stříbrnou barvu, ze strany plazmového hořáku tmavou 

modrošedou. Samotné řezání probíhalo vesměs na přenosné laboratorní pile 

MIKRON 110 s vestavěným chlazením umožňující provádět řezy bez tepelného 

ovlivnění místa řezu. 
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Obr. 22a) Pohled na vytavený ingotek ze strany krystalizátoru s vyznačeným hlavním rozměrem a 
naznačením místa řezu b) pohled na ingotek z boku, vyznačený hlavní rozměr, c) detail místa řezu 
po oddělení části ingotku.  

 

Byl použit řezný kotouč s tloušťkou 0,8 mm určený k řezání velmi tvrdých 

materiálů, jako např. nástrojové oceli apod., přesto řezané vzorky vykazovaly 

velkou odolnost a řezání bylo časově velmi náročné. Přibližná plocha jednoho 

hlavního řezu byla 520 mm2 a řezání při průměrném zatížení 7N trvalo v rozmezí 

3,5-4,5 hodiny. Celkové dělení vzorků z jednotlivých taveb ukazuje obr. 23. 

Jednotlivé vzorky byly pro metalografické zpracování zality za studena pryskyřicí, 

tvořenou tekutým epoxidem a tvrdidlem. Po vytvrdnutí hmoty byly vzorky 

broušeny a leštěny na zařízení KOMPAKT 1031 s automatickým nástavcem APX 

020. Nejprve bylo provedeno hrubé broušení na papíru s drsností 63, poté 

následovaly 200, 400, 600, 800, 1200, 1500, 2000 a 2500. Doleštění ploch bylo 

provedeno na leštícím kotouči pomocí diamantové brusné pasty D7 a D3.  

Po důkladném vyleštění následovalo leptání v Krollově roztoku (složení: 2ml HF, 

5ml HNO3, 100ml H2O), všechny vzorky byly leptány po dobu 12 s při pokojové 

teplotě, kromě vzorku 3B, který byl leptán opakovaně v celkové době 25 s. Obr. 24 

ukazuje makrosnímky jednotlivých vzorků po leptání i s přibližným měřítkem. 

Obr. 25 je detailní makrosnímek vzorku 3B. 
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Obr. 23a) Celkový pohled na vzorek 3 se všemi provedenými řezy a označením částí, které se 
podrobily metalografii a měření tvrdosti, b) jako a) ale vzorek 1 prošel druhým přetavením 

v plazmové peci.  
 
 

 

Obr. 24 Makrosnímky leptaného povrchu zkoumaných vzorků ze dvou taveb s měřítky rozměrů.  
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Obr. 25 Detailní makrosnímek leptaného povrchu vzorku 3B.  

 

6.3.2 Metalografické studium 

  K metalografickému vyhodnocení mikrostruktury slitiny Ti60Nb15Zr10Si15 byl 

použit inverzní metalografický mikroskop GX51 s připojeným digitálním 

fotoaparátem Olympus, který umožňuje pořízení snímku se zvětšením v rozsahu 

od 50x až 1000x.  

   Jak bylo již výše zmíněno, slitina nemá tendenci vytvářet amorfní strukturu 

v celém objemu [4]. Tloušťka amorfního stavu této slitiny závisí na přehřátí 

taveniny a rychlosti ochlazování, vzniká jen při výrobě geometricky malých 

vzorků, např. tenkých pásků připravených litím na měděný chlazený rotující válec. 

Všechny vzorky ve svém objemu vykazují přítomnost různých krystalických fází, 

nanokrystalů β-Ti a eutektika. Částečně amorfní struktura s nanokrystaly mohla 

vzniknout na okrajích, které byly při tavbě nejblíže chlazenému krystalizátoru  

(obr. 26, 27, 28, 29 a 30). Na obr. 31, 32, 33 a 34 je vidět krystalická struktura napříč 

vzorkem 3B, od strany krystalizátoru po stranu plazmového hořáku. Z výzkumu 

publikovaného v [13], odpovídá struktura vzorků běžné metodě tavení a tuhnutí, 

kdy ochlazovací rychlost je pro vytvoření dostatečně objemné amorfní fáze velmi 

nízká. Z těchto snímků vyplývá, že částečně amorfní struktura,  

popř. nanokrystalická struktura se vytvořila jen na straně vzorku přilehlé straně 

krystalizátoru, kde byla největší ochlazovací rychlost, vnitřní struktura se poté 

mění v krystalickou s jasně identifikovatelnou intermetalickou fází. 
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Obr. 26 Mikrosnímek povrchu vzorku 3B, zvětšeno 100x, v levé části patrná oblast částečně amorfní 
fáze.  

 

 
Obr. 27 Mikrosnímek povrchu vzorku 3B, zvětšeno 500x, detail přechodu dvou oblastí s částečně 
amorfní fází a převážně s krystalickou oblastí. 
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Obr. 28 Mikrosnímek povrchu vzorku 3B, zvětšeno 100x, v levé části patrná oblast částečně amorfní 
fáze, zobrazeno jiné místo než na obr. 27.  
 

 

 
Obr. 29 Mikrosnímek povrchu vzorku 3B, zvětšeno 500x, detail nanokrystalické struktury v amorfní 

matici. 
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Obr. 30 Mikrosnímek vzorku 1A, zvětšeno 100x, při pohledu zprava částečně amorfní struktura 
přechází v krystalickou, ukončená značnou nehomogenitou, pravděpodobně nerozpuštěný Nb.  

 
 

 
Obr. 31 Mikrosnímek vzorku 3B, zvětšeno 500x, detail oblasti, kde začíná krystalická struktura.  
 
 
 



Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
VŠB-TU Ostrava 

 

 
 

46

 
 
 
 

  
Obr. 32 Mikrosnímek vzorku 3B, zvětšeno 500x, detail oblasti krystalické části. 

 
 
 
 

 
Obr. 33 Mikrosnímek vzorku 3B, zvětšeno 500x, detail oblasti krystalické části.  
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Obr. 34 Mikrosnímek vzorku 3B, zvětšeno 500x, detail oblasti krystalické části.  

 

 

6.3.3 Mikroanalýza slitiny  

Mikroanalýza byla provedena pomocí SEM JSM-6490LV s mikrosondou EDS INCA 

x-act na leptaném stavu a s krokem přibližně 200 mikrometrů v příčném řezu 

vzorku 3B (obr. 25 a 35).  

Na obr. 36 je pro srovnání uvedena shodná struktura [13], která se objevuje  

i u vzorků naší tavby, lze na nich především indikovat intermetalickou fázi S1 (Ti, 

Zr, Nb)5Si3 a eutektikum. To potvrdila také rtg. analýza. Bylo zjištěno, že Nb 

stabilizuje β-Ti při pokojové teplotě, i když je přítomen také -Ti. V této slitině  

se struktura skládá z eutektické a intermetalické fáze a dochází lokálně i k tvorbě 

dendritů. Zbytek taveniny přechází v eutektikum složené z S1 a β. EDX 

mikroanalýza v [13] ukázala, že průměrné hodnoty koncentrací prvků 

v intermetalické fázi odpovídají S1 Ti=41 at.%, Zr=13 at.%, Nb=8 at.%, Si=38 at.%. 

Přídavek Nb zvyšuje nehomogenitu a snižuje distribuci ostatních prvků v rámci 

vzorku. Během tuhnutí je Nb nahromaděn v okolí kapalné fáze S1, kde  jeho 

omezená rozpustnost v intermetalické fázi způsobuje, že zbytková tavenina nemá 

dostatek času k homogenizaci a v eutektiku je vytvořen koncentrační gradient.  
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Jak již bylo uvedeno dříve, na výslednou strukturu má velký vliv teplota přehřátí 

taveniny před samotným rychlým ochlazením (tuhnutím) tím, že dochází k větší 

homogenizaci taveniny, a to i co se týká vysokoteplotních intermetalických fází, 

které mohou při tuhnutí vytvářet nukleační zárodky. Přídavek Nb se kladně 

projevuje na tvorbě amorfní struktury, ale i přesto je možné předpokládat vznik 

nanokrystalů β fáze v amorfní matrici, které jsou těžko identifikovatelné. 

Přerozdělení jednotlivých kovů v obdobné slitině, prezentované v [13], ukazuje  

obr. 37. Složení fází v jednotlivých krocích snímkování uvádí tab. 4. Složení bylo 

měřeno plošně nebo v jednotlivých přítomných fázích (obr. 38).  

 

 

Obr. 35 Směr EDS mikroanalýzy vzorku 3B.  

 

 

Obr. 36a) XRD analýza slitiny Ti60Nb15Zr10Si15, b) obraz SEM typické mikrostruktury slitiny 
Ti60Nb15Zr10Si15 tavené běžným způsobem. Převzato z [13]. 
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Obr. 37 SEM EDX analýza slitiny Ti60Nb15Zr10Si15, a) obraz v sekundárních elektronech, b) 
rozdělení prvků Ti, Zr, Si, c) rozdělení prvku Nb.  Převzato z [13]. 
 

 
 

 
Obr. 38 EDS mikroanalýza vzorku 3B, a) okraj vzorku 3B (dole), patrná částečná amorfní-
nanokrystalická fáze, složení v at. %: 13,8% Si, 62,2% Ti, 11,5% Zr, 12,4% Nb; b) a c) vzdálenost 
200/400µm od kraje vzorku, stále patrná homogenní struktura a složení jako u a); d) vzdálenost od 
kraje 800µm, patrná nukleace mikrokrystalu a intermetalické fáze S1, složení v at. %: fáze a: 35,8% 
Si, 37,1% Ti, 20,5% Zr, 6,5% Nb, fáze b+c: 1,1/1,2% Si, 77/77,4% Ti, 5,8/5,4% Zr, 15,9/15,9% Nb.  
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Tab. 4 Výsledky mikroanalýzy EDS pro různé vzdálenosti od okraje vzorku, složení (v at. a hm.%) 
je měřeno plošně, u písmena a, b, c udávají složení jednotlivých přítomných fází. 

pořadí vzdálenost at. % hm. % at. % hm. % at. % hm. % at. % hm. %

1 0-200μm 13,84 6,973 62,213 53,462 11,523 18,857 12,424 20,708

2 200μm 13,555 6,809 62,235 53,312 11,435 18,655 12,774 21,225

3-a 400μm 35,836 19,127 37,13 33,799 20,496 35,53 6,538 11,544

4-b 400μm 1,109 0,543 77,092 64,341 5,86 9,313 15,94 25,803

5-c 400μm 1,205 0,592 77,443 64,875 5,394 8,605 15,958 25,929

6 600μm 13,994 7,058 62,127 53,44 11,095 18,174 12,784 21,328

7-a 800μm 36,245 19,312 36,367 33,046 19,675 34,047 7,713 13,595

8-b 800μm 35,621 19,262 39,046 36,011 18,148 31,874 7,185 12,853

9-c 800μm 1,343 0,664 78,131 65,907 5,158 8,285 15,367 25,143

10-a 1000μm 36,544 19,847 38,251 35,429 17,043 30,062 8,162 14,662

11-b 1000μm 16,115 8,092 58,388 50,002 14,807 24,148 10,691 17,757

12-a 2200μm 32,311 16,432 36,261 31,45 24,592 40,619 6,836 11,5

13-a 2500μm 1,437 0,694 74,945 61,747 6,33 9,932 17,288 27,627

14-b 2500μm 36,696 19,78 37,149 34,151 17,521 30,673 8,634 15,395

Si Ti Zr Nb

 

 

Porovnání výsledků složení intermetalické fáze S1 uvedené v [13] a zjištěné našim 

měřením je velmi podobné, nikoli však stejné. Shoduje se podíl Si, který je v obou 

případech 36-38 at. %, podobné obsahy vykazuje také Nb a Ti, lišící se o několik 

málo at. %, výrazný rozdíl je v naměření obsahu Zr. V našem případě je jeho podíl 

v S1 kolem 20 at.% oproti 13 at.% uvedených v [13]. Mikroanalýza poměrně 

homogenního složení provedená na vzorku 3B ukazuje částečně na amorfní, 

respektive nanokrystalickou strukturu přibližně do vzdálenosti 500 µm. Měření 

přítomnosti jednotlivých prvků, provedené plošně, ukazuje velmi podobné 

hodnoty (Ti-62,2, Zr-11,5, Nb-12,6, Si13,7 v at.%), jako bylo nominální složení 

původní slitiny Ti60Nb15Zr10Si15 at. %.  V oblastech dále od kraje, cca nad 800 µm,  

je patrný postupný výskyt a růst intermetalické fáze S1 a eutektika. Obvyklé složení 

intermetalické fáze S1 (Ti, Zr, Nb)5Si3 je Ti38Zr19Nb7Si36 v at.%, drobné odchylky 

v řádu několika málo % se vyskytují v rámci měření v různých místech 

zkoumaného vzorku. Složení eutektika je obvyklé Ti77,8Zr5Nb16Si1,2 v at.% a je 

výrazně ochuzeno o Si, které tvoří podstatu intermetalické fáze.  
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6.4 Měření mikrotvrdosti 

   Jednou ze základních mechanických vlastností konstrukčních materiálů  

je tvrdost, proto je v technické praxi velmi často směrodatným údajem 

charakterizující daný materiál. Neustálým vývojem materiálů je jejich 

miniaturizace, uplatňování jemnozrnných materiálů a kompozitů, proto se  

do popředí dostává měření mikrotvrdosti. Tvrdost lze definovat jako odolnost 

materiálu (povrchu materiálu v měřeném místě) proti lokální deformaci vyvozené 

konkrétním zatěžovacím tělesem (vnikající těleso – indentor) přesného 

geometrického tvaru působením přesně definovaného zatížení. Mírou tvrdosti  

je konkrétní velikost trvalé plastické deformace. Nejpoužívanější, tj. statické 

zkoušky tvrdosti, jsou charakteristické tím, že vnikající těleso tvrdoměru  

je vtlačováno do povrchu zkušebního vzorku monotónně se zvyšující silou  

do dosažení předepsaného zatížení, které je pak udržováno na konstantní úrovni 

po určitou stanovenou dobu. Měřením mikrotvrdosti lze získat údaje především  

o mechanických vlastnostech v závislosti na charakteru mikrostruktury.  

   Měření mikrotvrdosti bylo provedeno na mikrotvrdoměru FutureTech, 

microHardness tester FM100. Měření byly podrobeny všechny vzorky, a to pěti 

vpichy po přímce s krokem 1mm, v rovnoběžném směru s plochou vzorku 

přilehlou straně krystalizátoru. Pouze vzorek 3 B byl měřen kolmo k této ploše  

a navíc na něm bylo provedeno měření v matici 4x4 s krokem v kolmém  

i vodorovném směru 1 mm. Toto měření mělo změřit mikrotvrdost vzorku jak 

vodorovně s plochou přilehlou ke krystalizátoru, tak kolmo k této ploše, aby byl 

získán údaj o mikrotvrdosti napříč vzorkem, kdy se významně mění 

mikrostruktura. Všechna měření mikrotvrdosti, která proběhla v linii s pěti vpichy, 

byla provedena pod zatížením 200g po dobu 7 s (tab. 5). Maticové měření bylo 

provedeno pod zatížením 100g po dobu 7 s (tab. 6). Všechna měření, kromě 

liniového na vzorku 3B, měla velmi velké hodnoty směrodatné odchylky, to bylo 

způsobeno značnou nehomogenitou jednotlivých vzorků, kdy některé vpichy byly 

náhodně provedeny do zcela rozdílných fází. 
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Tab. 5 Výsledky měření mikrotvrdosti v přímce na všech zkoumaných vzorcích.  
vzorek 1A 1B 3A 3B 

č. vpichu mikrotvrdost [HV] 

1 421,94 451,83 514,95 338,55 

2 454,73 860,39 508,13 309,08 

3 511,51 466,47 596,6 324,17 

4 454,71 575,54 529,25 322,38 

5 721,9 672,68 529,19 319,03 

. 

Tab. 6 Výsledky měření mikrotvrdosti na vzorku 3 B provedené maticovým způsobem, jednotlivé 
zápisy v tabulce odpovídají skutečnému geometrickému umístění i pořadí měřících vpichů ve 
vzorku.  

Maticové měření mikrotvrdosti vzorku 3 B 

Pořadí vpichu/naměřená mikrotvrdost [HV] 

1/531,5 2/521,2 3/445,4 4/526,3 

8/497,1 7/511,5 6/492,4 5/497,1 

9/666,3 10/531,6 11/563,9 12/531,4 

16/605,6 15/542,0 14/488,0 13/587,1 

Φ=575,1 Φ=526,6 Φ=497,4 Φ=535,5 

 

Výsledky měření mikrotvrdosti na vzorku 3 B provedené maticovým způsobem 

jasně dokládají nejvyšší průměrnou mikrotvrdost (pevnost) na měřeních číslo 1, 8, 9 

a 16, které se nacházejí nejblíže rovině přilehlé, při tuhnutí, ke krystalizátoru. 

Průměrná mikrotvrdost je vyšší o 55 HV, to je způsobeno, s největší 

pravděpodobností, přítomností částečně amorfní fáze s jemně rozptýlenou 

strukturou mikrokrystalů a nanokrystalů. Obr. 39 ukazuje snímky měřené 

mikrotvrdosti nejblíže straně vzorku přilehlé ke straně krystalizátoru. Patrná  

je velmi jemná mikrostruktura. Vzhledem k provedení vzorku se nepodařilo změřit 

mikrotvrdost přímo v okrajové vrstvě, kde přítomnost amorfní fáze  

je nejpravděpodobnější.  
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Obr. 39 Mikrosnímky měření mikrotvrdosti na vzorku 3B, vpichy 1, 8, 9 a 16, které byly 
rovnoběžné linii nejblíže straně krystalizátoru, průměrná vzdálenost cca 1 mm, zvětšeno 500x, 
měřítko 50 µm. 

 

 

Obr. 40 Mikrosnímky měření mikrotvrdosti, a) vzorek 1A-tvrdost 721,9 HV, b) a c) vzorek 3 B, 
kontrolní vpichy 3 a 4, tvrdost 445,4 a 526,3 HV, d) vzorek 1B, tvrdost 466,47 HV, zvětšeno 
500x, měřítko 50 µm.  
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Pro podrobnější analýzu by bylo vhodné použít nanointendor, kterým by se mohla 

měřit nanotvrdost v okrajových vrstvách vzorku ve vzdálenosti do 500 µm od 

kraje, kde se nachází amorfní struktura. Podle vztahu z [4] uvedeného na str. 36, 

vychází mez kluzu vzorku 3 B v oblasti měření mezi hodnotami 1658-1916 MPa.  

 

6.5 Diskuze 

  Přestože se nepodařilo připravit slitinu Ti60Nb15Zr10Si15  plazmovým tavením 

v celém objemu vzorku, je možné předpokládat, že na straně chlazené 

krystalizátorem vznikla tenká vrstva amorfní/nanokrystalické fáze.  Příprava 

slitiny Ti60Nb15Zr10Si15 plazmovou metalurgií je velmi výhodná, neboť díky vysoké 

teplotě plazmatu dojde k úplnému roztavení všech prvků a jedná se o velmi čistý 

způsob tavení, kdy nedochází ke kontaminaci ani naplynění taveniny. Přesto  

je vhodné zařadit do výroby několikanásobné přetavení, aby došlo k úplné 

homogenizaci slitiny. Z mikroanalýzy vyplynulo, že vhodné amorfní, popř. 

nanokrystalické struktury, lze docílit do hloubky cca 500 µm. Pro potvrzení tohoto 

závěru bude ale nutné pro vybranou část vzorku provést vyhodnocení struktury 

rtg analýzou, které nemohlo být z časových důvodů dokončeno a zařazeno  

do zpracování textu této práce.  

   Měření mikrotvrdosti ukazuje na poměrně vysokou mez kluzu slitiny, i když 

většina zkoumaných vzorků má ve svém objemu krystalickou strukturu složenou 

především z intermetalické fáze a eutektika. Pro další posouzení vlastností slitiny 

Ti60Nb15Zr10Si15 by bylo vhodné zařadit zkoumání pomocí nanoindentoru, 

mechanické zkoušky v tlaku, rtg. a DSC analýzy a kompletní korozní zkoušky, 

stejně jako pokusy in vivo a in vitro. Důležitým údajem při přípravě amorfní 

struktury na bázi slitiny Ti60Nb15Zr10Si15  je přehřátí taveniny a je výhodnější vyšší 

teplota před samotným litím/zakalením. Vzhledem k tomu je vhodné vybrat 

vyhovující technologii přípravy, která umožní i další zpracování na finální výrobek 

(např. prášková metalurgie, termoplastické tváření). Tato slitina má velký potenciál 

v biokompatibilních aplikacích a je vhodná k dalším výzkumům.  
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7. Závěr 

   Titan a titanové slitiny mají nezastupitelné místo v biokompatibilních aplikacích 

díky vysoké pevnosti a vynikající korozní odolnosti. Některé legující prvky 

objevující se v běžných komerčních slitinách ovšem mohou působit toxicky při 

dlouhodobé expozici v živé tkáni. Také mnohem vyšší Youngův modul, než má 

samotná kost, může časem způsobit uvolnění implantátu a tím následný a pro 

pacienta zatěžující chirurgický zákrok. Řešením mohou být kovová skla na bázi 

titanu legovaná biokompatibilními prvky, kde je významným přínosem relativně 

nízká hustota i cena a obecně mnohem vyšší korozní odolnost než stejné slitiny 

s krystalickou strukturou. Kovová skla mají také mnohem vyšší pevnost,  

ale zároveň nižší modul pružnosti, což se kladně odrazí na osteosyntéze.  

Některými novými metodami zpracování kovových skel, jako je například 

prášková metalurgie spojená se slinováním pomocí SPS nebo termoplastické 

tváření, je možné docílit velmi přesných geometrických rozměrů se zachováním 

všech výhod plynoucích z amorfní struktury. Vhodnou metodou zpracování může 

být i příprava kovové pěny z amorfní slitiny. Kovová skla je možné také použít pro 

přípravu implantátů z kovových pěn s velmi nízkým modulem pružnosti, téměř  

na úrovni kosti, ale zároveň s dostatečnou pevností.  

   Slitina Ti60Nb15Zr10Si15 , studovaná v  experimentální části této diplomové práce,  

má vynikající korozní odolnost i pevnost, její sklotvorné vlastnosti (GFA) ovšem 

nejsou příznivé natolik, aby byl připraven objemový materiál o rozměrech řádově 

cm. Z výše uvedeného experimentu vyplynulo, že reálný rozměr, kdy by mohla být 

plně zachována amorfní struktura u této slitiny, je maximálně přibližně 1 mm. 

Tento rozměr je ovšem příznivý především v povrchových vrstvách, kdy  

je zaručená vysoká korozní odolnost, stejně jako pevnost a schopnost odolávat 

povrchovému namáhání, což představuje důležitá kritéria pro  osteosyntézu. 

Vnitřní nanokrystalická nebo kompozitní (sklo/nanokrystaly) struktura nemusí být 

na závadu a může mít, sama o sobě, dokonce vyšší pevnost než samotná amorfní 

struktura. Příčný rozměr 1mm je rovněž relativně dostačující pro výrobu např. 

šroubů a hřebů pro osteosyntézu.   
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Slitina Ti60Nb15Zr10Si15  má vynikající charakteristiky napříč všemi vlastnostmi a zdá 

se být velmi perspektivní. Lze proto předpokládat, že další výzkum, vývoj  

i zpracování této slitiny pro biokompatibilní aplikace bude nadále pokračovat na 

různých pracovištích ve světě i v rámci Regionálního materiálového výzkumného 

centra na FMMI VŠB-TU Ostrava.  

   Experimentální práce byly řešeny v rámci projektu No. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 

"Regionální materiálově technologické výzkumné centrum" operačního programu 

VaVpI, projektu č. LO1203 "Regionální materiálově technologické výzkumné 

centrum" , projektu TAČR No. TA03010804 a projektu SGS č. SV6064441/2101. 
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