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Abstrakt: 

Tato práce je souhrnem současných poznatků kování titanových tyčí. 

Teoretická část je zaměřena na popis technologie zpracování a také na strukturu 

a vlastnosti titanu včetně jeho použití. Část experimentální je zaměřena na popis 

struktury výkovku po tváření a tepelném zpracování a na faktorech ovlivňujících 

deformační proces. V rámci experimentálního výzkumu je částečně řešena i 

problematika tepelného zpracování titanu ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. Významem této práce je porovnání experimentálních 

poznatků současného procesu a poznatků teoretických za účelem možného 

zdokonalení a porozumění této problematiky. 
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Abstract: 

 This work is a precis of present knowledge of forging titanium rods. 

Teoretic part is focused for describing technology of making and also for 

structural behavior of titanium including aplication of titanium. Experiment is 

focused for describing structure of forged material after forming and heat 

treatment and also on factors affecting deformation process. Within 

experimental research is partially solved an issue of titanium heat treatment in a 

company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. The meaning of this research 

is comparing experimental knowledge of this process and teoretical knowledge 

in purpose of possible improvement and insight of this issue. 
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Úvod 

 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY v roce 2013 zprovoznila kovárnu 

zaměřenou na výrobu titanových výkovků. Tím se zařadila mezi velmi specializovanou 

produkci, kterou se po celém světě zabývá pouze cca 15 firem. V České republice se jedná o 

unikát. Technologie tohoto druhu je odlišná a především náročnější ve srovnání s kováním 

oceli. Je také nezbytné zdůraznit, že i když se jedná o objemy menší, jejich cena je 

mnohonásobně vyšší.  

Tato práce vychází z poznatků a zkušeností v oblasti kování nejen ze společnosti 

Vítkovice Heavy Machinery ale také z publikací a článků mezinárodních autorů. Následující 

práce je rozdělena na dvě základní části a to část teoretickou a část experimentální. 

První teoretická část je zaměřena především na druhy kování a zařízení kováren. 

Proces kování na SMS Meer 800 a souhrnem informací spjatých s průběhem kování na tomto 

stroji. Mimo jiné jsou zde zahrnuty také údaje během a po kovacím procesu.  

Část experimentu byla zaměřena na stanovení vlivu teploty a doby ohřevu na vývoj 

struktury titanu Grade2. Ukázalo se, že teploty kolem 1200°C a doby ohřevu 10 hodin vedou 

k zvětšení zrna v základní struktuře.  
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A) Teoretická část 

1. Zařízení a technologické postupy kování na radiálních kovacích strojích 

 

Radiální kování je proces volného kování za použití dvou párů protilehlých kovadel 

(Obr. 1.). Deformace v radiálním kování vyplývá z velkého počtu postranních rázů při 

krátkém zdvihu díky čtyřem kovadlům, umístěným radiálně kolem obrobku.  

 

Obr. 1. Umístění kovadel radiálního kovacího stroje 

Radiální kování poprvé vzniklo v roce 1946. Jedná se o kování za tepla nebo za 

studena, za použití dvou nebo více radiálně pohybujících se kovadel, nebo čelistí, za vzniku 

plné nebo rourovité součásti s různým průřezem po celé své délce.  Schéma radiálního 

kovacího stroje je uvedeno na obr. 2. 

 

Obr. 2. Základní schéma radiálního kovacího stroje 
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Radiální kování je cenově výhodný a materiálově šetrný tvářecí proces pro redukci 

tyčí kruhového, čtvercové a obdélníkového průřezu. Tento proces může být proveden za 

studena nebo za tepla na kovech, jako jsou například ocelové slitiny, slitiny titanu, wolframu a 

na slitinách legovaných za vysokých teplot. Vlastnosti produktů radiálního kovacího procesu 

zahrnují přesné tolerance, hladký dokovací povrch, preferovanou strukturu vláken a 

homogenní zrno v důsledku úplného pronikání deformace k jádru obrobku. K vlastnostem 

procesu patří nízká spotřeba energie, značná úsporu materiálu, zabránění povrchových trhlin a 

krátkou dobu cyklu procesu.  

Pro udržení materiálu ve správném místě a pro jeho zavedení do kovacího stroje se 

používají jedna nebo dvě upínací hlavy. V případě kování výkovku kruhového průřezu se 

kovaná tyč, nebo trubka otáčí kolem své podélné osy (Obr. 3.). Abychom předešli kroucení 

obrobku, upínací hlavy se v rotaci zastaví při každém úderu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma pohybu kovadel a posuvu tyče při kování na radiálním kovacím stroji 

 

Během posledního desetiletí byla této metodě věnována značná pozornost 

zdokonalená především velmi výkonnou výpočetní technikou pro analýzu tvářecího procesu. 

Lahoti analyzoval mechaniku procesu radiálního kování kovadly pod jedním a více úhly 

metodou kování desky [1]. V literatuře byl simulován proces kování trubek za použití metody 

finálního dokování součásti [2]. Nicméně, jejich práce byla založena na analýze izotermické a 

předpokládali, že průměr otvoru předkovku se rovná průměru trnu (Obr. 4.). 
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Obr. 4. Schéma pohybu kovadel při kování tyčí na rotačním kovacím stroji 

 

Kovací proces radiálního kování zaujímá vertikálně umístěný kovací systém, ve 

kterém jsou uloženy čtyři kovadla a dva pohony situované sobě navzájem v pravém úhlu. 

Vzhledem k protilehlému pohybu kovadel není žádná síla přenesena na základnu 

stroje. Schéma radiálního kovacího procesu je znázorněno na obr. 2. Hlavními součástmi 

stroje je kovací systém a dvě synchronizované upínací hlavy, které jsou uzpůsobeny tak aby 

srovnaly a aretovaly obrobek. Během procesu kování je pohyb upínacích hlav přerušovaný a 

synchronizovaný s údery razidel, aby se předešlo zkroucení obrobku. Během kontaktu 

kovadel s obrobkem zůstávají upínací hlavy stacionární. Když nejsou razidla v kontaktu s 

obrobkem, ukotvený obrobek je otáčen a axiálně posouván jak je znázorněno na Obr. 5. 

Po každém úderu kovadel je obrobek veden axiálně směrem ke vstupu do matrice a 

otočen o 15° za účelem dosažení dobrého konečného povrchu. 

 

Obr. 5. Schéma jednotlivých posuvů při radiálním kování 

 

Kování trubek na radiálních kovacích strojích probíhá v několika průchodech bez 

meziohřevů. Během kování za tepla je trn chlazen kvůli teplu sálajícím z obrobku. Účelem 
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trnu je vymezit vnitřní průměr trubky během kování a zajistit tloušťku stěny trubky. Protože 

vnitřní stěna kované trubky závisí na tvaru trnu (otisku trnu), jiné tvary mohou být tvářeny 

pomocí vhodného designem trnu. V závislosti na požadovaném vnitřním profilu výkovku 

trubky rozlišujeme dva základní typy trnů, které jsou použity v radiálním kování: a to jsou 

''krátké'' a ''dlouhé'' trny. Krátké trny se používají při kování dlouhých trubek, kde vnitřní 

průměr kované trubky je po celé délce konstantní. Jakmile je trn umístěn mezi kovadla, 

zůstává axiálně stacionární během kovacího procesu, přičemž je trubka uvnitř kovacího 

systému, jak je znázorněno na Obr. 6. [2].  

 

Obr. 6.  Schéma kování trubek při použití krátkého trnu 

 

Dlouhé trny jsou používány v kování krátkých trubek kde vnitřní průměr kované 

trubky je stupňovitý po celé délce obrobku. V případě kování stupňovitých trubek se trn 

pohybuje současně s obrobkem skrze kovací systém (Obr. 7.). 

 

 

 

Obr. 7. Schéma kování trubek na dlouhém trnu 
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Radiální kování trubek je méně používáno vzhledem k vysoké specializaci a složitému 

deformačnímu chování. Vzhledem k poměrně specializované povaze procesu se tímto zabýval 

pouze omezený počet studií, které se snažily simulovat termomechanické chování během 

kování trubek. Příklad výkovku trubek je demonstrován na obrázku 8. 

 

Obr. 8. Výkovky trubek na RKS 

 

V současné době je pozornost zaměřena na studium rozvoje matematického modelu 

procesu pro kování velkorážních zbraní (kanóny). Jejich analýza používá zjednodušeného 

modelu deformace, založeném na desce a metodě horní meze. Detailní rozbor simulace 

finálního dokování součásti uvádí také literatura [2]. Tato práce je založena na analýze 

izotermické, přičemž je ignorován přední a zadní tah a za tohoto předpokladu byl průměr 

otvoru rovný průměru trnu. Cílem této studie bylo vyvinout efektivní simulaci finálního 

dokování součásti, která by mohla být použita k předpovědi termomechanického chování 

trubky během radiálního kování. Vzhledem k omezenému počtu studií kování trub je rovněž 

nezbytné studovat vztahy mezi parametry procesu výroby a kvalitou výrobku. V následujícím 

textu jsou prezentovány výsledky vývoje modelu a vybraných simulací. Vzhledem k 

nedostatku dostupných experimentálních a vypočtených dat lze použít pouze omezené 

množství předpokládaných výsledků, založených na informacích z předešlých publikací. 



7 

 

Zajímavé výsledky ze simulace finálního dokování součásti ke stanovení pnutí, je 

uvedeno v literatuře [2], kde byl zkoumán vliv deformační rychlosti a rozložení deformace 

v radiálním kování po průřezu finálního výkovku.  

 

2. Kování titanu a slitin titanu  

 

2.1.  Struktura a vlastnosti titanu  

 

Fyzikální vlastností všech kovových prvků, tím i titanu, jsou do určité míry dány jejich 

místem v periodické tabulce prvků, atomovou stavbou a strukturou mřížky. Atom titanu má 

elektrony neúplně obsazenou třetí i čtvrtou vrstvu. Ve třetí vrstvě je 10 elektronů a ve čtvrté 

jsou dva. Z grafického znázornění některých fyzikálních veličin, v závislosti na poloze kovů v 

periodické soustavě, lze odvodit některé další vlastnosti titanu: proti ostatním kovům ve stejné 

periodě má menší hustotu a vyšší teplotu tání. V souhlase se stavbou atomů jsou pro titan 

charakteristické ty sloučeniny, v nichž je titan čtyřmocný.  

Titan se vyskytuje ve dvou alotropických modifikacích: modifikace  je stálá do 882 

°C a má hexagonální mřížku s těsně uloženými atomy. Modifikace  je stálá při teplotách 

vyšších než 882 °C a má mřížku kubickou stereocentrickou (Obr. 9.). 

 

a) fáze        b)  fáze 

Obr. 9. Uspořádání atomů v základní mřížce a  fáze titanu: a) fáze , b)  fáze 

 

Na parametr c mřížky fáze  mají značný vliv nečistoty (kyslík a dusík), které tvoří tuhý 

roztok a zvětšují krystalickou mřížku zejména ve směru kolmém na základní rovinu (0001). 
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Ze základní mřížky, stejně jako u jiných kovů jsou odvozeny plastické vlastnosti 

titanu. Při hexagonální mřížce má titan  více možností skluzu nebo dvojčatění než jiné kovy 

podobného uspořádání. Při normální teplotě má titan 12 skluzových systémů a 18 rovin 

dvojčatění. Jednou z příčin této přednosti titanu je příznivý poměr parametrů c: a, který je o 

2,9 % menší než u ideální mřížky. U ostatních kovů je o 13 až 15 % větší [3]. 

Titan je paramagnetický. Ukazuje se, že hodnoty magnetických vlastností nejsou 

citlivé na oběžný obsah příměsí a nečistot. 

Z běžných kovů má titan vysoký bod tání, z technických kovů používaných v 

průmyslu mají vyšší body táni jen zirkonium, chrom, niob, tantal, molybden, wolfram a 

některé kovy skupiny platiny.  

Titan a jeho slitiny lze využívat pro konstrukční aplikace i při zvýšených teplotách. 

Doporučované teploty použití jsou nižší než u konstrukčních ocelí.   

Skupenské teplo přeměny je u titanu více než čtyřikrát větší než u oceli. Při 

transformaci vzniká současně objemová kontrakce 0,13 %. Tepelná vodivost je velmi malá. 

Titan má ze všech technických kovů nejmenší tepelnou vodivost. Proti měkkým ocelím je 5 

krát menší, proti hliníku téměř l2 krát. Lineární tepelná roztažnost je poměrně nízká a lze ji 

přirovnávat k roztažnosti platiny nebo chrómu. Ve srovnání s roztažností měkkých ocelí 

dosahuje asi tří čtvrtin těchto hodnot. 

Mechanické vlastnosti titanu závisí značně na obsahu nečistot: uhlíku, kyslíku a 

vodíku. Vzhledem k vysoké reaktivnosti titanu s plyny, zejména s kyslíkem se mohou 

vlastnosti titanu při zpracování zhoršit. Z ostatních prvků mají i při malém množství velký 

vliv na mechanické vlastnosti titanu ještě bór, berylium, rhenium a hliník. Tyto prvky však 

nebývají přítomny jako nečistoty. Vodík snižuje zejména vrubovou houževnatost. Na 

vlastnosti má největší vliv kyslík a dusík. Každá desetina procenta kyslíku zvyšuje hodnotu 

meze pevnosti i kluzu přibližně o 150 MPa a zároveň se zhoršují plastické vlastnosti [4]. Vliv 

dusíku je ještě pronikavější, ale teprve při teplotách vyšších než 1100 °C. Při obsahu uhlíku 

0,5 % se zhoršují zejména plastické vlastnosti a zvyšuje se modul pružnosti. Na mechanické 

vlastnosti má také vliv rychlost zatěžování. Např. vodík značně zmenšuje plastické vlastnost a 

vrubovou houževnatost Ti. Modul pružnosti v tahu se pohybuje kolem 100 GPa.  

I přes poměrně vysokou pevnost má titan relativně malou odolnost proti tečení. 

Napětí, které vyvolá tečení je závislé na velikosti deformace a na době zatížení, neboli na 

rychlosti tečení a vyjadřuje se obvykle v procentech pevnosti nebo meze kluzu. Pro technické 

výpočty se uvažuje s tečením při dlouhodobém zatížení asi při 60 % meze kluzu. Při teplotách 

nad 400 °C nastává tečení již při napětí kolem 70 MPa. Kyslík a dusík zvětšují pevnost, a tedy 
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i odpor proti tečení. Vliv vodíku záleží na předchozím tepelném zpracování. Obvykle však 

větší obsah vodíku způsobí větší deformaci, zejména při napětích blízkých k mezi tečení. 

 

Změna vlastností titanu při vyšších teplotách 

I když má titan vysoký bod tání, není vhodným materiálem pro vyšší teploty, protože 

rychle ztrácí pevnost. Proti ostatním technickým kovům je pokles mnohem prudší a při 

teplotách vyšších než 300 °C je pevnost běžných, nízkouhlíkových ocelí i niklu větší než 

pevnost titanu. Podobný průběh má i mez kluzu. Modul pružnosti se při vyšších teplotách 

snižuje. Průběh je lineární a pro každých 10 °C se snižuje přibližně o 700 MPa [5]. Průběh 

modulu pružnosti odpovídá přibližně ostatním technickým kovům. Příznivé mechanické 

vlastnosti čistého titanu lze využít asi jen do teplot 300 °C. Pro vyšší teplotu (maximálně do 

500 °C) se může titan uplatnit jen při malých zatíženích. 

Tvářením za studena můžeme u čistého titanu zvýšit hodnotu pevnosti, meze kluzu i 

tvrdosti na úkor tažnosti a kontrakce. Polotovary si udrží tyto vlastnosti jen při normální 

anebo mírně zvýšené teplotě. Jakmile je při provozu materiál tvářený za studena vystaven po 

určitou dobu vyšší teplotě, probíhá rekrystalizace. Titan nabude postupně stejných vlastností 

jako před tvářením, a po ukončené rekrystalizaci je opět materiál v měkkém stavu. Průběh 

rekrystalizace je závislý na teplotě, době tepelné expozice a velikosti předcházejícího tváření. 

Čím je vyšší teplota, tím kratší doba stačí k proběhnutí úplné rekrystalizace. Vzhledem k 

náchylnosti titanu k reakcím s kyslíkem, popřípadě s jinými plyny, volí se pro rekrystalizaci 

spíše teploty nižší, i když je nutno prodloužit dobu setrvání na teplotě. Při malých 

deformacích (2,5 až 5 %) tj. v oblasti tzv. kritické deformace může při ohřevu nastat 

intenzívní růst zrn. Pokud teplota, tepelného zatížení přestoupí teplotu transformace, (tj. v 

oblasti β) nastává prudké zhrubnutí zrna až na velikost několika set mikrometrů. Proto platí 

pro konstrukce zásada: čistý titan zpracovaný tvářením za studena lze dlouhodobě teplotně 

zatěžovat jen v oblasti , tj. maximálně do teploty do 880 °C, přičemž optimální rozsah teplot 

je 600 až 650 °C [6].  

Výhodou titanu je, že ani při poměrně dlouhých dobách teplotní expozice (až 100 h.) 

při teplotách kolem 700 °C (tj. v oblasti ) zrno význačně nehrubne. To se projevuje i na 

mechanických vlastnostech. Pokud však tepelná expozice je v oblasti  (tj. nad teplotou cca 

880 °C) zrno roste a kontrakce se zmenšuje až o 30 %. Rovněž se zmenšuje vrubová 

houževnatost jak dlouhou dobou žíhání, tak i vyšší teplotou, přičemž vzniká často křehký lom 

v důsledku pohlcení plynů. Při tepelném zatížení titanu ve vakuu při teplotách v oblasti fáze  
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se může vrubová houževnatost zlepšit, což souvisí s odstraněním vodíku. Doba tepelného 

zatížení musí být dostatečně dlouhá, aby mohla proběhnout disociace hydridu titanu a mohl 

být odstraněn difúzí. 

 

2.2. Základní slitiny titanu 

Titan tvoří slitiny s mnoha prvky. V závislosti na poloměru atomů legujících prvků v 

poměru k atomovému poloměru titanu se tvoří předpoklady k tvorbě substitučních nebo 

adičních tuhých roztoků. Z kovových prvků jen kovy alkalické a žíravých zemin a některé 

vzácné kovy (např. Th, Ce) se značně odchylují velikostí svých atomových poloměrů od 

titanu a nejsou vhodné pro přípravu slitin. Ostatní kovy tvoří s titanem substituční tuhé 

roztoky. Plynné prvky jako vodík, kyslík, dusík a uhlík tvoří s titanem adiční tuhé roztoky. Při 

rozdělování titanových slitin lze vycházet z mnoha hledisek. Nejobvyklejší je rozdělení podle 

struktury v rovnovážném stavu. 

Technicky čistý titan má dvě alotropické modifikace - do bodu transformace (tj. asi 

880 °C) je stálá fáze , při vyšších teplotách fáze . Obě fáze se od sebe liší krystalickou 

mřížkou, přičemž u čistého titanu je rychlost fázové přeměny tak velká, že fázovou přeměnu 

nelze žádným způsobem potlačit. Rozdílnost obou fází se nejen promítá do struktury, nýbrž se 

odráží i v mechanických vlastnostech. Legující prvky působí různým způsobem na teplotu 

transformace a fázové podmínky. Vytvářejí různé předpoklady pro strukturu slitin v 

rovnovážném stavu. 

Jestliže některý prvek zvyšuje teplotu přeměny  rozšiřuje se tím oblast  a 

vznikají slitiny, které se skládají z fáze , tj. tuhého roztoku daného prvku v titanu. Obráceně, 

snižuje-li prvek přidaný k titanu teplotu přeměny, omezuje se oblast  a rozšiřuje se oblast 

 Vytvářejí se předpoklady pro dosažení buď směsí obou fází, nebo dokonce jen fáze  při 

normální teplotě. Podle toho se prvky přidávané do titanu dělí na - nebo  stabilizující. 

Většina prvků legovaných do titanu rozšiřuje oblast btížné je však dosáhnout v 

rovnovážném stavu jen čisté fáze . Proto je mnohem více dvoufázových slitin α + β než 

jednofázových slitin  nebo . Není však podmínkou, že slitiny nesmějí obsahovat  

stabilizující prvky a naopak.  

Vhodnou kombinací prvků se dosahuje různých vlastností slitin. Znamená to, že 

rovnovážné diagramy mohou být značně složité. Na jejich poznání závisí nejen zvládnutí 

tepelného zpracování příslušné slitiny, nýbrž i dosažení optimálních vlastností. 

Metalograficky lze určit strukturu slitiny a zařadit ji buď do skupiny , nebo  nebo .  
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S tímto rozdělením souvisí nejen mechanické vlastnosti jednotlivých typů slitin, ale také 

jejich technologické podmínky výroby a obory použití.  

 

 

2.2.1 Slitiny titanu  

Prvků stabilizujících fázi není mnoho. Patří k nim především uhlík, kyslík a dusík. Z 

kovů je nejvýznamnější hliník, který je jediným prvkem, s nímž lze počítat pro legování. 

Slitiny titanu s hliníkem se vyznačují výbornými mechanickými vlastnostmi až do 600 °C, a 

nejsou choulostivé na tepelné zpracování. Kyslík, dusík a uhlík mají při obsazích již několika 

desetin procenta velký vliv na zvýšení pevnosti a zhoršení plastických vlastností. Nebo jich 

využít k legování nelze. Naopak jsou považovány za nežádoucí nečistoty a jejich nejvyšší 

přípustné obsahy jsou omezeny nejen u čistého titanu, nýbrž i u všech jeho slitin. S hliníkem 

tvoří titan tuhý roztok. Obsah hliníku v  slitinách je omezen do 7 %. Při větším obsahu 

hliníku se slitiny stávají křehkými za tepla a materiál se obtížně zpracovává za tepla i za 

studena. Z  slitin titanu se používá binární slitina s 5 % Al. Technicky důležitější slitina 

obsahuje 5 % hliníku a 2,5 % cínu. Při tomto složení se dosáhlo optimálního poměru mezi 

mechanickými vlastnostmi a technologickými vlastnostmi za tepla. Cín patří mezi 

stabilizující prvky. Jeho vliv na transformační teplotu a na rozpustnost hliníku je velmi 

malý a slitina i s velkým obsahem cínu je trvale v oblasti fáze .  

Další slitina při menším obsahu hliníku 2,75 % a 13 % cínu má -strukturu. Slitina se 

vyznačuje vysokými hodnotami meze tečení. V poslední době se směr ve výzkumu slitin   

zaměřil na slitiny se zirkoniem. I když je zirkonium  stabilizující prvek, je ve fázi  

neomezeně rozpustný a může rozšířit v potrojných slitinách oblast tuhého roztoku  při 

současném snížení teploty transformace. Umožňuje to zvětšit obsah hliníku až na 8 % a 

vyrobit tak slitinu s vysokou pevností za tepla, třebaže zirkonium samo nemá podstatný vliv 

na zlepšení mechanických vlastnosti. Okruh slitin  je omezený. Tyto slitiny patří mezi 

nejvýznamnější. Vzhledem k omezenému počtu prvků stabilizujících fázi  nelze počítat s 

podstatným rozšířením dalších kombinací, které by byly z hlediska mechanických vlastností 

příznivější. Přehled používaných slitin  je uveden v Tab. 1. 
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Tabulka 1.: Přehled   slitin titanu, teplota transformace t a interval teplot při zpracování za 

tepla. 

Slitina Teplota 

transformace 

t [°C] 

Zpracování za tepla 

v oblasti fáze 

Interval teplot při 

zpracování za tepla 

[°C] 

CP Ti 915  815 až 900 

Ti-5Al-2,5Sn 1050  900 až 1010 

Ti-5Al-6Sn-2Zr-1Mo-0,1Si  

1010 

 900 až 995 

Ti-6Al-2Nb-1Ta-0,8Mo  

1015 

 940 až 1050 

 1040 až 1120 

Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0,2Si  

990 

 900 až 975 

 1010 až 1065 

Ti-8Al-1Mo-1V 1040  900 až 1020 

Ti-6Al-5Zr-0,Mo-0.25Si  

1030 

 980 až 1050 

Ti-5Al-3,5Sn-3Zr-1Nb-

0,25Mo-0,3Si 

 

1015 

 980 až 1050 

Ti-5,Al-4,5Sn-4Zr-0,7Nb-

0,5Mo-0,4Si-0,06C 

 

1010 

 980 až 1050 

 

2.2.2 Dvoufázové slitiny α + β 

U titanových slitin vzniká dvoufázová struktura velmi snadno, proto je v této skupině 

velký počet slitin. Vzájemný poměr fází  a  je dán charakterem rovnovážného diagramu, 

obsahem legujících prvků a podmínkami zpracování. Rozhodující je, zda stabilizující prvek 

má ve fázi  velkou nebo malou rozpustnost. Molybden, niob, tantal a vanad mají 

neomezenou rozpustnost ve fázi  a malou rozpustnost ve fází . Vytvářejí systémy s velkým 

rozsahem fází  bez intermediárních sloučenin. Naproti tomu ostatní -stabilizující 

prvky mají omezenou rozpustnost ve fázi  i  (kromě zirkonia). Vznikají intermetalické 

sloučeniny a při určitém obsahu přídavného prvku a různé teplotě nastává eutektoidní rozpad 

fáze  na tuhý roztok  a sloučeninu titanu s legujícím prvkem. Prudkým zakalením z oblasti 

 lze úplně nebo alespoň částečně zachytit fázi  v nerovnovážném stavu i při normální 
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teplotě. Eutektoidní rozpad probíhá obtížněji, čím je nižší eutektoidní teplota a  vyšší  

eutektoidní obsah legujícího prvku.  

Vznikající intermetalické sloučeniny mají silný vliv na mechanické vlastnosti slitiny. 

Způsobují často křehkost. Různou kombinací -stabilizujících prvků je možné zabránit 

vylučování intermetalických sloučenin, nebo vylučování zpomalit, a tedy zlepšit termickou 

stabilitu slitiny. Podmínky u dvoufázových slitin jsou mnohem složitější. Pro lepší přehled je 

vhodné celou skupinu dvoufázových slitin dále rozdělit. Zůstaneme-li u členění podle 

struktury, jeví se nejvýhodnějším kritériem vzájemný poměr obou fází. Jednotlivé prvky 

různě stabilizují fázi  a podle jejich charakteru i obsahu ve slitině dostaneme slitiny buď 

slabě, nebo silně -stabilizované. V rovnovážném stavu buď s malým, nebo velkým obsahem 

fáze . Toto členění pomáhá předběžně volit podmínky zpracování a odhadnout mechanické 

vlastnosti a výhodné obory použití. 

Silně -stabilizované slitiny jsou ty, které neobsahují hliník. Naproti tomu slitiny s 

velkým obsahem hliníku jsou slabě stabilizované. U soustavy titan-chrom a titan-železo 

nastane rozpad jen při větším obsahu legujících prvků. Při vyšších teplotách a vnitřním pnutí. 

Slitiny Ti-Mn8 a Ti-Cr2-Fe2-Mo2 tvořily zpočátku základ titanových slitin. Jejich pevnost za 

tepla je poměrně nízká, a proto se jejich uplatnění postupně omezovalo a byly brzy překonány 

dalšími slitinami, legovanými hliníkem a dalšími prvky. Následně byly vyvíjeny potrojné a 

složitější slitiny, využívající nejen hliníku, ale také prvků s neomezenou rozpustností ve fázi 

. Tak byly vyvinuty slitiny s hliníkem, molybdenem, vanadem a jiné. Mezi nimi má hlavní 

místo slitina Ti-Al6-V4, která je v poslední době nejobvyklejší slitinou titanu. Velmi dobré 

vlastnosti mají také nově vyvíjené slitiny Ti-A12,5-V16 a Ti-A17-Mo3. Nejnovější slitiny 

tohoto typu obsahují až 8 % hliníku a malé množství molybdenu, vanadu, zirkonia a niobu 

nebo tantalu, patří mezi slabě stabilizované, tj. mají malý obsah fáze . 

Uhlík, kyslík a dusík působí ve dvoufázových slitinách velmi silně jako -

stabilizátory. Mohou mít nepříznivý vliv nejen na strukturu slitiny, nýbrž i na mechanické 

vlastnosti a zpracování. Proto musí být v slitinách obsah uhlíku a kyslíku, jež jsou 

nečistotami, obzvláště malý, mají-li se zaručit některé vlastnosti. Obsah uhlíku má být menší 

než 0,1 %. Nemá se zvětšit na 0,2 %. Při uvedeném obsahu se začíná tvořit karbid titanu. 

Maximální obsah kyslíku závisí na typu slitiny. Obvykle není větší než 0,15 až 0,20 %. Vodík 

patří mezi prvky stabilizující fázi . V matrici je omezeně rozpustný a vylučuje se jako hydrid 

titanu. Hliník zvětšuje rozpustnost vodíku. Proto je vhodné legování hliníku do dvoufázových 
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slitin. Slitiny se stávají méně citlivé na obsah vodíku. Naopak slitiny silně stabilizované 

jsou na obsah vodíku velmi citlivé. 

Základní předností dvoufázových slitin je jejich velká pevnost při normální teplotě. U 

vybraných slitin i dobré plastické vlastnosti za studena. Při vyšších teplotách, např. nad 400 

°C, mají tyto slitiny malou pevnost. Slitiny  jsou citlivé na tepelné zpracování a na obsah 

nečistot. Zejména vodík způsobuje křehkost. Nevýhodou silně stabilizovaných slitin je jejich 

malá tepelná stabilita. Přehled používaných  slitin titanu je uveden v Tab. 2. 

 

Tabulka 2.: Přehled  slitin titanu, teplota transformace t, doporučené teploty při 

zpracování a interval teplot vhodných pro zpracování za tepla 

Slitina Teplota 

transformace 

t  [°C] 

Zpracování za 

tepla 

v oblasti fáze 

 Interval teplot při zpracování 

za tepla 

[°C] 

Ti-6Al-4V 995  900 až 980 

 1010 až 1065 

Ti-6Al-4V ELI 975  870 až 950 

 990 až 1045 

Ti-6Al-6V-2Sn 945  845 až 915 

Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo 940  845 až 915 

 955 až 1010 

Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-

2Cr 

980  870 až 955 

Ti-5Al-2,3Sn-2Zr-4Cr-

4Mo 

885  805 až 865 

 900 až 970 

Ti-4,5Al-5Mo-1,5Cr 925  845 až 915 

 955 až 1010 

Ti-4Al-4Mo-2Sn 990  900 až 970 

Ti-2Al-11Sn-4Zr-1Mo-

0,25Si 

945  870 až 925 

Ti-6Al-5Zr-4Mo-1Cu-

0,25Si 

1015  800 až 900 
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Vývoj dvoufázových slitin není ukončen. V poslední době se věnuje pozornost dalším 

kombinacím prvků s omezenou rozpustností ve fázi . Zkouší se kombinace mědi ve spojení 

s hliníkem a malými přísadami cínu nebo zirkonia. Vzhledem k eutektoidnímu charakteru 

binární soustavy titan-měď obsahují tyto slitiny velké množství mědi. Osvědčila se slitina Ti-

Cu6-A17-Zr6, která má výhodné vlastnosti při vyšších teplotách [6,7]. 

 

2.2.3 Jednofázové slitiny  

Zvětšováním obsahu -stabilizujících prvků získáme slitiny, které sestávají jen z fáze 

. Zajistit, aby ve struktuře slitiny při normální teplotě byla jen čistá fáze , je velmi obtížné. 

Základním požadavkem je, aby teplota fázové přeměny  byla snížena nebo aby průběh 

transformace byl zpomalen. Toho lze dosáhnout jen velkým obsahem přídavných prvků (až 

30 %) nebo vhodnou kombinací prvků. Ke struktuře  se dospěje zakalením nebo dokonce i 

normálním ochlazením. Většina slitin je v tomto stavu nestabilní a při dlouhodobém ohřevu 

nastávají strukturní změny. Průmyslově se využívají   slitiny uvedené v Tab. 3.  

 

Tabulka 3.: Slitiny , teplota transformace t, a interval teplot při zpracování za tepla 

Slitina Teplota 

transformace 

t [°C] 

Zpracování za 

tepla 

v oblasti fáze 

Interval teplot při zpracování za 

tepla 

[°C] 

Ti-8Al-8V-2Fe 775  705 až 980 

Ti-13V-11Cr-3Al 675  650 až 966 

Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn 770  705 až 925 

Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-

4Zr 

795  705 až 980 

Ti-4,5Sn-6Zr-11,5Mo 745  705 až 955 

Ti-2,7Al-13V-7Sn-

2Zr 

760  705 až 925 

Ti-2Al-11,5V-2Sn-

11Zr 

720  650 až 870 

 

Uvedené slitiny mají velký obsah deficitních prvků a při legování kovy s vysokou hustotou 

mají vysokou pevnost, ale ztrácejí výhodu malé měrné hmotnosti, kterou mají ostatní slitiny 
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titanu. Předností slitin  jsou dobré plastické vlastnosti a vysoká pevnost do teplot 500 °C. 

Významnou nevýhodou je jejich citlivost na nečistoty. Zejména kyslík a uhlík silně potlačují 

stabilitu fáze a stabilitě závisí zejména svařitelnost. Očekává se, že v budoucnosti se 

vývoj titanových slitin zaměří hlavně na slitiny  

 

2.3. Použití slitin titanu 

Znovu je potřebné připomenout veliký vliv vodíku na mechanické vlastnosti slitin 

titanu. Ukazuje se, že zkřehnutí vyvolané vodíkem u slitin při rychlém zatěžování a u 

dvoufázových slitin při malých rychlostech zatěžování jsou rozdílným projevem téhož 

pochodu, který záleží ve vypuzení hydridu titanu z tuhého roztoku. Při rychlém uvolnění 

vodíku u slitin  je slitina citlivá na nárazovou křehkost. Pokud je slitina  přesycena 

vodíkem, tak napětí vyvolané postupnou precipitací vede ke křehkosti slitiny i při pomalém 

zatěžování. 

Obecně platí, že při větších rychlostech zatěžování se dosahuje větší pevnosti při 

mírném poklesu tažnosti, zejména za vysokých teplot. Zvýšení pevnosti se např. u slitiny Ti-

Mn8 (při teplotě 538 °C) stoupne až pětkrát nebo u slitiny Ti-A15-Sn2,5 (při teplotě 870 °C) 

je zvýšení téměř osminásobné. Naproti tomu rozdíly u některých slitin, zvláště za nižších 

teplot jsou menší. U slitiny Ti-Al6-V4 do 315° jsou jen 10 %, při 540 °C 30 až 40 %, u Ti-

Al5-Sn2,5 do 540 °C 12 až 50 % [7]. 

Při použití titanových slitin za vyšších teplot je nutné ověřit stabilitu slitiny při 

zatížení, strukturně stabilní je pokud se charakter struktury v časovém průběhu nemění. 

Přednosti jednofázových slitin zejména typu  je, že jsou stabilní (při teplotním zatížení 

nenastávají fázové změny). Fáze  ve dvoufázových slitinách, popřípadě i v nestabilních 

slitinách  není v  rovnováze. Při delším zatížení a vyšších teplotách se rozpadá a následek je 

změna vlastností. Proto se také nejvyšší teplota, které mohou být titanové slitiny vystaveny, 

neurčuje jen hodnotou pevnosti za tepla, ale stabilitou slitiny. Vytvrditelné slitiny se používají 

za teplot nižších, než je teplota vytvrzování, protože jsou při těchto teplotách stabilnější. Vliv 

tepelného zatížení v rozsahu teplot 400 až 550 °C se projevuje zmenšením houževnatosti, což 

lze posoudit podle poklesu kontrakce. Všechny slitiny nejsou stejně citlivé na změny při 

dlouhodobém tepelném zatížení. Např. slitina Ti-Al6-V4 neukazuje ani po 1000 hod. 

prakticky žádné změny mechanických vlastností, zatímco u slitiny Ti-A14-Mn4  po žíhání 

1000 hod. na 550 °C poklesne kontrakce ze 45 na 15 % a u slitiny Ti-A13-Cr5 se pevnost 

může změnit v rozsahu  200 MPa [8]. U slitin bez hliníku (např. Ti-Cr2-Fe2-Mo2) další 
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zhoršení vyvolává vodík, protože při obsahu větším než 0,01 % nastává rychlé zhoršení 

vrubové houževnatosti již při tepelném zatížení na 315 °C a době 100 hod. 

Mechanické vlastnosti slitin se mohou změnit také výrobní technologií, zejména 

teplotou tváření. Zpracování při vyšších teplotách má za následek pokles tažnosti a zvětšení 

rázové pevnosti. Nejlepších vlastností se dosahuje při zpracování těsně nad bodem 

transformace. U všech slitin působí nepříznivě ohřev bez tváření do oblasti , protože u 

většiny slitin nastává zhrubnutí struktury, které se dále projeví vznikem křehkosti. 

Z technologických vlastností je při výběru slitin často rozhodující svařitelnost. 

Všechny slitiny se svařují hůře než čistý titan, relativně nejlépe svařitelné jsou slitiny , dále 

potom ejhůře svařitelné jsou dvoufázové slitiny  Výroba a zpracování polotovarů 

z titanových slitin je vlivem vysoké pevnosti obtížnější než čistého titanu. 

Po chemické stránce se titanové slitiny chovají podobně jako čistý titan, většina slitin 

má však odolnost v agresivním prostředí menší. Slitiny s větším množstvím legujících prvků 

jsou používány pro zlepšení mechanických vlastností, proto u nich korozní odolnost není 

rozhodující. 

Výzkum titanových slitin není ukončen. Dosud nebyla s úspěchem vyřešena řada 

otázek při jejich zpracování. V budoucnosti můžeme očekávat, že se vlastnosti titanových 

slitin zlepší a slitiny se více uplatní. Základní mechanické vlastnosti titanu a vybraných slitin 

při teplotě 20 °C jsou uvedeny v Tab. 4. 

 

Tabulka 4.:  Mechanické vlastnosti titanu a vybraných slitin titanu 

Slitiny titanu  

dle ASTM 

Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A 

[%] 

E 

[GPa] 

Ti Grade 1   

 

240-345 170-220 

212 

25-37 100 
Ti Grade 2  

 

 

 

345-485  350-450 20-28 100 

Ti-6Al-4V 895-1000 825-910 10-18 114 

Ti-3Al-2,5V 620 500 15,0 100 

Ti-2,5Cu 620 480 24,0 105 

Ti 621/0,8 930 800 10,0 115 

Grade 11 1030 930 16,0 115 

Ti-30Ta 740 590 28,0 80 

Ti-62V-2Si 1110 1050 13,0 118 

Ti-15Mo-5Zr-3Al 1029 1021 18,0 88 

Ti-12Mo-5Zr-5Sn 1010 1002 17,8 - 
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B) Experimentální část 

3. Vliv základních parametrů kování na homogenitu deformace slitin titanu 

Základními požadavky na vlastnosti výkovků z Ti slitin jsou: tvrdost, pevnost, 

houževnatost, stálost rozměrů, korozivzdornost a biokompatibilita. Uvedené vlastnosti nelze 

dosáhnout u jednoho typu materiálu. Obvykle je nezbytné volit kompromis mezi navzájem 

protichůdnými vlastnostmi, jako např. mezi tvrdostí a houževnatostí. Dominantní požadavky 

na vlastnosti jsou obvykle zajištěny jedním až dvěma hlavními legujícími prvky. Další 

přísady zmírňují negativní vliv hlavních přísad na ostatní vlastnosti.  K nejdůležitějším le-

gujícím prvkům titanových: Al, V, Mo, Nb atd.  

 

3.1. Struktura titanových slitin 

Struktury titanových slitin mají různé rozdělení jednotlivých složek. Podle 

chemického složení vznikají v titanových slitinách struktury s převažujícím podílem složek: 

  . Při kování za tepla dochází k mechanickému rozrušování a fyzikálně-

chemickým změnám tvaru a velikostí jednotlivých zrn.  Kováním za tepla mění i tvar 

vycezenin. Dochází k zmenšení jejich průřezu a zvětšování délky. Velikost zrn je ovlivněna 

teplotou a dobou ohřevu před kováním, intervalem kovacích teplot, velikostí a rychlostí 

deformace. 

Při kování jsou titanové slitiny charakterizovány vyšším deformačním odporem [9]. 

Ten závisí především na struktuře, kterou, v podstatě určuje chemické složení. Je proto 

žádoucí, aby obsahy hlavních slitinových prvků byly u každé značky Ti slitiny udržovány v 

úzkém rozmezí a obsahy doprovodných a stopových prvku, které mají vliv na vlastnosti a 

zejména pak na tvařitelnost, byly omezeny. Význam má čistota titanových slitin z hlediska 

obsahu přípustných nekovových vměstků a jejich rozptýlení a také makrostruktura, tj. velikost 

zrn a jejich orientace, která je dána zejména rychlostí používaných vstupních polotovarů. 

V porovnání s konstrukčními ocelemi vyžadují titanové slitiny při kování podélných výkovků 

vyšší stupeň prokování [10] než je vyjádřeno známou rovnicí:  

 

3 KPAPK nn
          (1) 

 kde A je pěchovací ekvivalent (A = 0,7 – 0,9),  n je počet pěchovacích operací, P je 

stupeň napěchování, K je stupeň prodloužení, konstanta 3 se vztahuje k podeutektoidním a 

nízkolegovaným ocelím. 

 



19 

 

Při kování na radiálních kovacích strojích se nevyužije operace pěchování, a rovnice (1) se 

transformuje do tvaru: 

 

3 KPK             (2) 

 

Při kování podeutektoidních a nízkolegovaných ocelí zajišťuje stupeň prokování  K  3, že v 

ingotu došlo k uzavření vnitřních necelistvostí a rozrušení licí struktury. U  cp titanu 

titanových slitin se však především požaduje zjemnění zrna a stejnoměrné prokování průřezů 

výkovků což vyžaduje stupeň prokování vyšší. Kromě vyššího stupně prokování je potřebné 

zajistit u Ti slitin strukturní homogenitu s cílem omezit anizotropii vlastností. Úroveň 

dosahovaných vlastností u Ti slitin a jejich rozptyl závisí na kolísání obsahu hlavních 

legujících prvků v jednotlivých tavbách, na stupni prokování a velikostí polotovarů s licí 

(počáteční) strukturou. Jakost polotovarů je závislá na vhodném metalurgickém zpracování a 

na úrovni elektrostruskové přetavování atd. 

 

3.2 Tvařitelnost titanu a slitin titanu 

Vysoce legované titanové slitiny, především slitiny se vyznačují vysokým deformačním 

odporem a nízkou tvařitelností. Vysoký deformační odpor, snížená tvařitelnost a 

nerovnoměrná deformace přispívají ke vzniku povrchových a vnitřních trhlin (Obr. 10.) a při 

nízkých dokovacích teplotách Ti slitiny výrazně zpevňují [11]. 

 

Obr. 10. Povrchové trhliny vysocelegované titanové slitiny 
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  Zpevnění a snížení tvařitelnosti je tím větší, čím je vyšší deformační rychlost. Jedním 

z rozhodujících činitelů, který ovlivňuje deformační odpor a tvařitelnost, je stav napjatosti 

ovlivňující podmínky kování. Nejvyšší tvařitelnosti se dosahuje při stavu tlakové napjatosti a 

s vyloučením tahových napětí, která jsou hlavní příčinou porušení výkovku při tváření. 

Napěťový stav při kování je výsledkem složitého působení napětí od zatěžujících sil a 

přídavných napětí, vyvolaných vnějším třením a nerovnoměrnou deformací. Napěťový stav 

při volném kování může být vyjádřen různými způsoby, např. pomocí středního ukazatele 

stavu napjatosti υs: 

 

 31

321

3 












p

s
sv                        (3) 

 

  kde    jsou hlavní napětí, s    je oktaedrické napětí, p   je  deformační odpor 

 

Se zmenšující se hodnotou υs se zvyšuje mezní tvařitelnost. Největší tvařitelnost je při 

platnosti vztahu: 1 = 2. Při kování, především na rovných kovadlech působí ve směru 

hlavních tvarových změn hlavní napětí. Tlakové napětí h ve směru zmenšování výšky: 

sz

k

h
bl

F


            (4) 

       kde Fk je kovací síla [N],  lz  je délka záběru [mm], bs  je střední šířka kované tyče [mm]. 

V podélném směru působí napětí  l : 













o

z
pl
h

l
 5,0           (5) 

 kde   je součinitel tření a do  je průměr (ho výška prodlužované tyče), lz je délka záběru. 

 

Pro výpočet napětí ve směru šířky (b) se používá vztah: 










h

b
pb  5,0           (6) 

Pokud je šíření při kování na radiálních kovacích strojích omezeno tvarem kovadla, lze pro 

kování tyčí kruhového průřezu použít vztah: 

dl

F

z

b

b


            (7) 

 kde  Fb   je kovací síla ve směru šířky výkovku,  d  je  průměr výkovku [mm]. 
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Při prodlužování se může, v provozních podmínkách kováren, ukazatel stavu 

napjatosti υs pohybovat v rozmezí od + 0,5 až do - 2, to znamená od převažujícího tahového 

až po výrazný tlakový stav napjatosti. 

 

 

3.3. Vliv postupu kování a tvaru kovadel na strukturu titanových slitin 

Při prodlužování rovnými kovadly na běžných kovacích lisech je velikost 

nerovnoměrné deformace funkcí: poměrné délky záběru (lz/ho), poměrného úběru h/ho a 

tvarového ukazatele příčného průřezu (bo/ho). Prodlužování malou poměrnou délkou záběru je 

dosaženo maximální intenzity prodloužení a počet průchodů je minimální. Na druhé straně při 

malém poměrném záběru narůstá počet pracovních zdvihů. Optimální výkon se dosáhne při 

lz/ho = 0,5. Při malé poměrné délce záběru je oblast větší deformace (prodloužení) v pásmu 

pod kovadlem (menší je v ose výkovku), jak lze pozorovat na Obr. 11. V ose prodlužovaného 

výkovku vznikají tahová napětí. 

 

Obr. 11. Snímek předního konce výkovku při malé poměrné délce záběru 

 

 Proto při kování ingotů, které nelze napěchovat je vhodné použít lz/ho = 0,5 až 1,(Obr. 12.) 

[12]. Vybraná hodnota lz/hoovlivňuje i  tvařitelnost oceli.    
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Obr. 12. Snímek předního konce výkovku při poměrné délce záběru 0,5 až 1 

 

Při prodlužování na běžných hydraulických lisech je možný i určitý kompromis a to 

kombinace horního úzkého a dolního širokého kovadla. Při kování předkovků s velých 

průměrem se osvědčilo hranit až při dosažení poměru bi/hi = 1,8 až 2. V nízkém rozkovku se 

lépe proková osová část. Uvedený postup nelze doporučit pro kování ocelí se sníženou 

tvařitelností. Po hranění se rozkovek kove na výšku a na bočním povrchu se rozvíjejí tahová 

napětí. 

Pro vyjádření vlivu tvaru kovadel a způsobu prodlužování se  používá ukazatel c.  Určuje  se 

tak, že se provede příčný řez pásmem deformace a určí se, jaká část z celkového obvodu 

pásma deformace je ve styku s kovadly. Pro vyjádření ukazatele c se používá vztah:[13] 

celk

kont

C

C
c             (8) 

 

kde Ckont je délka obvodu pásma deformace, která je ve styku s kovadly, Ccelk  je celková 

délka obvodu pásma deformace. 

 

Při hranění po každém průchodu c = 0,5.  Při hranění až po dosažení poměru bi/hi = 1,8 až 2 

se  c = 0,6 – 0,65 [14]. 

Při kování titanových slitin na radiálních kovacích strojích (rychlokovací stroje) může 

ukazatel c dosahovat hodnotu blížící se 1. Při kování tyčí kruhového průřezu na radiálním 

kovacím stroji je znázorněna situace v pásmu deformace (Obr. 13.). 
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                                         a)            b) 

Obr. 13. Řez pásmem deformace při prodlužování tvarovými kovadly na rotačním kovacím 

stroji: a) počátek prodlužování, b) konec prodlužování. 

 

Na počátku prodlužování má ukazatel c hodnotu kolem 0,5. V některých případech 

může mít i menší hodnotu, což je nepříznivé. 

Při kování čtyřhranných tyčí na radiálním kovacím stroji jsou dvě možnosti. U stroje, 

kde střídavě dosedají na rozkovek dva páry plochých kovadel je prakticky stejná situace jako 

při prodlužování na lisu, ukazatel c má hodnotu 0,5. Pokud se použijí kovadla s výřezy, 

mohou dosedat na rozkovek současně a ukazatel c má hodnotu 1. Pro úplnost je třeba dodat, 

že v omezené míře se používají i radiální kovací stroje s přesazováním kovadel, která jsou 

znázorněna na Obr. 14. 

 

Obr. 14. Schéma prodlužování na radiálním kovacím stroji s přesazováním kovadel: 

a) počátek prodlužování b) prodlužování tyče čtvercového průřezu c) prodlužování tyče 

kruhového průřezu 

 

Při prodlužování čtyřhranné tyče na radiálním kovacím stroji s přesazováním kovadel se 

ukazatel c=1. Při prodlužování válcové tyče se c pohybuje kolem hodnoty 0,5 (Obr. 14.). 
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3.4. Vývoj struktury titanových slitin při kování na radiálních kovacích 

strojích 

Na radiálním kovacím stroji S Meer 800 se v současné době přímo zpracovávají vstupní 

polotovary (ingoty, předkovky) z titanových slitin z počátečních průměrů max. 800 mm (460 

mm) na průměry 270 mm, popř. menší. Při kování nástrojových titanových slitin, např. Ti-

6Al-4V platí zásady vztahující se ke stupni prokování, jakosti vstupních polotovarů (ingotů), 

ohřevu, předkování a finální kování: 

 

a) pro dosažení požadovaných vlastností výkovku je nutné zajistit stupeň prokování  

     K > 3,5. 

b) Jakost ingotů závisí na teplotě lití, na náhřevu licí soupravy (100 až 200 °C), rychlosti 

lití, doby stripování a způsobu dopravy ingotu do kovárny. Ingoty se dopravují do 

kovárny v teplém stavu. Minimální povrchová teplota ingotu nemá být nižší než 700 

°C. 

c) Sázecí teplota pece se pohybuje v rozmezí 730 až 780 °C. Po vyrovnání teplotního 

pole v ingotu následuje rychlý ohřev na teplotu 900 °C a prodleva na teplotě (τ = 1 

h/100 až 150 mm průměru ingotu). Po vyrovnání teplot probíhá ohřev na horní kovací 

teplotu, prodleva na teplotě a následuje kování. 

d) Polotovary většího průměrů než je průměr otevřených kleští manipulátorů můžeme 

předkovat v úhlových, kombinovaných, popř. rovných kovadlech na hydraulickém lise 

CKW 2500. V počáteční fázi kování se poměrný úběr pohybuje kolem 15 %. Provede 

se dohřev na HKT a hodnota absolutního úběru se vybere v závislosti na chemickém 

složení a čistotě Titanových slitin a hmotnosti vstupního polotovaru ze vztahu Δhmax ≤ 

80 mm. 

e) Ohřev na HKT probíhá ve VHM-Hammering v karuselové peci. Pro studené 

polotovary se sázecí teplota pece pohybuje kolem 500 °C.  První průchod při kování 

na rotačním kovacím stroji by měl probíhat při absolutním úběru Δh  ≈  25 mm. 

Stupeň prokování  z počátečního průměru až na průměr výkovku by měl splňovat 

podmínku K ≥ 3,5 a to rovněž v závislosti na povrchové jakosti, chemickém složení, 

struktuře a hmotnosti kované slitiny. Velikost deformace a rychlost kování je 

limitována homogenitou teplotních polí v kované tyči.  Při intenzivní deformaci 

titanových slitin vzniká deformační teplo, které může vyvolat lokální přehřátí, což se 

projeví snížením tvařitelnosti kovaného materiálu. 
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Pro stanovení optimálního postupu kování titanových slitin na rotačním kovacím stroji byl 

proveden rozbor struktury kovaných tyčí z vybraných slitin. Chemické složení ověřovaných 

slitin je uvedeno v tabulce 5. 

Tabulka 5.: Chemické složení titanu a titanových slitin [hm.  %] 

Značka titanu 

a slitiny 

Al V C 

Max. 

Fe 

Max. 

H 

Max. 

 

N 

Max. 

 

O 

Max. 

 

Pd 

Ti-6Al4V 5,5-6,5 3,5-4,5 0,08 0,25 0,012 0,05 0,13  

Ti-6Al-4V 6,00 3,80 0,012 0,12 0,002 0,010 0,11  

Ti Grade 7 - - 0,08 0,30 0,015 0,03 0,25 0,12-

0,25 

Ti Grade 1 - - 0,02 0,06 0,001 0,03 0,07 - 

Ti Grade 2 - - 0,016 0,08 0,02 0,011 0,176 - 

 

Tyče byly vykovány z polotovarů různé hmotnosti na přibližně stejný průměr (Tab. 6.). 

Stupeň prokování vypočítaný pomocí rovnice (2) se pohyboval v intervalu 3,8 až 14,5.  

 

Tabulka 6.: Rozměry ingotu, výkovku a stupeň prokování nástrojových ocelí 

Značka titanu a 

slitiny 

IKT 

[°C] 

Průměr 

ingotu 

[mm] 

Průměr 

výkovku 

[mm] 

K UZK/vady 

Ti-6AL-4V 1050-850 800 210 14,5 bez vad 

Ti-6Al-4V 1100-900 450 135 11,1 povrchové 

vady 

Ti Grade 7  1050-850 350 180 3,8 vnitřní 

vady  

Ti Grade 1 1100-850 450 120 14.1 bez vad 

Ti Grade 2 1100-850 320 100 10,2 bez vad 

 

 

Na vybraných výkovcích byla posuzována makrostruktura (Obr. 15.) a mikrostruktura v 

oblastech příčného průřezu (Obr. 16., Obr. 17). 
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Obr. 15. Makrostruktura Ti Grade 5 po kování na RKS 

 

Obr. 16.  Mikrostruktura dvoufázové slitiny Ti-6Al-4V 

a) martenzitická, b) globulární, c) lamelární d) Widmanstättenova struktura, e) bi-modální 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Mikrostruktura slitiny Ti-6Al-4V po kování při teplotě 950 °C, po průřezu kované 

tyče [16] 

1) v ose tyče; 2), 3), 4) mezi osou a povrchem tyče; 5), 6) na povrchu tyče 

 

4. Shrnutí a rozbor dosažených výsledků 

Strukturní homogenita slitin titanu po průřezu kovaných tyčí je závislá nejenom na 

metalurgických vlastnostech vstupního polotovaru, ale také na použitém typu tvářecího stroje.  

Při kování na lisech dochází při stejném stupni prokování k dokonalejšímu uzavírání 

pórovitosti v osových oblastech kované tyče. Při kování na hydraulickém lisu je v ose kované 

tyče vyšší podíl smykových deformací. Při výpočtu stupně prokování podle vztahu (2) se 

vychází z podílu příčných průřezů K = So/Sk. Při kování na lisu podle schématu čtverec – 

obdélník – čtverec - kruhový průřez dochází k  šíření.  Hodnota přírůstku stupně prokování při 

tvarových změnách čtverec – obdélník však není podle vztahu (2) do celkového stupně 

prokování započítávána.  Pro výpočet stupně prokování v jednotlivých průchodech lze využít 

rovnici (9). 

 f
K




11

1


          (9)        

kde  je poměrná deformace, f je ukazatel šíření (f = 0,19 až 0,5). 

 

Součtem jednotlivých stupňů prokování podle rovnice (9) pak celkový stupeň prokování Kje 

vyšší než uváděná hodnota K vypočítaná podle vztahu (2).  
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Při kování na radiálním kovacím stroji působí všestranný tlak pouze v závěrečné fázi 

kování (obr. 13.), což je dáno tím, že kovadla se v počáteční fázi kování dotýkají pouze části 

obvodu prodlužované tyče. Podíl kontaktních ploch mezi povrchem tyče a nástrojem lze 

popsat pomocí součinitele c, který udává podíl obvodu, který je v dotyku s kovadly. Na 

počátku prodlužování na radiálním kovacím stroji se hodnota c pohybuje kolem 0,5, je stejná 

jako při prodlužování na lisu. 

Metalografický rozbor struktury vstupních polotovarů, prokazuje, že vnitřní 

necelistvosti v polotovarech s „licí strukturou“ mohou vznikat vlivem: objemových změn 

tekuté a tuhé fáze, vznikem vycezenin a mikrotrhlin ve vycezeninách. U kovaných Ti tyčí je 

převážná část ředin přenášena do výkovku ze vstupního polotovaru, a lze je odstranit pouze 

při stupni prokování K ~ování na radiálním kovacím stroji se vyznačuje příznivějším 

stavem napjatosti než při kování na lisu, ale menším podílem smykových deformací, které 

jsou pro uzavírání necelistvosti rozhodujícím faktorem.  Mikrostruktura na obrázku 18. 

představuje Widmanstättenovu mikrostruktura slitiny Ti-6Al-4V. V závislosti na rychlosti 

ochlazování můžeme získat v Ti-6Al-4V různý podíl složek ve struktuře (Obr. 19.) [15]. 

 

Obr. 18 Widmanstättenova mikrostruktura slitiny Ti-6Al-4V po ochlazení z β-fáze rychlostí 

 

http://www.intechopen.com/source/html/44359/media/image12.png
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Obr. 19. CCT diagramu slitiny Ti-6Al-4V °C s 
-1

. [15] 

 

4.1  Radiální kovací stroj SMS Meer 800 (Obr. 20.)  

Stroj disponuje silou 18MN. 

 

Obr. 20. Radiální kovací stroj SMS Meer 800 
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4.2  Výchozí polotovary  

 

Obr. 21. Titanový ingot 

Ohřev studeného Titanového ingotu v Karuselové peci. Vstupním materiálem je ingot (Obr. 

21.) o rozměrech D540x1530 a hmotnosti 1500Kg.  

4.3  Postup kování 

V průběhu první operace je ingot je sázen do Karuselové pece (pec s otočnou nístějí), kde 

je ohříván. V první fázi zahříváme ingot na teplotu 1000°C po dobu 3 hodin. Následuje fáze 

druhá, při které teplota stoupne na 1115°C a takto zahřátý ingot setrvá v peci 6-8 hodin, poté 

je vytažen (Obr. 22.). 

 

Obr. 22. Vytažení titanového ingotu z Karuselové pece 
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Tabulka 7.: Tabulka úběrů během kování- první operace 

průměr (mm) čas (s) posuv (mm) otočení (°) síla (MN) čas procesu (s)

0 540,0 0,999 50 30 0 0

1 487,9 0,950 50 30 4,3 34

2 440,9 0,900 50 30 4,3 38

3 398,4 0,750 50 30 4,4 45

4 360,0 0,720 50 30 4,6 53

5 360,0 0,320 20 10 2,4 72  

Pátý úběr má nejmenší úhel otočení pro zajištění kulovitého tvaru. Takto zpracovaný výkovek 

se řeže na půl a nechává dochladit na vzduchu. 

 

Tabulka 8.: Analýza deformačních procesů při kování- první operace 

  průměr (mm) Δh(mm) ε(%) λ(-) K(-) 

0 540,0 0 0 0 0 

1 487,9 52,1 9,64814815 1,2249712 1,1067842 

2 440,9 47,0 9,63312154 1,2245639 1,1066001 

3 398,4 42,5 9,63937401 1,2247333 1,1066767 

4 360,0 38,4 9,63855422 1,2247111 1,1066667 

5 360,0 0 0 1 1 

V průběhu druhé operace je poloviční výkovek ohříván na teplotu 880°C po dobu 6-8 hodin. 

Následuje kování. 

Tabulka 9.: Tabulka úběrů během kování- druhá operace 

průměr (mm) čas (s) posuv (mm) otočení (°) síla (MN) čas procesu (s)

0 360,0 0,999 0 30 0 0

1 330,2 0,805 50 30 10,4 34

2 302,9 0,784 50 30 9,5 39

3 277,8 0,655 50 30 8,8 39

4 254,9 0,650 50 30 8,2 45

5 233,8 0,646 50 30 7,8 52

6 214,4 0,643 50 30 7,5 61

7 196,7 0,640 50 30 7,4 71

8 180,4 0,639 50 30 7,4 83

9 165,5 0,638 50 30 7,6 98

10 151,8 0,637 50 30 7,9 116

11 139,3 0,624 50 30 8,6 151

12 134,0 0,613 40 30 8,9 171

13 134,0 0,302 15 10 2,9 276  
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Tabulka 10.: Analýza deformačních procesů při kování- druhá operace 

 průměr (mm) Δh(mm) ε(%) λ(-) K(-) 

0 360,0 0 0 0 0 

1 330,2 29,8 8,27777778 1,1886414 1,090248 

2 302,9 27,3 8,26771654 1,1883807 1,090129 

3 277,8 25,1 8,28656322 1,1888692 1,090353 

4 254,9 22,9 8,24334053 1,1877494 1,089839 

5 233,8 21,1 8,27775598 1,1886409 1,090248 

6 214,4 19,4 8,29769033 1,1891577 1,090485 

7 196,7 17,7 8,25559701 1,1880668 1,089985 

8 180,4 16,3 8,28673106 1,1888735 1,090355 

9 165,5 14,9 8,25942350 1,1881659 1,090030 

10 151,8 13,7 8,27794562 1,1886458 1,090250 

11 139,3 12,5 8,23451910 1,1875210 1,089734 

12 134,0 5,3 3,80473798 1,0806689 1,039552 

13 134,0 0 0 1 1 

 

Poslední úběr je časově nejdelší z důvodu zajištění finálního rozměru a tvar výkovku. 

Takovýto výkovek má tedy rozměr 134x11600 s tolerancí šířky +-2mm a délky +-500mm. 

Následuje odřez konců (75mm) a vychlazení (Obr. 23.). 

  

Obr. 23. Kovaná tyč připravená k odřezu konců a vychlazení 
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4.4  Struktury a vlastnosti 

Při prvotních kovacích procesech byla struktura z větší části spíše lamelární (Obr. 24.). To 

zapříčinilo přehřátí materiálu, a proto byla teplota ohřevu snížena z 940°C na 880°C 

(Struktura je na Obr. 25.).  

 

Obr. 24. Struktura při 940°C 

 

Obr. 25. Struktura při současných 880°C 

 

Obr. 26. Výkovky tyčí slitiny Ti-6Al-4V  vykovaných na RKS 
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5. Vývoj struktury při vysokoteplotním zatížení cp Ti Grade 2 

Z předkovků vykovaných na lisu CKW 2500 byly odebrány vzorky cp Ti Gr. 2  pro 

studium vývoje mikrostruktury při dlouhodobé teplotní expozici na teplotě 1200 °C. Cílem 

experimentu bylo stanovit změnu struktury, pokud vznikne v kovárně Hammering porucha a 

v ohřívací peci jsou polotovary již ohřáty na horní kovací teplotu. 

Rozměry vzorků: průměr 135 mm, tloušťka 5 mm. Teplota ohřevu 1200 °C, doba 

ohřevu 10h. Vzorky byly broušeny, elektrolyticky leštěny a naleptány v roztoku:  HNO3 + HF 

+ glycerin. Na optickém mikroskopu byla zaznamenána struktura při různém zvětšení (Obr. 

27 až 30.). 

 

 

 

Obr. 27. Mikrostruktura vzorku, okraj (výchozí stav – bez teplotní. expozice)  



35 

 

 

 

Obr. 28. Mikrostruktura, střed vzorku  (výchozí stav – bez teplot. expozice)   

 

 

Obr. 29. Mikrostruktura, okraj vzorku (výchozí stav – bez teplotní expozice)  
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Obr. 30. Mikrostruktura, střed vzorku (výchozí stav – bez teplotní expozice)  

 

5.1 Struktura vzorků ve výchozím stavu (bez teplotní expozice) 

Mikrostruktura vzorků je jemnozrnná. Po průměru předkovku je rovnoměrná.  Je 

tvořená zrny fáze. Uvnitř zrn se vyskytují smykové pásy, které vznikly při deformaci. (obr. 

27 až 30). 

Základní mechanické vlastnosti vzorku byly ověřený pomocí mikrotvrdosti. Průběh 

mikrotvrdosti při zatížení 0,5 kg je uveden na Obr. 31. Tvrdost stanovená ve směru tloušťky 

je rovnoměrná. Průměrná hodnota tvrdosti je 170 HV0.5, při směrodatné odchylce 11,9 HV.  

Obdobným způsobem byla stanovena i mikrotvrdost při zatížení 0,3 kg. Průběh rozdělení 

mikrotvrdosti po tloušťce vzorku je na Obr. 31. Vypočítaná průměrná hodnota mikrotvrdosti 

je 171 HV 0.3. Velikost směrodatné odchylky je 11,4 HV. 
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Obr. 31. Rozdělení mikrotvrdosti HV 0.5 po tloušťce vzorku l (výchozí stav – bez teplotní 

expozice) 

 

Obr. 32 Rozdělení mikrotvrdosti HV 0.3 po tloušťce (výchozí stav – bez teplotní expozice) 

 

5.2 Mikrostruktura vzorků po teplotní expozici 

Po teplotní expozici původní zrno  fáze výrazně narostlo. Při dlouhodobém setrvání 

na teplotách v intervalu 1200 °C zhrublo rovněž zrno  fáze, Obr. 33. a 34. Teplotní interval 

transformace CP Ti Gr. 2 se pohybuje kolem teploty 891°C. Při zpětné transformaci, kdy 

dochází k transformaci se vylučují po hranici zrn zhrublé  fáze částice s vyššími 

pevnostními vlastnostmi (Obr. 35.). 
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Obr. 33. Mikrostruktura, střed vzorku (po teplotní expozici)  

 

 

Obr. 34. Mikrostruktura, střed vzorku (po teplotní expozici) 
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Obr. 35. Mikrostruktura, střed vzorku (po teplotní expozici)  

 

Průběh mikrotvrdosti vzorků po teplotní expozici při zatížení 0,5 kg je uveden na Obr. 

36. Tvrdost stanovená ve směru tloušťky je méně rovnoměrná než u lodičky bez teplotní 

expozice. Průměrná hodnota tvrdosti je 471 HV 0.5, při směrodatné odchylce 21,9 HV.  

Obdobným způsobem byla stanovena i mikrotvrdost při zatížení 0,3 kg. Průběh rozdělení 

mikrotvrdosti po tloušťce vzorku je na Obr. 37. Vypočítaná průměrná hodnota mikrotvrdosti 

je 499 HV 0.3. Velikost směrodatné odchylky je 45,4 HV. 

 

 

Obr. 36. Rozdělení mikrotvrdosti HV 0.3 po tloušťce stěny vzorku (po teplotní expozici) 
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Obr. 37. Rozdělení mikrotvrdosti HV 0.3 po tloušťce stěny vzorku (po teplotní expozici) 

 

Na vzorcích po teplotní expozici byla stanovena mikrotvrdost základní matrice vzorku 

a rovněž byla stanovena mikrotvrdost masivních vyloučených částic na hranicích původní 

fáze (obr. 38). 

 

 

 

Obr. 38. Rozdělení mikrotvrdosti HV 0.5 po tloušťce stěny vzorku (po teplotní expozici). 

 

Tvrdost základní matrice je 458 HV 0.5 a tvrdost vyloučené fáze po hranicích zrn je 674 HV 

0.5. Vlivem dlouhodobé tepelné expozice (1200°C/10h) vzorků z čistého titanu dochází v 
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prostředí oxidační atmosféry jednak k difuzi kyslíku do struktury titanu a ke vzniku 

interstitického tuhého roztoku ve fázi  k výraznému zhrubnutí  fáze a tvorbě minoritní fáze 

oxidů titanu na hranicích zrn  fáze. Při ochlazování z teplot 1200°C a následné 

transformaci při teplotách kolem 880 °C dochází při transformaci současně i 

objemové kontrakci o velikosti kolem 0,13 %. Vznikající napětí mohou vyvolat vznik 

lokálních trhlin na povrchu tyčí [16]. 
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Závěr: 

V experimentální části práce jsou popsány výsledky strukturního rozboru vzorků z Ti 

Grade2. Vzorky byly jednak ve výchozím stavu, tj. bez vysokoteplotní expozice, a další 

vzorky byly po teplotní expozici 1200°C /10h. Na základě výsledků strukturního rozboru byl 

zjištěn nárůst velikosti zrna a vznik lokálních trhlin při následujícím kování. Vlivem vysoké 

teploty a času dochází k difuzi kyslíku do vzorků a ke vzniku oxidů, které se při ochlazování 

vylučují na hranicích  fáze a vlivem objemových změn při transformaci  vzniká 

napětí, které vyvolává pří kování vznik povrchových trhlin. Při vysokoteplotní expozici fáze 

 (při teplotách vyšších než 880 °C) výrazně naroste velikost zrna, a zachová se i ve fázi  

což se negativně projeví i na vlastnostech Ti Gr.2 po vychlazení. 

Důvodem vzniku trhlin je rovněž faktor velmi nízkých pevnostních vlastnosti Ti Gr. 2 

v oblasti aplikovaných teplot. Pevnost Ti Gr. 2 se výrazně snižuje se zvyšováním teploty a při 

teplotě kolem 300 °C je Rm ~ 200 MPa. Deformační odpor Ti Gr. 2 se při teplotách kolem 

1200 °C pohybuje řádově v jednotkách popř. desítkách MPa, to znamená, že tvarová stabilita 

vzorků je velmi nízká. 
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