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1 Úvod 

Historie tvarově paměťového jevu sahá již do 30. let minulého století, kdy byl poprvé 

pozorován na slitině Au-Cd, ale na vysvětlení principu tohoto fyzikálního jevu si svět 

počkal až do roku 1951, kdy byla odhalena samotná podstata tvarově paměťového jevu. 

Bylo zjištěno, že v kovových soustavách je tento jev zapříčiněn martenzitickou 

transformací, při které dochází bezdifuzním mechanismem v pevném stavu ke změně 

typu mřížky z austenitu na martenzit. Přechod austenitu na martenzit lze vyvolat 

v principu dvěma způsoby, a to ochlazením pod kritickou teplotu Ms (martenzit start), 

anebo působením dostatečně velkého vnějšího napětí v rozsahu teplot Af (austenit finiš) 

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

vnějšího napětí vzniká napěťově indukovaný martenzit [1]. Při této změně typu mřížky 

se atomy přesouvají pouze o vzdálenost, která nedosahuje meziatomární vzdálenosti 

dané soustavy.  

Na praktické uplatnění tvarově paměťového jevu došla řada až po roce 1963, kdy 

byl tento jev pozorován u slitiny Ti-Ni v aplikacích pro vojenský a kosmický průmysl. 

V průběhu let byl tvarově paměťový jev pozorován jak v celé řadě kovových slitin, tak i 

v mnoha nekovových materiálech, jako je keramika, polymery či organické látky. Pro 

své výhodnější vlastnosti stále převládají v náročných aplikacích kovové soustavy, které 

mají příznivější mechanické vlastnosti, vykazují lepší tepelnou i mechanickou stabilitu 

jevu a po technologické stránce je jejich výroba již dobře zvládnutá. 

Využití slitin s tvarovou pamětí dávno proniklo mimo rámec vojenského i 

kosmického průmyslu a lze se s nimi setkat v mnoha aplikacích různých průmyslových 

odvětví (např. potrubní svorky, aktuátory polohy aktivované teplotně či vnějším 

zatížením) a široké spektrum výrobků plní nezastupitelnou funkci v medicíně. Výčtem 

lze jmenovat obroučky brýlí, rovnátka, stenty, tělní implantáty (výztuhy, destičky, 

šrouby, čepy….). 

První oficiální zmínka o využití slitin s tvarovou pamětí pro medicínské účely 

spadá do počátku 70. let 20. století, ale až v 80. letech 20. století tato myšlenka získala 

větší podporu pro využití v ortodontických a hlavně ortopedických aplikacích. 

V průběhu 90. let 20. století již byly dostupné prakticky použitelné stenty [2]. Velmi 

rozšířeným materiálem pro přípravu mnoha typů různě zaměřených implantátů (fixační 

šrouby, prostavovací destičky, kardiovaskulární stenty, drátky pro ortodoncii, atd.) pro 

biomedicínu byla equiatomární slitina na bázi Ni-Ti, tzv. NITINOL (NIckel – Titanium - 
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Naval Ordnance Laboratory), který krom vysoké korozní odolnosti splňoval požadavek 

na schopnost pozměnit svůj makroskopický tvar dle potřebných požadavků. 

Přestože titan a jeho slitiny s niklem vykazují vysokou míru biokompatibility i při 

přímém kontaktu s tkáněmi různého typu (kosti, tělní tekutiny, tkáně, …) [3], jejichž 

povrch je před další oxidací chráněn tvorbou stabilní oxidické vrstvy silné asi 10 nm 

[4], bylo s pokračujícím výzkumem zjištěno, že ani tyto slitiny nejsou v takovém 

případě dostatečně korozně odolné [5]. Při expozici specifickému koroznímu prostředí, 

jaké živý organizmus představuje, se uvolňují niklové ionty do organizmu a dochází 

nejen k degradaci implantátů, ale může dojít i k rozvoji alergické reakce organizmu na 

kovový nikl [6].  

S přihlédnutím na výše zjištěné skutečnosti o možném negativním dopadu na 

lidské zdraví rostl tlak na nahrazení niklu jiným vhodnějším prvkem, či slitin 

obsahujících nikl jiným typem materiálu, který je dostatečně biokompatibilní bez 

negativních projevů na živou tkáň, je biostabilní i při dlouhodobé expozici 

biologickému prostředí a zároveň vykazuje tvarově paměťový efekt. Tyto požadavky 

prozatím v dostatečné míře splňují slitiny Ti-Nb, u kterých se vyskytuje tvarově 

paměťový jev s obdobnými parametry NITINOLů, jak bylo popsáno v [7, 8]. Tvarově 

paměťový jev byl u binárních slitin Ti-Nb poprvé popsán v roce 1971, konkrétně na 

slitině Ti s 35 hm.% Nb [9]. Superelastické chování spojené s výskytem deformačního 

martenzitu bylo detekováno v rozmezí 16 – 50 hm.% niobu [10, 11, 12]. 

Volba tvarově paměťových slitin na bázi Ti-Nb pro biomedicínské aplikace 

vyplývá z výborné biokompatibility, netoxicity samotných čistých prvků [13] a z 

vhodných mechanických vlastností, mezi které patří i nižší hodnota Youngova modulu 

pružnosti. U titanových slitin se pohybuje v rozmezí 55 – 110 GPa, přičemž nižší 

hodnoty vykazují β Ti slitiny [14] a nejvíce se v závislosti na typu kosti a směru měření 

přibližují modulu pružnosti kostí, který činí 4 – 30 GPa [15, 16]. 

Vzájemná shoda či možné přiblížení modulů pružnosti implantátů a kostí je velice 

důležitý parametr, zejména pro implantáty, které jsou s kostmi těsně spojeny. Při 

velkém rozdílu (nerezová ocel 316 L – 210 GPa; slitiny Cr-Co – 240 GPa) dochází 

k přenosu většiny nosné síly na implantát a k odumírání „nepotřebných“ kostních buněk 

v blízkosti implantátu. Tento jev je nazýván „efekt odstíněné námahy“ (stress shielding 

effect) a vede k řídnutí kostí v dotčeném okolí a možnému uvolnění implantátu z takto 

postižené kosti [17]. Pro omezení, případně úplnému zabránění rozvoje tohoto 
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nepříznivého jevu, je třeba zvolit takový materiál, který má obdobný modul pružnosti 

jako dotčené kosti [18]. 

Jak fyzikálně-mechanické vlastnosti, tak i transformační charakteristiky ovlivňuje 

několik faktorů, které lze ovlivnit v průběhu přípravy slitiny jejím zpracováním či při 

její aplikaci.  

Pro správnou funkci nestačí dodržet pouze přesný poměr jednotlivých prvků 

slitiny, ale je nutné zajistit homogenitu slitiny a dbát na čistotu vstupního materiálu. 

Intersticiálními prvky, jako jsou dusík, kyslík, uhlík a vodík může snadno dojít ke 

kontaminaci materiálu a znehodnocení jeho užitných vlasností. Jejich přítomnost ve 

slitině však nemusí být nutně škodlivá. V malých množstvích obsazují převážně 

intersticiální polohy mřížky a zlepšují pevnost slitiny, ale při vyšších obsazích 

převažuje jejich negativní vliv. Způsobují nárůst tvrdosti, křehnutí a se složkami 

základního materiálu vytváří sloučeniny, čímž ovlivňují celkové složení slitiny.  

Důležitou oblastí je samotná technologie výroby slitiny a přípravy požadovaného 

produktu. S ohledem na výše uvedené je nezbytné materiál udržovat ve stavu taveniny 

po co nejkratší dobu a užívat ochrannou atmosféru inertním plynem nebo zpracování 

provádět ve vakuu. Tepelně mechanickým zpracováním lze cíleně nastavit 

transformační charakteristiky a danou slitinu „vytrénovat“ pro požadovanou aplikaci. 

Pracovní teplota a aplikované namáhání má pak vliv na stabilitu jevu, a tím i na 

životnost výrobku. Pouze znalost všech vlivů a jejich příčin zajistí přípravu materiálů 

požadovaných vlastností [19, 20]. 

S ohledem na vývoj tvarově paměťových slitin pro biomedicínské účely je velmi 

důležité zvládnout přesné nastavení rozsahu transformačních teplot pro danou aplikaci. 

Protože není snadné docílit přesně požadovaného složení, a ani s využitím tepelně-

mechanického zpracování nemusíme dosáhnout správných parametrů, je možné využít 

vlivu intersticiálních prvků pro vhodnou korekci transformace. S přihlédnutím k tomu, 

že pouze při zachování podílu β fáze v mikrostruktuře je možné uskutečnit transformaci 

na martenzit, byl z intersticiálních prvků vybrán právě vodík, který je sice běžně 

považován za nežádoucí, ale má schopnost silně stabilizovat β fázi. 

V této práci je na vodík nahlíženo jako na legující prvek. Je zde sledován jeho vliv 

na fyzikálně-mechanické vlastnosti, mikrostrukturní charakteristiky a míra ovlivnění 

transformačních charakteristik tvarově paměťového jevu binární slitiny na bázi Ti-Nb. 

Dílčím cílem je sledování mikrostrukturních změn vyvolaných různými režimy 

tepelného zpracování v návaznosti na mechanické vlastnosti.  
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Pro studium byly zvoleny dvě binární slitiny s obsahem 22 a 25 at.% Nb. 

Zbývající podíl do 100% složení připadá na Ti. Vodík byl do vzorků slitiny vpraven 

z plynné atmosféry při tepelném zpracování. 

 

Teoretická část disertační práce je zaměřena na popis principu tvarově paměťového 

jevu, rozdělení slitin titanu a jejich aplikačního využití, zabývá se obecnou 

charakteristikou binární slitiny Ti-Nb s rozborem stabilních a metastabilních fázových 

produktů rozpadu β fáze. Dále je zde zpracován vliv vybraných legujících prvků na 

vlastnosti β-Ti slitin na bázi Ti-Nb.  

Úvod praktické části, která záčíná kapitolou 6 je věnován metodice přípravy slitin, 

vybavení a zařízení nezbytného pro zpracování experimentálních výsledků. Je zde 

rovněž uvedeno grafické znázornění návaznosti a označení jednotlivých vzorků. 

Následující sedmá kapitola shrnuje experimentální výsledky společně s jejich diskuzí. 

Závěrečná část práce obsahuje seznam použité literatury a soupis vlastní publikační 

činnosti. Rovněž je připojen seznam obrázků, zkratek a symbolů použitých v této práci.   

 

Při zpracování této práce bylo využito různých literárních zdrojů. Bylo čerpáno ze 

šikokého spektra tištěných podkladů (knihy, sborníky konferencí, závěrečné práce) a ve 

velké míře bylo čerpáno z publikovaných článků týkajících se dané problematiky 

dostupných online v databázi Science Direct a v jiných veřejně dostupných online 

zdrojích.  

  



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

IX / 2015 Disertační práce 9 

2 Jev tvarové paměti 

Jev tvarové paměti byl pozorován u mnoha kovových soustav, např. na bázi Cu, Co, Fe 

a Ti, a to jak binárních, tak více složkových slitinách. Komerčně se využívají však jen 

ty, které zotavují významné množství deformace nebo generují značnou sílu při změně 

tvaru [21]. 

Z fyzikálního hlediska se jev tvarové paměti (SME – Shape Memory Effect) 

vysvětluje bezdifuzní transformací na krátkou vzdálenost, při které dochází jednotným 

pohybem atomů mřížky o vzdálenost menší, než je meziatomární vzdálenost 

jednotlivých atomů v mřížce. Transformace jedné struktury do druhé tedy neprobíhá 

difuzí atomů, ale smykovým mechanismem. Výše popsaný mechanizmus je nazýván 

martenzitickou transformací, která probíhá „najednou“ v celém objemu a dosahuje 

rychlosti šíření zvuku v kovech. Difuze vazebních atomů krystalické struktury je značně 

potlačena a nedochází ke změně chemického složení slitiny.  

Podobnost martenzitické transformace v ocelích s martenzitickou transformací ve 

slitinách neželezných kovů vedlo k převzetí používáné terminologie, a proto je fáze 

stabilní při vyšší teplotě nazývána austenitem (A) a fáze, která vzniklá ochlazením nebo 

za působení vnějších sil, je označena jako martenzit (M). V závislosti na složení a 

tepelně-mechanickém zpracování (TMZ) je možné průběh transformace tvarově 

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

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

pozorovat dva průvodní jevy, na kterých je založen samotný tvarově paměťový jev [7].  

U prvního pozorujeme při deformaci materiálu tzv. superelastické chování, kdy 

dochází vlivem deformace k reverzibilní transformaci A↔M. Druhý jev vykazuje tzv. 

pseudoplastické chování, při kterém je martenzitická fáze deformována a dochází k 

růstu prioritní varianty martenzitu na úkor ostatních variant [9]. Samotný efekt tvarové 

paměti vychází z pseudoplastického chování materiálu a jeho cyklus je dokončen po 

ohřevu do oblasti stability mateřské austenitické fáze a návratu do původního tvaru. 

U SMA můžeme rozlišovat dvě odlišné martenzitické transformace. Jednou z nich 

je termoplastická, kdy při snižování teploty pod Ms dochází k růstu martenzitických 

desek do jejich mezní velikosti a další ochlazování má za následek růst již dříve 

vzniklých a nukleaci nových martenzitických desek.  
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Druhá je netermoelastická, u které dochází při snižování teploty pod Ms k růstu 

martenzitických desek do jejich mezní velikosti a při dalším ochlazování již tyto desky 

nerostou a dochází pouze k nukleaci nových desek. [22]. 

2.1 Superelastické chování 

Za superelastickým chováním, v literatuře označovaným rovněž jako pseudoelastické 

chování, stojí vznik deformačního martenzitu, který vzniká izotermicky z austenitu 

v teplotním intervalu Af (resp. As) až Md za spolu působení dostatečně velkého vnějšího 

zatížení. Zde mluvíme o napěťově indukovaném martenzitu (SIM – Stress Induced 

Martensite), který ihned po uvolnění působícího zatížení přechází reverzní transformací 

M→A zpět na austenit a dochází k obnově původního makroskopického tvaru. 

Schematicky je popsané chování vyjádřeno průběhem křivky B na Obr. 2-1. 

Superelastický efekt je pouze výhradní vlastností martenzitické fáze, a to díky 

reverzibilní reorientaci martenzitu. V oblasti stability martenzitu se totiž může při 

zatěžování projevit tzv. „reorientační pseudoelasticita“, při které dochází vlivem pohybu 

dvojčatového nebo martenzitického rozhraní k přeuspořádání variant martenzitu. 

Konečná velikost deformace výrazně překračuje konvenční elastickou hodnotu 

odpovídající mezi pružnosti [1]. U SMA může dosáhnout až 15 %, což výrazně 

převyšuje mez pružnosti běžných kovových materiálů, která obvykle nepřevyšuje 

hodnotu 0,2 %. Pro vznik martenzitu je nutné, aby vznikal při napětí nižším, než je 

kritické skluzové napětí dané slitiny. Tato podmínka je porušena překročením teploty 

Md, nad kterou již není možná transformace A→M a dochází k plastické deformaci 

austenitické fáze bez možnosti projevu SME. Průběh závislosti napětí-deformace má 

pak obdobný charakter, jaký lze pozorovat např. u oceli, viz Obr. 2-1, křivka A.  

Velikým přínosem SIM pro technickou praxi je fakt, že síla, kterou vyvíjí na své 

okolí, je po dobu přeuspořádávání martenzitických variant téměř konstantní bez ohledu 

na velikost prodloužení. U slitin bez tohoto projevu vykazuje nárůst působení síly na 

své okolí lineární průběh v závislosti na velikosti deformace.  
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Obr. 2-1 – Typické křivky závislosti σ – ε materiálů s jevem tvarové paměti při různých teplotách 

zatěžování, Mf < As [21]: A – při teplotách nad Md má deformační křivka austenitické fáze obdobný 

charakter, jako vykazují oceli; B – teplotní oblast mezi As a Md, projev superelastického chování (SIM);  

C – pseudoplastické chování (fialová křivka) s plnou obnovou tvaru po ohřevu do oblasti stability 

austenitu (zelená křivka); 

2.2 Pseudoplastické chování 

Pseudoplastické chování je dáváno do souvislosti s termoelastickým martenzitem, který 

vzniká ochlazením pod kritickou teplotu Ms (počátek transformace A→M). 

Transformace A→M plně proběhne až po snížení teploty pod Mf (martenzit finiš), kdy 

nastává konec přeměny austenitu na martenzit a ve struktuře se vyskytuje více variant 

různě orientovaného martenzitu a v některých případech i zbytkový austenit. Při 

následné deformaci roste jedna prioritní varianta martenzitu na úkor ostatních [9]. 

Schématicky je popisovaný jev zachycen na Obr. 2-1 křivka C.  

Efektu překlápění mřížky do různých martenzitických variant a pohybu hranic 

dvojčat je využíváno pro tlumení vibrací konstrukčních prvků. Tato schopnost je 

založena na faktu, že napětí vyvolávající pohyb variant martenzitu a hranic dvojčat je 

mnohem menší než napětí způsobující skluz po hranicích zrn u běžných slitin. Vnitřní 

tření generované cyklickým namáháním účinně působí při rozptylu energie. As je 

maximální přípustná teplota, při které se ještě tlumící efekt projevuje. Nad touto 

teplotou již nemůže vznikat martenzit, jehož výsledkem tlumící efekt je [21].  

Po odlehčení zůstává materiál částečně deformován a plné obnovení původního 

makroskopického tvaru se děje ohřevem nad teplotu Af, kdy proběhne zpětná 
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transformace M→A. Nad touto teplotou je fáze plně austenitická bez zbytků 

martenzitické fáze, jak zachycuje Obr. 2-2. Protože po ochlazení z teplot stability 

austenitické fáze do teplot stability martenzitické fáze nedojde samovolně k další změně 

makroskopického tvaru, lze popsaný jev označit za jednocestnou tvarovou paměť.  

 

 

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

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

svůj původní makroskopický tvar [23]; 

 

Pokud nebude na materiál při transformaci A↔M působit vnější napětí, budou se 

vznikající martenzitické varianty vzájemně kompenzovat a objem materiálu zůstane 

oproti austenitickému stavu prakticky nezměněn [23]. 

Za předpokladu potlačení vzniku určitých variant martenzitu vhodným tepelně-

mechanickým cyklováním, tzv. „tréninkem“, je možné docílit dvoucestné tvarové 

paměti (TWSME – Two-Way Shape Memory Effect), kdy je materiálu nadefinován 

nízkoteplotní a vysokoteplotní tvar [21]. Následné změny tvaru jsou pak řízeny pouze 

změnou teploty bez nutnosti zapůsobení vnějšího napětí pro počáteční deformaci.  

Pro úspěšné natrénování dvoucestné paměti je nutné znát transformační teploty 

materiálu a jejich posun s počtem cyklů. Tréninkem, který je nutné několikrát opakovat 

pro správné zafixování požadovaného průběhu, je vymezen nízko- a vysokoteplotní stav 

materiálu. Stručně lze trénink sepsat do čtyř kroků: 

1. Deformace v martenzitickém stavu na požadovaný tvar, T < Mf, 

2. částečné zafixování tvaru z kroku 1 a ohřev nad Af (M→A) – nesmí dojít 

k plnému obnovení původního austenitického tvaru, 

3. ochlazení pod Mf – transformace s makroskopickou změnou tvaru, 

4. opakování od kroku 1. 
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Mikronapjatost, která vzniká odporem proti obnovení původního austenitického 

tvaru ve druhém kroku, má při opětovné transformaci při ochlazení do oblasti stability 

martenzitické fáze za následek sjednocení orientace martenzitických desek, čímž se 

vymezí preferované (energeticky výhodné) typy martenzitu [20]. Po několika cyklech je 

již definován počet variant martenzitu a materiál vykazuje změnu makroskopického 

tvaru v závislosti na okolní teplotě. 

Pro správnou činnost a zachování tvarově paměťového jevu je v obou případech – 

jak u pseudoelastického, tak u pseudoplastického jevu – důležité vyvarovat se takovým 

deformacím, které by vedly k plastické deformaci a generování dislokací v 

martenzitické struktuře. Plastickou deformací austenitického stavu materiálu je 

definován výchozí tvar materiálu.  

2.3 Hysterezní průběh transformace 

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

křivkou, viz Obr. 2-3 [1], podle které se v teplotním cyklu ohřev-ochlazení mění 

objemový podíl austenit/martenzit a s tím i všechny související materiálové vlastnosti, 

jako jsou krystalická struktura, barva, elektrický odpor, modul pružnosti aj. [20]. 

Kupříkladu změnu odporu s teplotou, potažmo s měnícím se podílem fází A/M, lze 

využít pro rezistometrickou metodu měření transformačních charakteristik. Hysterezní 

chování není pouze projev zavislý na teplotě, ale lze ji pozorovat rovněž v diagramech 

napětí-deformace. 

Čím je teplotní hystereze širší, tím výraznější změna vnějších parametrů musí 

nastat, aby došlo k transformaci. Při ohřevu je martenzitická fáze stabilní až do teploty 

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

Velikost hystereze H u Ti slitin může být až cca 60 °C. Její velikost je dána typem 

slitiny a rovněž TMZ [23]. Jak je zmíněno v [24], slitiny se zvýšenou hustotou dislokací 

vykazují širší hysterezní smyčky v porovnání s vyžíhaným stavem. Lze tedy 

konstatovat, že vyšší hustota dislokací stabilizuje vysokoteplotní austenitickou fázi. 
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Obr. 2-3 – Znázornění teplotní hystereze H během martenzitické transformace; ΔL značí makroskopickou 

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

 

Z průběhu křivky plyne, že odezva materiálu během transformace za stejné 

teploty je jiná podle toho, jestli materiál přechází z austenitu do martenzitu, nebo 

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

zpětně působí na své okolí po odlehčení. Přičemž platí, že v případě termoelastické 

transformace je menší velikost hystereze v porovnání s netermoelastickými 

transformacemi. To je dáno menší hnací sílou, nutnou pro vyvolání termoelastické 

transformace vzhledem k větší mobilitě fázového rozhraní A/M [22]. 
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3 Rozdělení slitiny titanu 

Na základě převažující fáze obsažené ve struktuře při rovnovážném ochlazování z 

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

Každé skupině náleží specifický typ binárního diagramu, jak je schematicky uvedeno na 

Obr. 3-1, a nezaměnitelá morfologie mikrostruktury, která je silně ovlivněna TMZ.  

 

Obr. 3-1 – Schematické znázornění základních typů binárních diagramů titanových slitin, a) α slitiny;  

b) β slitiny; c) α+β slitiny [25]; 

 

Podíl převládající fáze je určen nejen TMZ, ale především množstvím a typem 

legujících příměsí a obsahu intersticiálních prvků, které modifikují oblast koncentrační 

a teplotní stability daných fází. Z tohoto důvodu byl zaveden tzv. hliníkový ekvivalent 

Aleq (1) pro stabilizaci α fáze a molybdenový ekvivalent Moeq (2) pro stabilizaci β fáze 

[26, 27].  

 (1) 

 (2) 

 

Výpočtové rovnice vychází z empirických pozorování a po dosazení v hm.% se na 

základě jednoduchého výpočtu určí, do které skupiny slitina dle celkového složení 

spadá. Čím je daný ekvivalent vyšší, tím silněji je příslušná fáze stabilizována. 

V Tab. 3-1 je uveden výběr prvků často používaných v kompozici Ti slitin a 

jejich efekt na stabilizaci uvedených fází [21, 28]. Vhodnou kombinací prvků lze jejich 

vliv ve slitině potlačit či zesílit, proto se v praxi často uplatňují tří či vícesložkové 

systémy. 
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Tab. 3-1 – Vliv vybraných prvků na stabilizaci dané fáze [21, 28]; 

intersticiální prvky 
stabilizovaná 

fáze 
vliv prvků 

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

H β 

legující – substituční prvky   

Nb, Mo, Ta, V β nevytvářejí intermetalické sloučeniny 

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

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

3.1 Slitiny α 

Ve slitinách α se legující prvek více rozpouští v hexagonální α fázi než v kubické fázi β. 

Jejich struktura je tvořena tuhým roztokem Ti + α stabilizujících prvků. Teplota fázové 

transformace α  β se s rostoucím obsahem legury zvyšuje [29], jak je uvedeno na 

Obr. 3-1 a). 

Tepelné zpracování čistého titanu ani titanových α slitin nevede k navýšení 

pevnostních charakteristik, ale při vhodném TMZ jsou tvářitelné i svařitelné a velmi 

dobře odolné vůči korozi. Oproti β slitinám mají horší kujnost, lépe odolávají creepu a 

neprojevuje se u nich výskyt tranzitní teploty. Svoji tažnost a houževnatost ztrácejí při 

kryogenních teplotách v případě velkého obsahu intersticiálních prvků. [4, 29, 31, 32, 

33].  

3.2 Slitiny β 

V případě β slitin má legující prvek větší rozpustnost ve fázi β než v α fázi. Teplota 

fázové transformace α  β se s rostoucím obsahem legury snižuje, a to do té míry, že 

může být β fáze stabilní i za pokojové teploty [29, 32], viz Obr. 3-1 b)  

β slitiny velmi dobře reagují na tepelné zpracování, jsou výborně prokalitelné a 

kujné v širokém rozsahu teplot. Dosahují výborných pevnostních vlastností, lze je dobře 

tvářet i svařovat, proti creepu jsou odolné do středních teplot. [4, 29, 31, 32, 33]. Jejich 

nevýhodou je přechod křehký/houževnatý lom, vyšší měrná hmotnost a velká citlivost 

na intersticiální nečistoty, zejména na kyslík a uhlík, které silně potlačují stabilitu fáze β 

[33]. 
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3.3 Slitiny α+β  

Složení těchto slitin svojí podstatou umožňuje zachování α i β fáze při pokojových 

teplotách. Příklad binárního diagramu uvádí Obr. 3-1 c). Výsledný poměr  

α / β je dán obsahem legujících prvků a podmínkami TMZ. Přípustné množství β fáze 

v mikrostruktuře slitin α+β se může při pokojové teplotě pohybovat v objemovém 

podílu v rozmezí 10 – 50 % [4].  

Rozpustnost legujících prvků v β fázi hraje u tohoto typu slitin významnou roli. 

Pokud má příměsový prvek neomezenou rozpustnost v celém koncentračním rozsahu 

(Mo, Nb, Ta a V), vznikají systémy s velkým rozsahem α+β fáze bez intermetalických 

sloučenin. V opačném případě vznikají intermetalické sloučeniny, které jsou často 

příčinou křehkosti těchto slitin. Různou kombinací β stabilizujících prvků je možné 

omezit nebo zcela zabránit vylučování intermetalických sloučenin [29, 32]. 

Velice dobře reagují na tepelné zpracování, ale jejich duplexní struktura 

nezaručuje tepelnou stabilitu a poskytuje omezenou svařitelnost. Vykazují střední až 

vysokou pevnost, lze je dobře tvářet, oproti α lépe odolávají únavovému porušení. U 

některých typů se vyskytuje superplastické chování [4, 29, 32, 33].  

V dostupné literatuře je možné setkat se s rozšířením výše uvedených typů o další 

dvě podskupiny, a to o „super – α´´ slitiny (near α alloys) neboli rovněž pseudo α a dále 

„super – β“ slitiny (near β alloys) – pseudo β.  

“Super – α´´ slitiny obsahují malé množství β stabilizátorů (obsah β fáze max. do 

10 % objemu) [34], ale nejsou řazeny mezi α+β slitiny, protože se při tepelném 

zpracování chovají spíše jako α slitiny. Analogicky k tomu lze objasnit zavedení 

termínu “super – β “ slitiny.  

Odlišné pojetí rozdělení Ti slitin počítá v závislosti na rostoucím množství β 

stabilizujících prvků s existencí martenzitické transformace ve slitině, jak je uvedeno na 

Obr. 3-2 [35]. Zde je nutné poznamenat, že toto rozhodně není běžně používáno pro 

standardní rozdělení Ti slitin. 
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Obr. 3-2 – Rozdělení Ti slitin na základě obsahu β stabilizujících prvků: 1 – α slitiny, 2 – téměř α slitiny, 

3 – martenzitické α+β slitiny, 4 – přechodné α+β slitiny, 5 – téměř β slitiny, 6 – β slitiny [35]; 
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4 Aplikace Ti slitin  

Příprava a zpracování nejen samotného Ti, ale i titanových slitin je technologicky 

náročný proces, a s tím souvisí i vyšší cena oproti například hliníkovým slitinám. Přesto 

konstruktéři stále častěji volí titan či jeho slitiny pro různé části svých konstrukcí, 

zvláště pak v situacích, kde jiný materiál nemůže plně obstát. Zejména je to 

v případech, kdy je součást vysoce mechanicky namáhána, je vyžadována co nejnižší 

vlastní hmotnost součásti, či má pracovat v korozním prostředí anebo při zvyšených 

teplotách [36]. Pro svoji specifickou pevnost a chemickou odolnost jsou slitiny Ti hojně 

využívány v mnoha průmyslových odvětvích v širokém teplotním spektru od 

kryogenních až po vysokoteplotní aplikace (do cca 500 °C – 773 K) [3].  

Vhodná volba a poměr legujících prvků v kompozici slitin představuje pouze dílčí 

část, jak se přiblížit požadovaným vlastnostem. Fyzikálně mechanické vlastnosti lze 

navíc v závislosti na typu slitiny dále modifikovat tepelně mechanickým zpracováním, 

protože jednotlivé fáze na něj reagují s různou odezvou, jak bylo nastíněno v kapitole 2. 

4.1 Aplikace technických slitin titanu 

Od dob prvotního využití Ti slitin, které bylo omezeno na letectví a kosmonautiku, se 

do dnešní doby značně rozšířilo portfolio všemožných aplikací a nyní se lze s Ti 

slitinami běžně setkat v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu, 

automobilovém a námořním (lodním) průmyslu či ve stavebnictví. Výčet vybraných Ti 

slitin je uveden níže v Tab. 4-1 [37, 38]. Své uplatnění našly rovněž ve výrobě 

sportovního vybavení a v neposlední řadě i pro výrobu módních doplňků či šperků. 

Nezastupitelnou roli hrají v užití pro biomedicínské aplikace [39], jak je blíže uvedeno 

v následující kapitole.  
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Tab. 4-1 – Výběr technických slitin titanu, jejich vlastnosti a obvyklé užití [37, 38]. Stav: ž – žíháno,  

dž – duplexně žíháno, kp – kaleno a popouštěno; 

typ slitina stav 
Rm 

[MPa] 

Rp 

[MPa] 

A 

[%] 
použití 

α
 

Ti-Al5-Sn2,5 ž 0860 0800 16 
Lopatky leteckých motorů a 
parních turbín 

Ti-Al2Mo4Sn11 dž 1000 0895 10 

P
se

u
d
o
 α

 Ti-Al8-Mo1-V1 dž 0950 0890 15 

Součásti draků a 

turbokompresorů letadel (do 

550°C) 

Ti-Al8-Zr11-Nb1-Mo-Si kp 1100 1050 10 

Ti-Al6-Mo2-Zr4Sn2-Si dž 0940 0860 15 

α
+

β
 

Ti-Al6-V4 
ž 0950 0880 14 

Součásti leteckých 
turbokompresorů a turbín (do 

450°C), letecké podvozky, 

skříně raketových motorů, 

tlakové nádoby na plyny a 

chemikálie, kryogenní 

aplikace, plavidla, díly zbraní 

kp 1170 1100 10 

Ti-Al6-V6-Sn2 
ž 1050 0990 14 

kp 1170 1100 10 

Ti-Al6-Mo2-Cr2-Fe-Si kp 1450 1150 7 

Ti-Al6-Mo4-Zr2-Si ž 1150 1050 12 

P
se

u
d

o
 β

 

Ti-V8-Mo8-Fe2-Al3 kp 1240 1170 8 Výkovky pro součásti letadel 
a raket vyžadující houževnaté 

materiály Ti-V5-Mo5-Al3-Cr-Fe ž 1150 1100 13 

β
 

Ti-V13-Cr11-Al3 kp 1220 1150 8 Vysokopevné svorníky a 
součásti letadel a kosmických 

lodí. Ti-Mo11-Zr6Sn5 kp 1390 1320 11 

4.2 Slitiny Ti pro lékařské učely 

Velmi široké uplatnění titanu a jeho slitin připadá na využití v medicíně. Oproti 

technickým slitinám je zde kladen velký důraz na korozní odolnost a biokompatibilitu, 

kterou lze chápat jako schopnost materiálu plnit svoji funkci bez klinicky významné 

reakce na hostitele. Z tohoto pohledu jsou vhodné takové materiály, které nepodléhají 

degradaci užitných vlastností při působení v biologickém prostředí a zároveň toto 

prostředí sami neovlivňují. Na základě výsledků klinických studií a řadě dalších 

zkušeností byly pro tyto materiály stanoveny následující obecné požadavky [40]: 

- nesmí být škodlivé pro organizmus ani tkáň (nekarcinogenní, netoxické, 

neradioaktivní, nealergenní, nezpůsobující zánětlivé projevy, …); 
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- musí být biologicky stabilní (snášenlivé, nepodléhající biodegradaci, 

nevyvolávající reakce na cizí podněty);  

- vhodné fyzikálně-mechanické vlastnosti (dostatečně pevné, pružné, SME, 

RTG kontrastní, …); 

- musí být finančně dostupné a po technologické stránce dobře zvládnutelné. 

 

Výše uvedené podmínky dobře splňují právě titanové slitiny, které obecně 

vykazují výborné korozivzdorné vlastnosti. Mezi hojně používané lze řadit následující 

výčet slitin: Ti Grade 4, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-17Nb, Ti-15Mo a Ni-Ti [41, 42, 43, 44, 40]. 

V Tab. 4-2 jsou uvedeny další slitiny vhodné pro bioimplantáty se základními 

mechanickými vlastnostmi [38, 45, 46].  

 

Tab. 4-2 – Mechanické vlastnosti používaných biokompatibilních slitin titanu a lidské kosti. Složení slitin 

uvedeno v hm.%  [45, 46, 38]; 

slitina mikrostruktura 
E 

[GPa] 
Rp0,2 

[MPa] 
Rm [MPa] 

cpTi α 105 0692 0785 

Ti–6Al–4V α / β 110 850–900 960–970 

Ti–6Al–7Nb (protasul-100) α / β 105 0921 1024 

Ti–5Al–2.5Fe α / β 110 0914 1033 

Ti–12Mo–6Zr–2Fe (TMZF) metastabilní β 74–85 
1000–
1060 

1060–1100 

Ti–15Mo–5Zr–3Al 
metastabilní β 082 0771 0812 

stárnutá α + β 100 1215 1310 

Ti–(0-20)Zr–(0-20)Sn–(4-8)Nb –(2-
4)Ta(+Pd, N, O) 

α / β N/A 726–990 750–1200 

Ti–Zr litá α´ / β N/A N/A 0900 

Ti–30Nb metastabilní β  63–80 0500 0700 

Ti–35Nb (s 61% porozitou) N/A 18 N/A N/A 

Ti–13Nb–13Zr α´ / β 079 0900 1030 

Ti–15Mo–3Nb–0.3O (21SRx) 
metastabilní β + 
silicidy 

082 1020 1020 

Ti–35Nb–5Ta–7Zr (TNZT) metastabilní β 055 0530 0590 

Ti–35Nb–5Ta–7Zr–0.4O (TNZTO) metastabilní β 066 0976 1010 

Kost 
Viskoelastický 

kompozit 
10–40 N/A 90–140 
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S ohledem na hodnotu Youngova modulu pružnosti vedla cesta přes α a α+β 

slitiny k metastabilním β slitinám, které se hodnotou Youngova modulu nejvíce blíží 

k pružnosti lidské kosti, která činí 10 – 30 GPa [40], dle [15, 16] je tato hodnota o něco 

málo nižší a odpovídá hodnotám 4 – 30 GPa. Konkrétní hodnota je závislá na typu kosti 

a směru měření. Shoda v modulu pružnosti slitin užívaných v biomedicíně a kosti je 

dobrý předpoklad pro eliminaci rozvoje „efektu odstíněné námahy“ (stress shielding 

effect) [17], který má za následek degradaci kostní tkáně v místě spojení implantátu a 

kosti. 

Další možnost, jak ponížit Youngův modul pružnosti až na úroveň lidské kosti, 

představuje příprava biokompatibilních slitin pomocí práškové metalurgie, kde zásadní 

vliv na velikost modulu hraje konečná porezita materiálu [45]. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, byla v biomedicíně jako první slitina s tvarově 

paměťovým projevem aplikována právě slitina na bázi Ni-Ti, která díky výborným 

tvarově paměťovým vlastnostem, superelasticitě a korozní odolnosti byla úspěšně 

zavedena ve výrobě ortodontických drátů, kostních dlah a stentů [47]. Ovšem vzhledem 

k známé skutečnosti, že nikl působí na lidský organismus toxicky a u některých lidí 

může způsobovat různě silné alergické reakce, byly hledány alternativy slitin bez 

obsahu Ni se srovnatelnými mechanickými vlastnostmi a s velkou mírou 

biokompatibility.  

Soustavným výzkumem bylo prokázáno, že titanové -slitiny, kam spadá i slitina 

Ti-Nb, jsou při nadkritickém množství legury schopny martenzitické transformace z  

fáze na orthorombický martenzit α´´ [47] a lze je do jisté míry považovat za 

plnohodnotnou náhradu za Ni-Ti.  

Dle [9] byl tento efekt poprvé sledován u slitiny Ti–35 hm.% Nb (21,7 at.%). 

Podstatným přínosem pro biokompatibilitu této slitiny je fakt, že jak titan, tak samotný 

niob se v prostředí tělních tekutin či tkání projevuje netoxicky bez výrazných projevů 

korozního napadení [13]  

V souvislosti s biokompatibilními  Ti slitinami se výzkum zaměřil na binární 

slitiny Ti-Mo, Ti-Nb a Ti-V, ve kterých byl pozorován tvarově paměťový jev. Nicméně 

bylo prokázáno, že Ti-Mo slitiny jsou náchylné k postupnému křehnutí a Ti-V slitiny 

nelze pro cytotoxicitu vanadu použít pro biokompatibilní materiály [48]. Přidání třetího 

prvku či několika legur do kompozice uvedených slitin má prokazatelně pozitivní vliv 

na mechanické vlastnosti, je zajištěna značná stabilita tvarově paměťového jevu a 
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superelastické chování slitin [49, 50]. Přehled vybraných slitin, které jsou v zájmu 

širšího studia, je uveden v Tab. 4-3.  

 

Tab. 4-3 – Slitiny na bázi Ti-Nb a Ti-Mo, které jsou předmětem výzkumu pro různé účely využití 

v biomedicíně. Příslušný binární základ slitiny je legován některou ternární příměsí [49, 51, 52, 53, 54, 

55];  

binární 

základ 

ternární příměs  binární 

základ 

ternární příměs 

α stabilizátor  stabilizátor α stabilizátor  stabilizátor 

Ti–Nb 

Al Ta 

Ti–Mo 

Ge Ta 

Sn Mo Ga  

Zr Pd Sn  

 

Tak jako je studován vliv vodíku jako legujícího prvku, tak je sledována možnost 

využití α stabilizujícího efektu intersticiálně se rozpouštějících prvků jako je kyslík, 

dusík a uhlík pro přípravu SMA [49].  
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5 Obecná charakteristika slitiny Ti-Nb 

Jak lze vyčíst z Tab. 3-1, spadá niob mezi prvky stabilizující β fázi, proto jsou slitiny na 

bázi Ti-Nb řazeny do skupiny β slitin, případně mezi α+β slitiny s převahou β fáze. Jak 

bylo řečeno v kapitole 3, má β stabilizující prvek větší rozpustnost v β fázi než ve fázi 

α. Teplota fázové přeměny α  β se s rostoucím obsahem příměsi snižuje a β fáze může 

být při překročení určité koncentrace příměsi stabilizována do oblasti normální teploty i 

při běžné rychlosti ochlazování [29] Na Obr. 5-1 je uveden rovnovážný binární diagram 

Ti-Nb v plném koncentračním rozsahu při teplotách od 400 °C (673 K) až po 2600 °C 

(2873 K). 

Z  diagramu je patrný výskyt dvou tuhých roztoků, a to α, označen (α Ti), a β, 

označen (β Ti, Nb). Rostoucí množství niobu zvyšuje teplotu liquidu slitiny a zároveň 

rozšiřuje oblast stability β fáze snížením teploty přechodu  na  (  tranzus). 

 

 

Obr. 5-1 – Rovnovážný binární diagram Ti-Nb v celém koncentračním rozpětí, teplotní rozsah diagramu 

postihuje teploty v intervalu 400 – 2600 °C (673 – 2873 K) [30]; 
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Oproti Ni-Ti SMA mají slitiny na bázi Ti-Nb při rovnovážných podmínkách 

ochlazování dvoufázovou strukturu. Má-li se u nich projevit martenzitická 

transformace, je třeba zachovat vysokoteplotní β fázi do nižších teplot. Výsledná 

struktura však není v takových podmínkách plně stabilní, a proto při nevhodném 

tepelném namáhání hrozí vlivem změny mikrostruktury nepříznivé ovlivnění tvarově 

paměťových charakteristik [56]. 

Koexistence fází α + β je pod teplotou 400 °C (673 K) poměrně široká. 

V rovnovážných podmínkách ochlazování může být zachován určitý podíl fáze α až do 

koncentrace 38 % at. Nb. Za nerovnovážných podmínek ochlazování vznikají 

metastabilní fáze, jak bude blíže popsáno v kapitole 5.2. Typ výsledné fáze závisí jak na 

rychlosti ochlazování, tak na obsahu Nb (resp. β stabilizujících prvků) ve slitině.  

Binární slitiny Ti-Nb dosahují při pokojové teplotě nízkých hodnot kritického 

napětí pro skluzovou deformaci, proto superelastický jev nevykazuje výraznou sílu 

vrátné deformace [48]. Systematickým výzkumem bylo zjištěno, že zvýšení hodnot 

kritického napětí a projevů superelastického chování lze v zásadě efektivně docílit 

dvěma způsoby. 

Jeden spočívá v nízké teplotě žíhání a následném stárnutí slitiny, při kterém 

precipituje jemná ω fáze. Obecně je ω fázi přisuzován nepříznivý vliv na mechanické 

vlastnosti a je zájmem intenzivního studia. Druhý způsob spočívá v deformačním 

zpevnění za studena s následným přežíháním při středních teplotách [47]. V případě 

polykomponentních slitin je tento problém řešen legováním prvky, jako jsou Zr, Ta, 

Mo, Au, Pt a Al [58]. 

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

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

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

pružnosti [59]. 
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5.1 Rovnovážné fáze 

Při rovnovážných podmínkách ochlazování dochází v závislosti na koncentračním 

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

uspořádanou hexagonální mřížkou (HCP – hexagonal closed packed) a tuhý roztok β, 

který krystalizuje v kubické stereocentrické mřížce (BCC – body centered cubic), viz 

Obr. 5-2.  

Tuhý roztok α vykazuje omezenou retrográdní rozpustnost, rozpouští pouze 

malý obsah niobu, a to 2,5 at.% při teplotě 500 °C (773 K) (Obr. 5-1, Tab. 5-1). U 

čistého titanu je tato fáze stabilní do teploty 882 °C (1155 K). HCP mřížka má omezený 

počet skluzových systémů, konkrétně 3 (směr <1120>, rovina {0001}), proto se při 

deformaci projevuje výrazná anizotropie mechanických vlastností. Youngův modul 

pružnosti monokrystalu Ti činí v kolmém směru zatížení k základní rovině 145 GPa, v 

paralelní rovině pouze 100 GPa [38].  

Tuhý roztok β reprezentuje vysokoteplotní fázi s úplnou rozpustností v celém 

koncentračním rozsahu pod křivkou solidu při teplotách nad 882 °C (1155 K). 

S klesající teplotou pod 882 °C (1155 K) roste rozpustnost Nb až na 38 at.% při 400 °C 

(673 K) a je možné získat duplexní strukturu tvořenou fázemi α a β. Oproti HCP 

vykazuje kubická stereocentrická mřížka výbornou tvařitelnost, protože obsahuje 48 

skluzových systémů (směr <111>, rovina {110}).  

 

Obr. 5-2 – Znázornění mřížky α Ti (HCP) a β Ti (BCC) [38]; 

 

Jak s rostoucím obsahem Nb roste Moeq, je více stabilizována β fáze a teplota β 

tranzus klesá, viz Obr. 5-3. Od 25 hm.% Nb je vylučování fáze α při běžných 
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ochlazovacích rychlostech potlačeno a vzniká tvárná metastabilní β slitina [60]. 

V případě stabilní β fáze je nemožné α fázi v mikrostruktuře docílit ani stárnutím [61]. 

5.2 Metastabilní produkty β fáze  

Jak bylo uvedeno výše, vyskytují se v β Ti slitinách dvě stabilní fáze: vysokoteplotní β a 

nízkoteplotní α fáze. Ovšem fáze β může za určitých okolností přecházet na další tři 

metastabilní fáze. Výsledkem této transformace je martenzit α´ s HTU mřížkou, 

orthorombický martenzit α´´, případně může dojít k precipitaci ω fáze v základní 

austenitické matrici. Pro precipitaci ω fáze je obvykle udáváno teplotní rozmezí  

300 – 400 °C (573 – 673 K) [11]. Schematicky je situace zachycena na pseudobinárním 

diagramu na Obr. 5-3. Typ výsledné metastabilní fáze obsažený ve struktuře je 

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

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

množstvím legujících a intersticiálních prvků.  

 

 

Obr. 5-3 – Pseudobinární diagram Ti-β stabilizátor s možnými produkty transformace z výchozí β fáze, 

βC – kritický obsah β stabilizátoru, nad kterým již není možné docílit martenzitické fáze [57]; 

 

Dle literárních údajů [60, 62] může být produktem β rozpadu rovněž fáze τ, která 

je ovšem velmi nestabilní a není předmětem hlubšího studia. V práci [63] byla 

publikována možnost tlakově indukované transformace, kdy při tlaku přes 100 GPa 

vzniká fáze γ. Jedná se o fázi rovněž velmi nestabilní se stejnými parametry Pearsonova 

symbolu, SPACE group a prototypu mřížky jako α´´. 

Tab. 5-1 pak uvádí podrobnější výčet mřížkových a strukturních parametrů 

jednotlivých fází rovnovážného a pseudobinárního diagramu [4, 62, 64]. 
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Tab. 5-1 – Podrobnější informace o parametrech jednotlivých fází rovnovážného a pseudobinárního 

diagramu Ti-Nb [4, 62, 64,]; 

 stabilní fáze metastabilní fáze 

 (β Ti, Nb) (α Ti) α´ α´´ ω τ 

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

typ mřížky 
KSC 

(BCC) 

HTU 

(HCP) 

HTU 

(HCP) 
orthorombický 

HTU 

(HCP) 
(BCT) 

a [nm] 
Ti 0,33065  0,29506 N/A viz Obr. 5-6 0,4625 N/A 

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

c [nm] -- 0,46835 N/A viz Obr. 5-6 0,2813 N/A 

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

pearsonův 

symbol 
cI2 hP2 hP2 oC4 hP3 tI2 

strukturní 

označení 
A2 A3 A3 A20 C32 Aa 

SPACE group Im  P63/mmc P63/mmc Cmcm P6/mmm I4/mmm 

prototyp W Mg Mg αU AlB2 αPa 

5.2.1 Martenzitická fáze  

Prudké zakalení slitiny Ti-Nb z teploty nad Ms v oblasti stability β fáze vede 

k martenzitické transformaci, která je ve struktuře viditelná jako jemné desky nebo 

jehlice [38].  

V závislosti na množství Nb ve slitině mohou vznikat dva typy martenzitu [65], 

[66], a to martenzit α´, který má HCP strukturu a vzniká při obsazích Nb do 9 hm.%, a 

martenzit α´´ s orthorombickou distorzí HCP mřížky pro obsahy Nb v rozmezí  

14 – 30 hm.% [60]. Hodnota 30 hm.% Nb jako maximální množství pro vznik α´´ není 

zřejmě konečná, protože dle [11] se jev tvarové paměti, který je právě důsledkem 

reverzibilní transformace α´´ martenzitu zpět na β fázi, v Ti-Nb slitinách může 

projevovat až do 50 hm.% Nb (cca 33 at.%). 

Oba dva uvedené typy martenzitu vznikají bezdifuzním mechanismem při 

zakalení z oblasti stability β fáze [11], v tom případě mluvíme o atermickém martenzitu. 

Martenzit typu α´´ může rovněž vznikat ve slitinách s vyšším obsahem Nb za působení 

dostatečně velkého vnějšího zatížení jako napěťově indukovaný martenzit (SIM) 

v případě, že je zachována vysokoteplotní β fáze do oblasti nižších teplot [67, 68]. 

Zpětnou transformací struktury α´´ na mateřskou β fázi dochází k obnově počátečního 

makroskopického tvaru [11].  
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Na pseudobinárním diagramu (Obr. 5-3) jsou schematicky znázorněny oblasti 

stability důležitých fází. Bližší informace o mřížkových a strukturních charakteristikách 

jednotlivých fází jsou uvedeny v Tab. 5-1. Oproti slitinám na bázi Ni-Ti, u kterých se 

vyskytuje 24 variant martenzitu [7], tak dle [69] se u slitin Ti-Nb vyskytuje pouze 12 

možných martenzitických variant, přičemž i zde platí, že je vždy dominantní právě ta 

varianta, která je při daných podmínkách energeticky nejvýhodnější. 

Rozdíl v počtu variant martenzitu bude zřejmě vyplývat z faktu, že zatímco 

equiatomární slitina Ni-Ti je intermetalická sloučenina s přesným uložením atomů 

v mřížce mateřské B2 struktury s habitovou rovinou (110), tak Ti vytváří s Nb tuhý 

roztok – při vyšších koncentracích Nb vzniká β fáze s BCC mřížkou, při nižších 

obsazích Nb je stabilní α fáze s HCP mřížkou – a v souvislosti s tím vykazuje nižší 

uspořádání atomů a vznik takového počtu martenzitických variant, jako pozorovaný u 

Ni-Ti, není možný. Podle obou fenomenologických krystalografických teorií 

martenzitické transformace (Wechsler-Lieberman-Read teorie a Bowles-Mackenzie 

teorie) je habitová rovina mezi mateřskou a martenzitickou fází invariantní rovinou, 

která nepodléhá distorzi ani rotaci a má nejnižší energii deformace [1]. 

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

martenzitem v případě Ti-Nb je znázorněna na Obr. 5-4, na kterém je osa x fixována a 

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

bylo již výše zmíněno, polohy atomů Ti a Nb v mřížce BCC nejsou striktně určeny a 

mohou se libovolně zastupovat [70], proto schéma na Obr. 5-4 barevně nerozlišuje 

samotné atomy Ti a Nb v atomární mřížce, ale pouze uzlové body a středové atomy. 

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

zapsat následovně [47]:  

 

z pohledu β na α´´  

 

respektive z pohledu α´´ na β 

 

 

Přechod z austenitu na jednotlivé typy martenzitu se děje smykovým 

mechanizmem, jak je naznačeno na Obr. 5-5. Vyznačený posuv roviny je vyvolán 

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

vzniká nejprve martenzit α´´, který při větší deformaci mřížky přechází na martenzit α´. 
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Na základě výše uvedeného lze tedy říci, že α´´ představuje transformační mezistupeň 

mezi fázemi β a α´. 

 

 

Obr. 5-4 – Znázornění orientačního vztahu mezi austenitickou β a martenzitickou α´´ fází [47]. Modře je 

znázorněna β fáze s parametrem mřížky a0, červeně je zvýrazněna martenzitická fáze s parametry mřížky 
a´, b´, c´. Pro snazší orientaci v mřížce je zelenými úsečkami vymezena pozice středových atomů 

austenitické mřížky; 

 

 

Obr. 5-5 – Znázornění mechanizmu vzniku martenzitu α´´ a α´ v závislosti na posunutí atomární roviny. 

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

α´vyznačena pouze hexagonální základna mřížky [71]; 
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Obr. 5-6 – Změna parametrů mřížky v závislosti na obsahu Nb. β fázi náleží parametr mřížky a0, 

parametry a´, b´ a c´ náleží martenzitické fázi α´´ [47]; 

 

Pro přípravu slitiny s maximální možnou vratnou deformací je důležitá znalost 

mřížkových konstant mateřské a martenzitické fáze, protože jejich velikost je vázaná na 

deformaci mřížky vznikající martenzitické fáze z mateřské BCC mřížky [71]. Změna 

mřížkových parametrů je závislá na složení slitiny. Jak je možné vidět na Obr. 5-6, tak 

oproti mateřské β fázi vykazují mřížkové konstanty martenzitu α´´ značný rozptyl [47]. 

Z Obr. 5-6 je patrné, že parametr mřížky β fáze je na poměru Ti-Nb téměř 

nezávislý, nárůst o 0,013 x 10
-3 

nm na každé přidané 1% Nb. Oproti tomu mřížkové 

parametry martenzitu α´´ vykazují poměrně široký rozptyl. Parametr a´ roste o  

1,364 x 10
-3 

nm, rozměr b´ se zmenšuje o 1,546 x 10
-3 

nm a c´ se v porovnání s a´ a b´ 

tak výrazně nemění, ale přesto klesá o 0,238 x 10
-3 

nm na každé přidané 1% Nb [47].  
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5.2.2 Omega fáze 

Omega fáze se vyskytuje ve slitinách na bázi Ti a Zr s obsahem β stabilizujících prvků, 

jako jsou Nb, V, Mo [69]. Prakticky se vyskytují dva typy ω fáze.  

Atermická (athermal ω), která vzniká bezdifuzní transformací podkročením 

tranzitní teploty T0 (zakalením) z vysoké teploty při obsahu 13 – 18 at.% Nb a 

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

středních teplotách při 9 – 36 at.% Nb [65]. Obvykle se uvádí teplotní rozsah stárnutí 

300 – 400 °C (573 – 673 K) pro precipitaci v mateřské β fázi. V ideálním případě mají 

oba typy hexagonální strukturu, ale lze u nich pozorovat i trigonální (klencovou) mřížku 

[58]. Vzniklé precipitáty jsou velmi drobné, jejich velikost je kolem 5 - 10 nm a lze je 

sledovat pouze pomocí elektronového mikroskopu [69].  

Je prokázáno, že během kalení vznikají v BCC mřížce mateřské fáze lokální pnutí, 

která umožňují posun atomů na rovinách {1 1 1} ve směrech <1 1 1> [57]. Vliv takto 

vzniklé ω fáze na transformaci β → α´´ není zcela objasněn a je zájmem intenzivního 

studia. Mechanismus, jakým přispívá ω fáze ke snížení teploty Ms vlivem 

precipitačního stárnutí, je přisuzován tomu, že precipitáty ω jsou tvořeny zejména 

titanem, čímž dochází k obohacování matrice o Nb, a tím pádem ke stabilizaci 

martenzitické fáze [47, 72]. 

Precipitáty ω fáze nepříznivě ovlivňují mechanické vlastnosti. Je obecně známo, 

že termální ω fáze vede ke značné ztrátě houževnatosti, snížení tažnosti a k nárůstu 

tvrdosti. [47]. Pokud je žádán nízký modul pružnosti, je nutné se precipitaci ω fáze 

vyhnout, protože způsobuje jeho ostrý nárůst [59]. Na druhé straně je precipitace ω fáze 

prospěšná zvýšením kritického skluzového napětí, čímž přispívá ke zvýšení síly při 

vratné deformaci, a snížením teploty transformace Ms [69].  

Dlouhodobým stárnutím slitiny, řádově v hodinách, dochází k přechodu 

metastabilních fází do rovnovážného stavu, jehož výsledkem je rovnovážná struktura  

α-β. Veškerý podíl ω fáze zaniká po cca 4 hodinách, jak ilustruje Obr. 5-7, po 16 

hodinách stárnutí je již možné sledovat znatelný úbytek β fáze, která během procesu 

stárnutí přešla na α fázi [73]. 
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Obr. 5-7 – Diagram znázorňující úbytek ω fáze v mikrostruktuře slitiny v závislosti na délce tepelného 

zpracování [73]; 

 

Dle [74] nebyla existence ω fáze potvrzena ve slitinách, ve kterých figuruje velký 

substituční a malý základní atom. Při klesajícím poměru atomárních poloměrů se oblast 

adekvátní ω fáze posouvá k nižším obsahům legury a zároveň dochází k zúžení 

koncentračního rozsahu, ve kterém se adekvátní ω vyskytuje. Na Obr. 5-8 je zaznačen 

rozsah složení, při kterém lze ve slitinách na bázi Ti a Zr pozorovat existenci ω fáze v 

závislosti na poměru atomových poloměrů substitučního a základního atomu. 

 

 

Obr. 5-8 – Výskyt ω fáze ve slitinách na bázi Ti a Zr (základní atom – „x“), pro různé obsahy příměsi 

„y“ (at.%). Ideální ω je vymezena plnou čárou, neadekvátní ω je vyznačena čárkovaně. [74]; 
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5.3 Vliv legujících prvků  

Vlastnosti kovových materiálů (tvrdost, pevnostní charakteristiky, mřížkové konstanty, 

elektrický odpor, modul pružnosti atd.) včetně titanových slitin jsou řízeny typem 

legujících prvků a jejich množstvím a tepelně mechanickým zpracováním. Do značné 

míry jsou jejich vlastnosti ovlivňovány rovněž intersticiálními prvky, kterým je ve 

většině případů připisován nežádoucí vliv na strukturní a mechanické vlastnosti. Protože 

jejich přítomnost nelze s ohledem na způsob a technologické možnosti výroby zcela 

vyloučit, je kladen značný důraz na udržení obsahu těchto prvků ve slitinách na takové 

úrovni, která ještě výrazně nezhoršuje požadované vlastnosti.  

Při výrobě hraje důležitou roli několik faktorů, jako je čistota vstupních materiálů, 

typ tavicího agregátu, materiál tavicího kelímku (kokily) či zvolená pracovní atmosféra. 

Podstatnou roli hraje i teplota přehřátí taveniny a čas, po který je materiál udržován 

v roztaveném stavu. Protože titan a titanové slitiny ochotně reagují s okolní atmosférou, 

převážně pak s vodíkem a kyslíkem za vyšších teplot [75], platí obecně zásada, že tavba 

má proběhnout s minimálním přehřátím v co nejkratším možném čase. 

V krajních případech může vlivem vysokého obsahu intersticiálních prvků 

docházet ke vzniku nežádoucích fází, jako jsou hydridy, karbidy, nitridy či oxidy kovů, 

a tím k ochuzování slitiny o základní prvky. Důležitou roli při vzniku těchto fází hraje 

afinita základních atomů k jednotlivým intersticiálům a slučovací energie sloučenin. 

Výsledné složení slitiny tak může být více či méně ochuzeno o některý ze základních 

prvků.  

V následujících kapitolách je popsán vliv vybraných intersticiálních a legujících 

prvků. Výběr legujících prvků byl omezen na ty prvky, které se užívají na přípravu 

biokompatibilních slitin na bázi Ti-Nb. 

5.3.1 Vodík 

Vodík je z mnoha ohledů vnímán jako škodlivý intersticiální prvek, který významně 

zhoršuje mechanické vlastnosti připravené slitiny. Jeho vliv má na β fázi (BCC) zcela 

odlišný dopad, než na fázi α (HCP). Rozdíl nespočívá pouze v nižším difuzním 

koeficientu vodíku v α fázi, ale rovněž v mechanizmu, jakým se vodík v uvedených 

strukturách projevuje.  

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

(cca 0,01 hm.%), který se hromadí na hranicích zrn, tak β slitiny jsou schopny 
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absorbovaný vodík rovnoměrněji distribuovat v objemu bez vzniku tohoto hydridu [38]. 

To je dovod, proč je β fáze schopna rozpustit větší množství vodíku než α fáze, která je 

více náchylná k vodíkovému křehnutí. Obecně platí, že se rozpustnost vodíku v β fázi 

výrazně snižuje s rostoucí teplotou jako důsledek exotermické povahy absorpce vodíku 

s rostoucí teplotou [76].  

Jak je vidět na Obr. 5-9 vede zvyšování obsahu vodíku k nárůstu meze pevnosti, 

ovšem současně s tím významně klesá tažnost materiálu. Při nízkých koncentracích 

vodíku vykazuje lom tvárnější charakter se stopami plastické deformace, s rostoucí 

koncentrací vodíku se mění charakter lomu a přechází na křehký lom s rovným 

povrchem.  

Následek křehnutí vlivem vodíku lze vidět na obrázku Obr. 5-10, kdy s rostoucí 

koncentrací vodíku ve slitině Ti-35V-15Cr (stabilní β) dochází k posouvání křivek 

k nižším hodnotám vrubové houževnatosti a ke zvýšení tranzitní teploty.  

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

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

pružnosti [77]. 

 

Obr. 5-9 – Porovnání tahových diagramů pro slitinu Ti-35V-15Cr (stabilní β) v závislosti na různém 

obsahu vodíku, rychlost deformace neuvedena [77]; 
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Obr. 5-10 – Vliv teploty a koncentrace vodíku na vrubovou houževnatost  

slitiny Ti-35V-15Cr (stabilní β) [77]; 

 

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

struktuře, nebylo v dostupné literatuře nalezeno, ale v práci [78] byl všeobecně sledován 

vliv vodíku na transformace probíhající ve slitině na bázi Ti-Nb s různým obsahem 

vodíku a byla prokázána přímá souvislost v poklesu transformačních teplot při 

vzrůstajícím obsahu vodíku. 

5.3.2 Niob 

Niob tvoří s titanem substituční tuhý roztok a zvyšuje stabilitu β fáze. V závislosti na 

jeho obsahu můžeme vznik nízkoteplotních fází (viz Tab. 5-1) ovlivnit změnou 

ochlazovacích podmínek. Při obsahu niobu přesahující 25 % hm je vylučování α fáze 

při běžných ochlazovacích rychlostech potlačeno a vzniká tvárná metastabilní slitina β 

[58]. 

Čistý Ti má modul pružnosti 116 GPa a přídavek Nb jeho hodnotu snižuje. 

V závislosti na množství Nb a tepelném zpracování slitiny může Youngův modul 

klesnout až k ~ 50 GPa [59]. 

Každé jedno přidané procento Nb lineárně snižuje teplotu martenzitické 

transformace Ms, kdy dochází k poklesu cca o 43 K a zároveň přispívá k nárůstu měrné 

hmotnosti o ~ 0,05 [g 
. 
cm

-3
], jak je možné vidět na Obr. 5-11. Průběh teploty Ms byl 

sledován na slitině ve stavu po rozpouštěcím žíhání při 1173 K po dobu 30 min, 

přičemž za teplotu Ms byla zvolena taková teplota, při níž slitina daného složení 

vykazovala minimální hodnotu kritického skluzového napětí [48].  
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Obr. 5-11 – Vliv obsahu Nb na změnu teploty Ms a měrné hmotnosti. Teplota Ms byla stanovena ze stavu 

materiálu po rozpouštěcím žíhání při 900°C (1173 K) po dobu 30 min. Čárkovaný průběh křivky sleduje 

trend z experimentálně zjištěných hodnot pro změnu Ms [48]; 

 

Červenými body na křivce hustoty na Obr. 5-11 jsou vyznačeny slitiny 

připravené pro experimentální část této práce. Měrná hmotnost byla určena metodou 

dvojího vážení a koresponduje s teoretickými hodnotami určenými na základě výpočtu. 

Hustota slitin je ~ 6 a 6,15 g 
. 
cm

-3 
pro Ti-22Nb a Ti-25Nb, v pořadí. 

Na Obr. 5-12 je znázorněno ovlivnění kritického napětí pro skluzovou deformaci 

v závislosti na změně obsahu Nb. Průběh není lineární a z počátku vykazuje pozvolný 

pokles s minimem při 26 at.% Nb, pak strmě vzrůstá. Tento jev je vysvětlován tím, že 

při nižších obsazích Nb je nutné vyšší působící napětí pro reorientaci martenzitických 

variant, strmý nárůst kritického napětí pak souvisí s tím, že teplota Ms pro vyšší obsahy 

Nb leží níže, než pokojová teplota (viz Obr. 5-11) a napětí nutné pro vznik SIM je tedy 

vyšší než napětí potřebné k pohybu dislokací [48]. 

Hodnota kritického napětí pro skluzovou deformaci je velmi důležitá z hlediska 

praktické použitelnosti SMA, protože udává, jak velkou silou může na své okolí takový 

materiál působit. Pokud je kritické napětí pro vznik SIM větší než napětí nutné pro 

deformaci mateřské fáze, nedochází ke vzniku martenzitu, ale k pohybu dislokací 

mateřskou fází – potažmo k deformaci vysokoteplotní (mateřské) fáze β.  
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Obr. 5-12 – Vliv obsahu Nb na kritické napětí Ti slitiny s obsahem 20-29 at.%  Nb [48]; 

 

Porovnání průběhu tahových diagramů Ti slitin s obsahem (20–28) at.% Nb po 

rozpouštěcím žíhání při teplotě 1173 K po dobu 30 min je uvedeno na Obr. 5-13. Až do 

obsahu 26 at.% Nb klesá prodloužení do lomu a zároveň klesá mez kluzu. Při obsahu  

28 at.% Nb nebylo pozorováno superelastické chování při odtížení, jak je vidět na sérii 

křivek napětí-deformace pro různé obsahy Nb na Obr. 5-14. To značí, že pro složení 

Ti-(28–29) at.% Nb leží teplota Ms níže, než je pokojová teplota a že napětí pro SIM je 

vyšší než napětí pro skluzovou deformaci [48].  

 

 

Obr. 5-13 – Srovnání tahových diagramů pro slitinu Ti(20-28) at.% Nb při pokojové teplotě po 

rozpouštěcím žíhání při 900°C (1173 K)/ 30 min, rychlost deformace činila 1,67 x 10-4 . s-1 [48]; 

 

Ze série křivek napětí-deformace na Obr. 5-14 vyplývá, že slitiny  

Ti-(22–25) at.% Nb vykazují SME, u slitin Ti-(25,5–27) at.% Nb bylo pozorováno 
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superelastické chování a konečně u slitin Ti-(28–29) at.% Nb nebyl pozorován projev 

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

deformace po ohřevu do oblasti stability austenitu [48].  

 

 

Obr. 5-14 – Průběh napětí-deformace pozorovaného při zatížení a odtížení pro slitinu Ti(22-29) at.% Nb 

po rozpouštěcím žíhání při 900°C (1173 K)/ 30 min. čárkovaně je naznačen SME  

po ohřevu na T > Af [48]; 

5.3.3 Kyslík 

Zvyšující se obsah kyslíku, který v titanových slitinách působí jako α stabilizátor, má 

vliv na změny transformačních teplot a již při malých množstvích výrazně zvyšuje 

pevnost za současného snížení plasticity [25]. Teplotu transformace α / β posouvá 

v případě čistého Ti k vyšším hodnotám s gradientem cca 88 K/ 1 at.% O2, v případě 

slitiny s obsahem Nb je tento posun mnohem výraznější, kdy se teplota transformace 

α/β zvyšuje o cca 200 K/ 1 at.% O2 a teplota počátku martenzitické transformace Ms 

klesá o cca 160 K/ 1 at.% O2, jak lze vidět na Obr. 5-15.  
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Obr. 5-15 – Vliv obsahu kyslíku na změnu transformačních teplot α/β a Ms, žíháno při 900°C (1173 K)/ 

30 min [49]; 

 

Z porovnání průběhu diagramů tahových zkoušek slitiny Ti-22Nb po 

rozpouštěcím žíhání na Obr. 5-16 je patrný vliv kyslíku na deformační vlastnosti 

slitiny. Již při obsahu 1 at.% kyslíku dosahuje slitina téměř dvojnásobek meze pevnosti 

oproti slitině bez kyslíku a při obsahu nad 1 at.% značné klesá tažnost a dále se navyšují 

pevnostní charakteristiky [49]. Rozpuštěný kyslík slitinu zpevňuje tuhým roztokem, 

takže se stoupajícím obsahem kyslíku vzrůstá rovněž lomové napětí nezávisle na 

tepelně-mechanickém zpracování.   

 

 

Obr. 5-16 – Průběh tahové zkoušky slitiny Ti-22Nb s obsahem kyslíku 0,0-2,0 at.% po rozpouštěcím 

žíhání při teplotě 900 °C (1173 K)/ 30 minut [49];  
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Odlišná situace nastává u hodnot tažnosti. Po válcování za studena je tažnost na 

obsahu kyslíku závislá minimálně, ovšem po rozpouštěcím žíhání s jeho rostoucím 

obsahem výrazně klesá, jak je vidět na Obr. 5-17 [49]. Modul pružnosti je až do 

hodnoty 1,5 at.% kyslíku stabilní a nepřekračuje hodnotu 65 GPa [14, 49]. 

 

 

Obr. 5-17 – Závislost meze pevnosti a lomového napětí v závislosti na TMZ [49]; 

 

Tvarově paměťový jev byl pozorován ve slitině Ti-22Nb s obsahem kyslíku do 

0,5 at.%, superelastické chování pak bylo prokázáno při obsahu kyslíku v rozsahu  

1,0 –2,0 at.%. Na Obr. 5-18 jsou znázorněny průběhy napětí-deformace pro různé 

obsahy kyslíku a pro porovnání je připojen rovněž deformační průběh slitiny Ti-27Nb. 

Jak je vidět, ve slitině Ti-Nb zlepšuje obsažený kyslík superelastické chování slitiny, 

obdobně jako vyšší obsah Nb. Ovšem v porovnání s Ti-22Nb vykazuje Ti-27Nb nižší 

mez kluzu, stejně jako Ti-22Nb s obsahem kyslíku 0,5 at.%. Mez kluzu je v grafech 

vyznačena černou šipkou, pro nízké obsahy kyslíku značí přeuspořádání 

martenzitických variant během zatěžování, u slitin s vyšším  obsahem (1,0–2,0 at.%) 

odpovídá vzniku SIM. Zelené šipky naznačují částečnou relaxaci deformace vlivem 

zpětné transformace M→A po odtížení a ohřevu nad teplotu Af [49]. Jak je patrné 

z grafu, mez kluzu s rostoucím obsahem kyslíku (0,5 %) nejprve klesá a poté pro vyšší 

obsah kyslíku (od 1,0 %) postupně narůstá. 
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Obr. 5-18 – Vliv obsahu kyslíku na změnu transformačních charakteristik. Žíháno  

900°C (1173 K)/ 30 min, velikost deformace 2,5 %. Tmavé šipky označují mez kluzu, zelené šipky 

naznačují částečnou relaxaci deformace po ohřevu nad Af [49]; 

5.3.4 Tantal  

Tantal je stejně jako Nb či Zr netoxický a v prostředí tělních tekutin téměř zcela 

korozně odolný, z těchto důvodů se využívá jako ternární legující příměs pro přípravu 

biokompatibilních slitin na bázi Ti-Nb.  

V kompozici s Nb podporuje Ta stabilizaci β fáze. Při obsazích pod 4 at.% lze 

zakalením docílit martenzitu α´´, ovšem při obsahu Ta mezi 4-6 at.%, kdy je β fáze 

zcela stabilizována, již nelze martenzitickou fázi α´´ zakalit, naopak může docházet 

k precipitaci atermické ω fáze. Objemový podíl a velikost této fáze vzrůstá s rostoucím 

obsahem Ta [55]. Teplota Ms je přídavkem tantalu snižována o cca 30 K na každé 1% 

Ta, jak je ilustrováno na Obr. 5-19.  
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Obr. 5-19 – Závislost teploty Ms na obsahu Ta pro slitinu Ti-22Nb-Ta(0-8) at.%. Čárkovanou čárou je 

naznačena aproximace dalšího poklesu teploty Ms s rostoucím obsahem Ta [55]; 

 

Přídavek Ta do slitiny na bázi Ti-Nb vyvolává zpevnění tuhým roztokem a vede 

ke zvýšení hodnoty kritického napětí pro skluzovou deformaci a snížení napětí nutného 

pro vznik SIM, což u slitin Ti-22Nb-(6-8)Ta vede k vyšší vratné tvarové deformaci až 

nad 3 % [55]. Porovnání vlivu obsahu Ta a teploty na hodnoty kritického napětí je 

uvedeno na Obr. 5-20, červenou kolmicí je vyznačena pokojová teplota. 

 

 

Obr. 5-20 – Změna kritického napětí pro skluzovou deformaci v závislosti na teplotě pro slitiny  

Ti-22Nb-5Ta a Ti-22Nb-8Ta. Pokojová teplota vyznačena červenou čárou [55];  

  



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

IX / 2015 Disertační práce 44 

5.3.5 Zirkonium 

V závislosti na obsahu Zr se při tepelném zpracování mění produkty transformace. 

Martenzit α´´ byl pozorován pouze u slitin s obsahem do 2 hm.% Zr po rozpouštěcím 

žíhání a zakalení. Při obsahu 7 - 12 hm.% Zr byla u slitin zakalených z 1273 K 

pozorována fáze α´´ + β [79]. Přítomnost Zr blokuje precipitaci izotermální ω fáze, 

proto se vzrůstajícím obsahem Zr za současného prodloužení doby stárnutí vede k 

omezení projevu superelastického chování [55]. 

U martenzitické fáze α´´ (rombická mřížka) binární slitiny Ti-Nb se s rostoucím 

obsahem Nb zvětšuje mřížkový parametr a, zatímco parametry b a c se snižují (viz 

Obr. 5-6). Podobný trend byl sledován rovněž pro zvyšující se obsah Zr v binární 

slitině Ti-Nb [59]. 

V titanových slitinách se Zr projevuje jako β stabilizátor, proto má binární slitina 

Ti-Nb legovaná Zr silně stabilizovanou β fázi s nízkým modulem pružnosti [80]. 

Rostoucí obsah Zr v ternární slitině zjemňuje výslednou mikrostrukturu, zvyšuje 

dosaženou pevnost, ale významně snižuje plasticitu. Srovnání průběhu tahových 

zkoušek slitin s různým obsahem Zr při rychlosti deformace 1,5 x 10
-4 . 

s
-1

 je uveden 

v diagramu na Obr. 5-21 [81]. 

 

 

Obr. 5-21 – Průběh tahových diagramů slitiny Ti75-xNb25Zrx (x=0-6) po TZ při teplotě 1123 K/ 60 min se 

zakalením do vody. Rychlost deformace 1,5 x 10-4 . s-1 [81]; 

 

Na Obr. 5-22 je zachyceno srovnání modulu pružnosti a meze pevnosti ternární 

slitiny Ti75-xNb25Zrx (x=0-6). Nejvyšší mez pevnosti 775 MPa dosahuje slitina při  

3 at.% Zr, oproti tomu nejnižšího modulu pružnosti 62 GPa je dosaženo při 2 at.% Zr, 
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což je dáváno do souvislosti se vznikem napěťově indukovaného martenzitu (α´´ fáze) 

[81].  

 

Obr. 5-22 – Vliv obsahu Zr na mez pevnosti a Youngův modul pružnosti ternární slitiny Ti75-xNb25Zrx 

(x=0-6), po TZ při teplotě 1123 K/ 60 min se zakalením do vody [81]; 

 

Jak výrazně ovlivňuje přídavek Zr transformační teploty titanových slitin, nebylo 

v dostupné literatuře nalezeno, ale vzhledem k výše uvedenému lze očekávat, že 

rostoucí obsah Zr bude v kombinaci s Nb teplotu Ms snižovat.   
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6 Experimentální část 

Experimentální část práce se zabývá studiem vlivu vodíku na fyzikálně mechanické 

vlastnosti dvou binárních slitin na bázi Ti-Nb, jejichž složení je uvedeno v Tab. 6-1.  

Při volbě procentuálního poměru Ti a Nb byl brán zřetel na existenci 

metastabilního diagramu Ti-Nb, který je na Obr. 5-3. Dle dostupné literatury by slitina 

Ti s obsahem 25 at.% Nb již měla ležet mimo oblast vzniku ω fáze a nemělo by 

docházet ke vzniku deformačního martenzitu.  

Samotná příprava experimentálních slitin a hodnocení jejich vlastností bylo 

z velké části provedeno s využitím technologické základny, kterou disponují pracoviště 

na fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava.  

 

Tab. 6-1 – Nominální složení experimentálních slitin v atomárním a hmotnostním podílem jednotlivých 

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

slitina 
at.% hm.% zkrácený 

zápis Ti Nb Ti Nb 

Ti-22Nb 78 22 64,63 35,37 22Nb 

Ti-25Nb 75 25 60,73 39,27 25Nb 

 

Vzorky připravených slitin byly podrobeny různým režimům tepelného 

zpracování, jak je blíže specifikováno v následujícím textu. Bylo na nich provedeno 

studium mikrostruktury na světelném i elektronovém mikroskopu, EDS analýza složení, 

stanovení množství obsažených plynů ve vzorcích, měření mikrotvrdosti dle Vickerse, 

byly provedeny tahové zkoušky a měření transformačních teplot.  

Při různých etapách tepelného zpracování byly sledovány níže uvedené cíle: 

– Vyhodnocení mikrostrukturních charakteristik s využitím optické i elektronové 

mikroskopie.  

– Stanovení mikrotvrdosti a její ovlivnění režimem tepelného zpracování.   

– Stanovení obsahu vodíku po různých etapách zpracování. 

– Provedení tahových zkoušek. 

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

Při přípravě experimentálního materiálu se vycházelo z Ti slitiny grade 36, což je 

předslitina Ti-Nb45 (45 hm.% ~ 29,5 at.% Nb). Dle protokolu z materiálové 

dokumentace byl při její výrobě použit niob čistoty 2N7. Předslitina byla zakoupena od 

firmy Plansee Group. Tepelná historie předslitiny nebyla blíže výrobcem specifikována, 

ale z experimentálně ověřené mikrostruktury lze předpokládat, že se jednalo o odlitek 

po válcování za tepla s dynamickou rekrystalizací. 

Příprava vsázky obou slitin spočívala v rozřezání dodaného ingotu vodním 

paprskem na plátky cca 5 mm silné a v dolegování na požadované složení kusovým Ti 

čistoty „Grade 2“. Velikost jednotlivých kousků byla volena tak, aby je bylo možné co 

nejrovnoměrněji promísit při uložení do měděné lodičky plazmové pece. Těsně před 

procesem tavení byl veškerý vstupní materiál vsázky chemicky očištěn od mastnoty a 

oxidů v roztoku 5% HF po dobu cca 10 – 15 s a opláchnut v destilované vodě ohřáté na 

cca 60 °C (333 K), aby bylo zajištěno rychlejší schnutí po vytažení z oplachu.  

Plazmová pec byla pro zpracování zvolena z důvodu vysokých teplot tavení jak 

samotné předslitiny, tak i výsledných slitin. Pro zmíněné slitiny vychází dle binárního 

diagramu teplota tavení v rozmezí cca 1750 – 1800 °C (2023 – 2073 K). Tavba byla 

provedena v plazmové peci s horizontální vodou chlazenou měděnou lodičkou. Aby se 

snížila možnost kontaminace slitin kyslíkem během tavby, byl jako plynotvorný plyn 

zvolen směsný Ar s 5 % vodíku, který zajišťoval redukční povahu pracovní atmosféry. 

Před započetím tavby byl prostor pece po vyvakuování proplachován argonem o 

průtoku 5 l 
. 
min

-1
. Tento proplach následně probíhal i v průběhu ochlazování po dobu  

cca 15 – 20 minut, než vytavené ingoty dostatečně vychladly a bylo možné je vyjmout z 

pece. 

Pro zajištění lepší homogenity byl každý ingot přetaven dvěma průchody, otočen 

v lodičce o 180° v podélném směru a opět dvěma průchody plazmového hořáku 

přetaven. Ingoty byly dále zpracovány kováním na vzduchu při teplotě ~850 °C  

(1123 K). Ochlazování vykovaných tyčí proběhlo rovněž na vzduchu bez ochranné 

atmosféry.  

V průběhu zpracování disertační práce byly připraveny celkem čtyři ingoty: dva 

ingoty slitiny Ti-22Nb a dva ingoty slitiny Ti-25Nb, každý o průměrné hmotnosti 660 g. 

Druhá sada ingotů byla připravena poté, co nevhodně zvolený technologický postup 

mechanického přepracování první sady vytavených ingotů na požadovaný průměr vedl 
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ke vzniku převalků a oxidaci mikrostruktury. Tato sada ingotů byla z oválného tvaru 

překována na ručním bucharu na „kruhový“ profil 10 mm a následně rotačně překována 

na drát ø 3 mm. Vzniklé převalky zasahovaly hluboko do materiálu, jak je 

zdokumentováno na obrázku Obr. 6-1. Po překování na ø 3 mm se tyto vady velmi 

negativně promítly do výsledné kvality drátů. 

 

 

Obr. 6-1 – Převalky po ručním překování první sady ingotů na ø 10 mm, příčný řez; 

 

Druhá sada ingotů byla kována na zařízení pro rotační kování z oválného profilu 

po plazmovém tavení. Získané kulatiny byly ø 10 mm, povrch byl téměř hladký, místy 

byl pozorován výskyt ostrých šupinek. Ovšem ty zasahovaly pouze povrchové vrstvy a 

bylo možné je mechanickým broušením odstranit. Redukce z ø 10 mm na požadované  

3 mm proběhla rovněž pomocí rotačního kování.  

Na výřezu binárního diagramu Ti-Nb (viz Obr. 5-1, kapitola 4) je na Obr. 6-2 

znázorněno složení předslitiny a obou připravovaných slitin.  
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Obr. 6-2 – Výřez z rovnovážného binárního diagramu Ti-Nb s vyznačeným složením slitin a teploty 

přechodu z β fáze na α+β. 1 – Ti-22Nb, T1 – ~540 °C (813 K); 2 – Ti-25Nb, T2 – ~510 °C (783 K);  

3 – předslitina Ti-Nb (Ti grade 36), T3 – ~465 °C (738 K); 

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

rozměry odebírány třemi způsoby. V případě větších průměrů (ingoty a rotačně 

vykované tyče s ø 10 mm) bez požadavku na velkou přesnost byla použita metoda 

dělení materiálu pomocí vodního paprsku. Velkým přínosem užití vodního paprsku 

oproti konvenčním frikčním metodám pro dělení tohoto typu materiálu byla vyšší 

rychlost řezu a neovlivnění řezu vývojem nadbytečného tepla Přesná kotoučová pila 

s vlastním chlazením oblasti řezu byla uplatněna při přípravě vzorků menších rozměrů 

po rotačním kování drátu na ø 3 mm. Nejmenší vzorky s největší rozměrovou přesností, 

která byla vyžadována u vzorků pro DTA, byly připravovány elektroerozivní metodou 

obrábění. Kromě vysoké přesnosti dělení materiálu dosahované touto metodou, spočívá 

její přínos rovněž v malém prořezu, který je dán průměrem řezacího drátu. 

Na obou typech sledovaných slitin bylo uskutečněno několik různých režimů 

tepelného zpracování. Bližší popis tepelného zpracování je uveden v následující 

kapitole „Režimy tepelného zpracování“. 
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6.2 Režimy tepelného zpracování 

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

teplotních režimech, jak je schematicky zachyceno na Obr. 6-3, Obr. 6-4 a Obr. 6-5.  

Rychlost ohřevu pece byla nastavena na 800 °C (1073 K) za hodinu. Při 

zpracování vzorků bylo použito dvou odlišných pracovních atmosfér, a to argonové 

(Ar) a vodíkové (H2), která byla použita za účelem prodifundování vodíku do 

mikrostruktury slitin. Oba užité plyny byly čistoty 5N a do pecního prostoru byly 

přiváděny v mírném přetlaku vůči atmosférickému tlaku, aby se zamezilo případnému 

průniku vzdušného kyslíku do pecního prostoru. Jejich průtok byl manuálně regulován 

dle potřeb procesu. Nižší průtok plynu byl nastavován při prodlevách na dosažené 

teplotě, větší byl naopak volen pro proplach pecního prostoru před započetím procesu a 

rovněž při změně pracovního plynu (přechod z H2 na Ar). 

Bezpečnostní opatření vyžaduje, aby vždy před procesem vodíkování, tak i 

bezprostředně po něm, proběhlo automatické propláchnutí pecního prostoru argonem. 

Před procesem má za učel snížit množstí kyslíku v peci na bezpečnou úroveň a po 

procesu zajišťuje vytlačení obsaženého vodíku z pracovního prostoru  pece. Tímto je 

eliminována možnost zášlehu vodíku v peci. Během celého průběhu TZ ve vodíku jsou 

jeho přebytky spalovány v hořáku k tomu určenému.  

Za účelem zachování co největšího množství nadifundovaného vodíku do 

struktury vzorků, byly vzorky po TZ ve vodíkové atmosféře uschovávány při teplotě 

cca –10 °C až do okamžiku jejich zpracování. 

Křivka „P“ na Obr. 6-3 popisuje průběh rozpouštěcího žíhání a návazného 

precipitačního stárnutí vzorků odebraných z plazmově vytavených  ingotů 1. sady. 

V prvním kroku byl žíháním v Ar při 900 °C (1173 K) po dobu jedné hodiny a 

zakalením z nominální teploty do vody nastaven jednotný výchozí stav vzorků („P1“), 

ve druhém kroku následoval proces samotné precipitace („P2-P4“) v argonové 

atmosféře. Vzorky byly vkládány do předem vyhřáté pece, doba zpracování činila 1 

hodinu a teploty precipitace byly nastaveny na 200 °C (473 K) pro „P2“, 400 °C 

(673 K) pro „P3“ a 600 °C (873 K) pro vzorky „P4“. Po uplynutí nastavené doby byly 

vzorky zakaleny do vody z dané teploty příslušného precipitačního stárnutí.  
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Obr. 6-3 – Průběh režimu „P“ a „M“. Rozpouštěcí žíhání „P1“, precipitační stárnutí „P2-P4“, 
homogenizační žíhání „M5“; 

 

Zpracování „M5“ na témže obrázku reprezentuje rozpouštěcí žíhání při 1100 °C 

(1373 K) po dobu 12 hodin v Ar atmosféře se zakalením do vody ze 700 °C (973 K) a 

náleží vzorkům po plazmovém tavení (PM) a elektronovému přetavení (EBFZ). Vzorky 

plazmově vytavených  ingotů měly oválný tvar s šířkou 20 a výškou 12 mm daný 

tvarem měděné lodičky, elektronově přetavené vzorky měly přibližně kruhový tvar daný 

ručním překováním na ø 10 mm. Vzorky režimu „M“ a „P“ byly tepelně zpracovány 

postupně, nezávisle na sobě. Vzorky „P1-P4“ byly zpracovány společně rozpouštěcím 

žíháním dle režimu „P1“. 

Další režim TZ je zachycen na Obr. 6-4, kde jsou zobrazeny teplotní diagramy  

K1-K4. Tento režim byl proveden na druhé připravené sadě ingotů, které byly rotačně 

překovány na kruhový profil ø 10 mm. „K1“ popisuje stav materiálu po rotačním 

kování, který byl zpracován v Ar atmosféře při 900 °C (1173 K) po dobu jedné hodiny 

se zakalením do vody z nominální teploty zpracování. „K2“ svým profilem plně 

odpovídá zpracování „K4“, ale v případě zpracování „K4“ byl do pece od počátku 

procesu až do ochlazení na 400 °C (673 K) přiváděn plynný vodík. Poté následoval 

proplach Ar s ochlazením na teplotu 330 °C (603 K) a zakalení do vody. Teplotní profil 

„K3“ je kombinací profilů „K1“ a „K4“. 



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

IX / 2015 Disertační práce 52 

 

Obr. 6-4 – Znázornění režimu TZ „K1-K4“. „K1“, „K2“ a „K4“ – zpracování ve stavu po RK         
(rotační kování), přičemž vzorky režimu „K1“ a „K2“ prošly TZ v Ar, ve vodíkové atmosféře byly 

zpracovány vzorky „K3“ a „K4“. „K3“ – deformací ovlivněná mikrostruktura                                     

prošla nejprve zpracováním „K1“ a následně „K4“; 

 

Obr. 6-5 zachycuje průběh TZ označené „R“ a „M6“. Vzorky pro režim „R“ 

přísluší drátu pocházejícího z 2. sady připravených ingotů, rotačně vykovaných na ø 3 

mm. Zpracování „R1“ a „R2“ mají téměř totožný průběh, ale odlišují se teplotou 

zakalení. Oproti vzorkům „R1“, které byly zakaleny z teploty 900 °C (1173 K), byly 

vzorky „R2“ ochlazovány v pecní atmosféře tvořenou argonem na teplotu 650 °C (923 

K), ze které byly zakaleny do vody.  

Obdobně proběhlo tepelné zpracování u „R3“ a „R4“, lišilo se až v závěrečné fázi 

TZ teplotou kalení. Na žíhání v Ar při 900 °C (1173 K) po dobu jedné hodiny navázalo 

zpracování ve vodíkové atmosféře po dobu 30 min následované bezpečnostním 

proplachem argonem. Zatímco u režimu „R3“ probíhalo ochazování do teploty 650 °C 

(923 K) v peci zakončené zakalením do vody, tak v případě průběhu „R4“ bylo 

ochlazování provedeno až do teploty 150 °C (423 K). Poté následovalo zakalení do 

vody.  

Vzorky „R1“ a „R2 byly tepelně zpracovány společně v jedné dávce a vzorky 

„R3“ a „R4“ byly zpracovány společně ve druhé dávce. 

Režim „M6“ zahrnuje rozpouštěcí žíhání při 1100 °C (1373 K) po dobu 1 hodiny 

v Ar atmosféře se zakalením do vody z 900 °C (1173 K) a byl proveden na vzorcích 
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rotačně překovaných drátu na ø 3 mm první sady plazmově vytavených ingotů. 

Zpracování „M6“ proběhlo nezávisle na „R“.  

 

 

Obr. 6-5 – Průběh režimu TZ „R“, kterému odpovídá zpracování v Ar při 900 °C (1173 K)/ 1 hod („R1“ a 

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

 

6.3 Označení vzorků 

Označení jednotlivých vzorků vychází z dílčích etap tepelného zpracování a jsou 

barevně řazeny do skupin dle finálního tvaru. Výjímku tvoří přetavení slitin pomocí 

elektronového svazku (EBM-FZ). Názorný přehled je uveden na Obr. 6-6 níže. Pro 

vzájemné odlišení typu slitin je použito zkráceného zápisu uvedeného v Tab. 6-1.  
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6.4 Studium mikrostruktury 

Studium mikrostruktury bylo provedeno na světelném mikroskopu  

OLYMPUS DP GX51. Metalografické výbrusy byly na počátku připravovány 

mechanickým broušením na brusných papírech SiC do zrnitosti max. 2000  

(ot. 250 – 270 za min.) a leštěním na diamantových pastách s velikostí zrna 9, 6 a  

3 μm (ot. 180 – 200 za min.) s užitím lubrikantu DP Blue.  

Později bylo dolešťování diamantovými pastami nahrazeno elektrolytickým 

leštěním na přístroji Struers Lectro Pol-5 v elektrolytu A3 s parametry procesu  

35 V/ 15 s, které se ukázalo jako méně časově náročné a zároveň poskytovalo lepší 

výsledky při přípravě povrchu pro leptání. Dalším přínosem, který vyplynul z užití 

elektrolytického leštění, bylo omezení vzniku deformačního martenzitu, který se 

vyskytoval na některých vzorcích Ti-22Nb při klasickém leštění na diamantových 

pastách. V případě, že mikrostruktura vzorku byla tvořena výhradně zrny fáze β, bylo 

možné sledovat její strukturu bezprostředně po elektrolytickém leštění bez dalšího 

zpracování leptáním. 

Pro dosažení vhodného naleptání metalografických výbrusů bylo odzkoušeno 

několik různých leptacích činidel, ale pouze se třemi uvedenými v Tab. 6-2 bylo 

dosaženo vhodných výsledků. Od leptacích činidel I a II bylo později zcela upuštěno, 

protože roztokem III bylo opakovaně dosahováno nejlepších výsledků naleptání 

mikrostruktury u všech typů tepelně-mechanického zpracování (TMZ). Tento roztok 

působí ve většině případů rychle a je schopen si poradit jak s usměrněnou strukturou po 

elektronovém přetavení, tak i s polykrystalickou strukturou po plazmovém tavení či 

silně deformovanou mirkostrukturou po rotačním kování. Dalším přínosem je způsob 

jeho aplikace, která spočívá v potírání povrchu vzorku smočenou vatovou tyčinkou – 

netřeba připravovat velké množství a zároveň lze sledovat reakci leptaného povrchu. 

Jeho nevýhodou je, že jej nelze dlouhodobě skladovat, s dobou totiž ztrácí na účinnosti. 

V případě mírného přeleptání povrchu vzorku bylo k jeho očištění použito roztoku 8% 

HCl s oplachem v destilované vodě a následně v lihobenzinu.  
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Tab. 6-2 – Leptací činidla použitá při přípravě metalografických výbrusů slitin na bázi Ti-Nb; 

 
složení [ml] obvýklý čas 

působení [s] 
způsob aplikace 

HF HCl HNO3 C3H6O3 H2O 

I 2 2 5 -- 20 5 – 20 ponoření vzorku 

II 8 -- 15 -- 77 15 – 60 ponoření vzorku 

III 2 -- 1 2 -- 2 – 20 potírání povrchu 

 

Čas potřebný k naleptání vzorků nebyl pro všechny vzorky totožný, proto je tento 

čas uveden v popisu jednotlivých metalografických výbrusů. 

Při broušení vzorků brusnými papíry vyšších zrnitostí (od 1000 výše) docházelo 

vytrháváním jednotlivých brusných zrn k rychlému opotřebení brusných papírů. 

Některá uvolněná zrna pronikala hluboko do broušeného povrchu, kde mnohdy pevně 

ulpěla a zanechávala v broušeném povrchu vzorku charakteristické stopy nazývané 

„ohony komet“, viz Obr. 6-7. Tento efekt se obvykle vyskytuje v případech, kdy není 

optimalizován proces broušení/leštění a není zajištěna správná dynamika procesu [82]. 

 

¨ 

Obr. 6-7 – Charakteristická stopa brusných zrn ulpěných v broušeném povrchu, slitina 22Nb, TZ dle 

režimu „M5“ – vzorek M5-22Nb. Hranice zrn zvýrazněna leptáním v roztoku II po dobu 5 s; 

 

Při ručním broušení bylo obtížné optimalizovat parametry pro zpracování. 

Příznivě se jevilo velmi jemné přebroušení na mírně opotřebovaném brusném papíru 

zrnitosti 1200 s krátkým přeleštěním na plátně DP-PLAN (Struers) s diamantovou 

pastou 9 μm. Snaha očistit povrch od brusných zrnek v ultrazvukové čističce, ani leštění 

na kulečníkovém plátně s roztokem hlinky nepřinesly požadovaný výsledek.  

S větším úspěchem se při finálním dobrušovaní (od zrnitosti 1000 výše) setkala 

záměna chladicí brusné kapaliny, kdy byla voda v procesu broušení nahrazena 
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lihobenzinem, který byl po kapkách dávkován střičkou na brusný papír. Tímto bylo 

značně potlačeno samotné zachytávaní brusných zrnek v broušeném povrchu, zvýšila se 

životnost brusného papíru a zároveň se tímto podařilo zkrátit čas přípravy povrchu pro 

elektrolytické leštění.  

Fázová a mikrostrukturní analýza byla provedena na dvou nezávislých 

pracovištích VŠB-TU Ostrava vybavených skenovacím elektronovým mikroskopem. 

Jedno pracoviště je vybaveno typem JEOL JSM - 6490LV s nadstavbou energiově 

disperzního systému INCA x-act (EDS), druhé je vybaveno mikroskopem QUANTA 

450 FEG s EDX detektorem. Oba uvedené typy mikroskopu umožňují provádět 

kvantitativní mikroanalýzu vzorku a stanovit obsažené prvky a jejich zastoupení ve 

studovaném zvorku. V popisech obrázků metalografických výbrusů jsou uvedeny 

doplňující informace jako je zdroj signálu (SE/ BEI – sekundární/ zpětně odražené 

elektrony) a použitý typ SEM. V tabulkách obsahujících výsledky EDS analýz je pak 

rozlišeno, zda se jedná o plošnou nebo bodovou analýzu. Bodové analýzy jsou 

označeny číslem a přiřazeny k příslušné oblasti. 

Protože byly vzorky zalisovány za tepla do epoxidové pryskyřice, která není 

elektrovodná, byla kvalita signálu pro detekci dodatečně zajištěna nanesením souvislé 

vrstvy stříbrné pasty (koloidní roztok stříbra a acetonu), nebo nalepením hliníkového, 

případně měděného pásku přes okraj zkoumaného vzorku. Bez zvodivění, tedy odvodu 

přebytečného náboje ze vzorku, by docházelo k jeho nabíjení nábojem z elektronového 

děla a detekční signál by byl nadměrně rušen. 

Proces elektrolytického leštění rovněž vyžaduje elektrovodný vzorek, ale zde 

nebylo možné z povahy průběhu elektrolytického leštění použít výše uvedených metod 

k dodatečnému zvodivění vzorku. Jako nejvhodnější způsob zvodivění vzorku se 

v tomto případě ukázalo odvrtání epoxidové pryskyřice na zadní stranu vzorku a jeho 

propojení v elektrolytické leštičce pomocí kovové tyčky vsunuté do vyvrtaného otvoru.  

Při přípravě vzorků byl odzkoušen rovněž elektrovodný epoxid, ale ten 

nevykazoval dostatečnou chemickou stálost při přípravě povrchu. Byl napadán jak 

elektrolytem při elektrolytickém leštění, tak leptacím činidlem III. 
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6.5 Měření mikrotvrdosti 

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

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

rozměry vzorku a doporučené minimální vzájemné vzdálenosti jednotlivých vtisků na 

základě velikosti úhlopříčky vtisku. Pro správné měření je přípustný rozdíl v délkách 

úhlopříček vtisku do 5 %. Dle této normy je zápis z průběhu měření mikrotvrdosti dán 

formátem: „hodnota“ HV „zatížení [kg]“/ „čas [s]“ – např.: 236HV 0,2/7. 

Měření bylo provedeno na vyleštěných a nenaleptaných vzorcích na 

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

stav vzorku dovoloval, probíhalo měření dle schématu na Obr. 6-8, který znázorňuje 

měření ve dvou na sebe kolmých směrech pro příčné řezy a dvě souběžná měření 

v podélném směru osy pro podélné řezy. 

 

 

Obr. 6-8 – Vyznačení průběhu vtisků při měření mikrotvrdosti na podélném a příčném směru. Rozteč 

mezi jednotlivými vpichy činila cca 1 mm; 

 

Pro informaci je v Tab. 6-3 zpracováno porovnání měření tvrdosti a mikrotvrdosti 

dle Vickerse na vzorcích dodané předslitiny bez TMZ. Pro každý typ měření byly 

připraveny tři vzorky, na kterých bylo provedeno 15 vtisků pro měření mikrotvrdosti a 

30 vtisků pro měření tvrdosti.  

 

Tab. 6-3 – Porovnání tvrdosti a mikrotvrdosti na vzorcích dodané předslitiny;  

n – počet vtisků na jedno měření, rozměr vzorku 20x30x5 mm; 

 měření HV σ zatížení [kg] čas [s] n 

mikrotvrdost 

1 166 5,1 

0,2 7 15 2 161 6,8 

3 167 4,7 

tvrdost 

1 160 4,3 

10 10 30 2 157 5,3 

3 159 7,2 
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6.6 Stanovení množství vodíku 

Obsah vodíku ve vzorcích byl měřen na přístrojí LECO RH600. Princip měření je 

založen na roztavení vzorku známé hmotnosti v tavicí komoře a následném odvodu 

vzniklých plynných produktů nosným plynem (obvykle argon či helium) přes filtry 

k měřící IR cele. Toto zařízení stanovuje absolutní obsah vodíku v materiálu a 

v závislosti na kalibraci a hmotnosti vzorku může měřit jak velmi nízké (od 0,1 ppm), 

tak velmi vysoké obsahy vodíku (řádově tisíce ppm). 

6.7 Zkouška tahem 

Zkouška tahem patří mezi základní zkoušky technických materiálů. Je předepsaná 

normou EN 10002-1, svým charakterem spadá do oblasti destruktivních mechanických 

zkoušek, při kterých je zkušební tyč vystavena jednoosému tahovému zatížení, obvykle 

do jejího přetržení. Z průběhu tahových diagramů lze určit různé napěťové a deformační 

charakteristiky. Pro potřeby této disertační práce postačilo zaznamenání tahového 

diagramu a stanovení meze pevnosti.  

Tahovým namáháním tradičních slitin plynule rostoucí silou dochází nejprve 

k elastické deformaci, která se po vyčerpání elasticity materiálu začne projevovat 

plastickou deformací a porušením materiálu. V případě SMA je průběh odlišný, jak je 

znázorněno na Obr. 6-9. Průběh tahového diagramu martenzitického stavu je rozdělen 

na čtyři oblasti podle probíhajících změn v krystalové mřížce [8]: 

I –  Počáteční deformace SMA, určení zdánlivé meze kluzu. U tradičních 

 materiálů platnost Hookova zákona, určení Rp0,2. 

II –  Reorientace martenzitických variant (označováno jako „napěťové plató“), 

 pro správnou funkci jevu nesmí deformace pokročit do oblasti III. 

III –  Elastická deformace orientovaného martenzitu (oblast pro určení Rp0,2 u 

 SMA). 

IV –  Plastická deformace orientované martenzitické struktury vedoucí k lomu, 

 určení hodnoty Rm. 
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Obr. 6-9 – Schematické znázornění pracovního diagramu tvarově paměťové slitinyNiTi,  

hodnota Rp0,2 je stanovena až z oblasti III zatěžovací křivky [8]. 

 

Zkušební dráty ø 3 mm byly upnuty v čelistech určených pro upnutí vzorků 

kruhového profilu daného průměru. Parametry tahové zkoušky jsou definovány v  

Tab. 6-4. Čistota lomových ploch po tahových zkouškách byla zajištěna 

zakonzervováním lakovým nátěrem rozpustným v acetonu (C3H6O). 

 

Tab. 6-4 – Parametry tahové zkoušky, provedených na vzorcích „R2“, „R3“ a „M3“; 

parametr značka 
vzorek rozměr 

jednotky „R2“, „R3“ „M6“ 

celková délka L 120 90 mm 

zkušební délka L0 50 25 mm 

rychlost deformace  10-5 10-6 s-1 

rychlost posuv příčníku v 5 x 10-4 2,5 x 10-5 mm . s-1 

6.8 Měření transformačních teplot 

K měření transformačních teplot bylo použito rezistometrické metody a diferenční 

termické analýzy (DTA). 

Rezistometrická metoda byla provedena s využitím měřící karty AXIOM 

v teplotním intervalu -100 °C až +100 °C. Vzorek o délce 60 mm byl do měřícího 

obvodu zapojen tak, jak je znázorněno na obrázku Obr. 6-10 a společně s připevněným 

termočlánkem vsunut do měděného pouzdra. Takto připravený vzorek byl zavěšen na 

kladku hodinového strojku a odporovým ohřevem zahřát na teplotu  

+100 °C, poté byl pomalu spouštěn do chladicí komory. Při dosažení teploty -100 °C v 
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parách tekutého dusíku byl vzorek postupně vytahován a opět zahříván na +100 °C, 

čímž byl cyklus měření uzavřen. 

 

Obr. 6-10 – Schematické zapojení rezistometrické zkoušky; RX - měřený vzorek, R0 – potenciometr,  

A – ampérmetr, T – termočlánek [9]; 

 

Diferenční termickou analýzou je měřen rozdíl teplot mezi zkoumaným vzorkem 

a etalonem. Vlastní měření bylo provedeno na přístroji Setaram SETSYS 18TM 

v teplotním rozsahu +20 – 950 °C, rychlostí ohřevu i ochlazování 5 °C min
-1

. Vzhledem 

k nepatrným rozměrům vzorků spojeným s požadavkem na rozměrovou přesnost, byly 

vzorky pro DTA měření řezány metodou elektroerozivního obrábění. Parametry měření 

transformačních teplot uvedenými metodami jsou sepsány v Tab. 6-5.  

 

Tab. 6-5 – Označení skupin vzorků s historií jejich TZ s uvedením parametrů obou metod zvolených pro 

měření transformačních teplot; 

označení vzorku režim TZ 
parametry metoda 

měření procesu vzorku [mm] 

R0-22Nb 
R0-25Nb 

bez TZ 
rozsah +20 – 950 °C, 

rychlost 5 °C . min-1, 
atmosféra Ar 

ø 3, délka 3 DTA 

R2-22Nb 
R2-25Nb 

dle „R2“ 

rozsah 0 ± 100 °C, ø 3, délka 60 rezistometrie 
R3-22Nb 
R3-25Nb Dle „R3“ 
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7 Výsledky dle zpracování a jejich diskuze 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny veškeré experimentální výsledky a jejich 

vyhodnocení. Řazení podkapitol bylo zvoleno s ohledem na tvar vzorku pro 

experimentální měření (ingot, kulatina, drát). Přetavení slitin pomocí tavení 

elektronovým svazkem s visutou zónou (EBM-FZ) na výše uvedené řazení nenavazuje a 

je uvedeno samostatně. Při pořizování snímků bylo u některých vzorků použito 

aperturní clony, v popisech obrázků metalografických výbrusů bude označeno [AC]. 

Publikované metalografické výbrusy jsou v příčném řezu na pomyslnou osu ingotů, tyčí 

a drátů, není-li uvedeno jinak.  

7.1 Plazmové tavení 

Průřezy plazmově vytavených ingotů byly oválného tvaru o šířce 20 a výšce 12 mm. 

Tvar ingotu je dán tvarem měděné lodičky užité k tavbě v plazmové peci.  

Na těchto vzorcích bylo provedeno studium mikrostruktury, měření mikrotvrdosti, 

dále byla provedena EDS analýza složení a pořízeny mikrostrukturní detaily vybraných 

vzorků pomocí SEM.  

Vzorky ingotů byly zpracovány dle režimů tepelného zpracování, jež jsou 

znázorněny na Obr. 6-3 v kapitole 6.2 (viz strana 51). Jejich soupis, včetně popisu TZ, 

je uveden níže v Tab. 7-1.  

 

Tab. 7-1 – Přehled vzorků odebraných z ingotů vytavených v plazmové peci a jejich tepelné zpracování;  

označení vzorku tepelné zpracování 

P0-22Nb 
P0-25Nb 

Bez tepelného zpracování; 

M5-22Nb 
M5-25Nb 

Homogenizačně žíháno 1100 °C (1373 K)/ 12 hod v Ar, zakaleno ze 700 °C 
(973 K); 

P1-22Nb 
P1-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 900 °C (1173 K);   

P2-22Nb 
P2-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 900 °C (1173 K) + 
precipitačně stárnuto 200 °C (473 K)/ 1 hod, zakaleno z 200 °C (473 K); 

P3-22Nb 
P3-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 900 °C (1173 K) + 
precipitačně stárnuto 400 °C (673 K)/ 1 hod, zakaleno ze 400 °C (673 K); 

P4-22Nb 
P4-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 900 °C (1173 K) + 
precipitačně stárnuto 600 °C (873 K)/ 1 hod, zakaleno z 600 °C (873 K); 

 

Tepelným zpracováním dle režimu „M5“ bylo sledováno chování studovaných 

slitin při dlouhodobém žíhání na vysoké teplotě a zároveň na něm byla ověřena teplota 
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zakalení ze 700 °C (973 K), která by měla být dle binárního diagramu na Obr. 6-2 pro 

zachování čisté β fáze dostatečná. 

Před samotným precipitačním stárnutím bylo na všech vzorcích „P“ provedeno 

rozpouštěcí žíhání dle režimu TZ „P1“, aby byl zajištěn shodný výchozí stav bez vlivu 

plazmového tavení, následným precipitačním stárnutím dle TZ „P2-4“ při různých 

teplotách po stejně dlouhou dobu bylo sledováno ovlivnění mikrostrukturních a 

mechanických charakteristik. 

7.1.1 Bez tepelného zpracování 

Vzorky po plazmovém tavení bez tepelného zpracování jsou označeny „P0“. V obou 

případech je možné pozorovat dendritickou strukturu, která je mnohem výraznější u  

P0-22Nb (Obr. 7-1 A, B a C). SEM snímek detailu dendritické struktury na  

(Obr. 7-1 C) odhaluje lamelární strukturu vzorku P0-22Nb, která byla naopak u P0-

25Nb pozorována zcela ojediněle, viz Obr. 7-1 F.  

Z provedených plošných analýz vyplynulo (Tab. 7-2), že v případě P0-22Nb bylo 

složení vzorku o cca 0,3 at.% nad požadovaným složením. U vzorku P0-25Nb byla 

stanovena odchylka od nominálního složení cca 1,7 at.% nad požadovanou hodnotu. 

Bodovou EDS analýzou byly stanoveny odchylky ve složení dendritického a 

mezidendritického prostoru, jak dokládá Tab. 7-2.  

 

Tab. 7-2 – Zastoupení prvků stanovené pomocí EDS na vzorcích „P“. Analyzované oblasti odpovídají 
označení na Obr. 7-1 C a F; 

označení 
vzorku 

analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

P0-22Nb 

1 76,5 23,5 62,6 37,4 dendrit (β) 

2 78,8 21,2 65,7 34,3 mezidendritický prostor – lamely (α+β) 

plošná 77,7 22,3 64,3 35,7  

P0-25Nb 

1 75,2 24,8 61,0 39,0 mezidendritický prostor (α+β)) 

2 70,1 29,9 55,8 44,2 dendrit (β) 

plošná 73,2 26,8 58,5 41,5  

 

Tyto odchylky činily cca 2 at.% u vzorku P0-22Nb a 4 at.% v případě P0-25Nb. 

Analyzované oblasti jsou vyznačeny na Obr. 7-1 C, F. Z hodnot rovnovážného 

rozdělovacího koeficientu k0 stanoveného na základě binárního diagramu (Obr. 5-1), 

který pro složení obou slitin je větší než jedna (cca 1,25 pro obě slitiny), vyplývá, že 



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

IX / 2015 Disertační práce 64 

niob při tuhnutí přechází primárně do dendritů, čímž se mezidendritický prostor 

obohacuje o Ti, jak potvrzují výsledky analýzy v Tab. 7-2 v souladu s pozorováním 

mikrostruktury na níže uvedených snímcích v Obr. 7-1, kde v mezidendritickém 

prostoru jsou patrné lamely (α+β). Proto je v případě slitiny s nižším obsahem Nb 

výraznější lamelární struktura (α+β), což souvisí s posunem přechodu β na (α+β) 

k vyšším teplotám. 

 
P0-22Nb  P0-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-1 – Vzorek „P0“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A-C) a 25Nb (D-F; D [AC]); plazmové tavení 
bez tepelného zpracování; leptací činidlo II, leptáno 60s; detaily C (SE) a F (BEI) pořízeny pomocí 

SEM (typ JEOL); 
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7.1.2 Mikrostruktura po homogenizačním žíhání  

Homogenizačním žíháním při 1100 °C (1373 K) po dobu 12 hodin (schematicky 

uvedeno na Obr. 6-3, režim „M5“) bylo sledováno ovlivnění mikrostruktury 

dlouhodobějším tepelným zpracováním a ověření kalící teploty pro dosažení čisté β fáze 

pro obě daná složení slitin. Mikrostrukturní změny, vyvolané uvedeným zpracováním, 

jsou dokumentovány na obrázku Obr. 7-2, ze kterých je patrné, že teplota 700 °C (973 

K) byla pro zakalení β fáze do pokojové teploty už nízká. Oproti vzorkům „P0“ 

vykazují vzorky „M5“ plně lamelární, respektive částečné lamelární strukturu tvořenou 

hrubými, případně směsí hrubých a jemných jehlic, jak je možné vidět na vzorku M5-

22Nb, resp. M5-25Nb. Změna chování mikrostruktury obou slitin oproti vzorkům „P0“ 

souvisí s homogenizací složení po dobu 12 hodin. Nízká hodnota koncentrace Nb u M5-

22Nb odráží problém s tavením této vysokotavitelné slitiny pomocí plazmové 

technologie. Vzorky pro tuto analýzu byly odebrány z koncové části ingotu určeného 

pro překování a mohla se projevit místní nehomogenita.  

SEM snímek s detailem lamelární struktury na Obr. 7-2 C, ukazuje na zcela jiný 

charakter, než jaký lze pozorovat na Obr. 7-2 F. EDS analýzou provedenou ve 

vyznačených oblastech daných vzorků byl v obou případech zjištěn značný rozdíl 

v chemickém složení, viz Tab. 7-3. S ohledem na nízké množství Nb náleží tmavé 

lamely (1) fázi α, světlé lamely (2) tvoří matrici β.  

 

Tab. 7-3 – Zastoupení prvků stanovené pomocí EDS na vzorcích „M5“. Analyzované oblasti odpovídají 

označení na Obr. 7-2 C a F; 

označení vzorku analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

M5-22Nb 

1 94,5 5,5 89,8 10,2 tmavé lamely (α) 

2 52,8 47,2 36,6 63,4 světlé lamely (β) 

plošná 81,73 18,27 69,76 30,24  

M5-25Nb 

1 95,4 4,6 91,4 8,6 hrubé lamely (α) 

2 67,7 32,3 51,9 48,1 mezilamelární prostor (β) 

3 73,2 26,8 58,5 41,5 jemné lamely (α+ β) 

plošná 72,91 27,09 58,11 41,89  
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M5-22Nb  M5-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
   

  

 

Obr. 7-2 – Vzorek „M5“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A-C) a 25Nb (D-G); po tepelném zpracování dle 

režimu „M5“; leptací činidlo II, leptáno 15, respektive 30s; detaily C, F a G (SE) pořízeny pomocí 

SEM (typ JEOL); 
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Provedené plošné analýzy poukazují na jisté odchýlení od původního požadavku 

na složení experimentálních slitin, které se liší cca o 3,5 at.% a o cca 2 at.%Nb u vzorku 

M5-22Nb a M5-25Nb v pořadí.  

Na základě metalografického studia a EDS anylýzy lze usuzovat, že teplota 

vzorku M5-22Nb před zakalením klesla pod teplotu β tranzusu, výsledkem čehož je 

lamelární dvoufázová struktura α+β. Protože vzorkek M5-25Nb je více stabilizován do 

oblasti β fáze, došlo u něj při zakalení k  zachování β fáze s částečným vyloučením α 

fáze ve formě hrubých lamel a martenzitických jehlic v β matrici. 

7.1.3 Mikrostruktura po rozpouštěcí žíhání 

Obr. 7-3 uvádí stav mikrostruktury po plazmovém tavení a tepelném zpracování dle 

režimu „P1“, jak je vidět při porovnání se vzorky „P0“, tak charakter mikrostruktury 

zůstal v podstatě bez změny. U vzorku P1-22Nb zůstala zachována dendritická struktura 

s jemnými lamelami, vzorek P1-25Nb si po TZ udržel β strukturu s patrnými hranicemi 

zrn.  

Detail vzorku P1-22Nb na Obr. 7-3 C, pořízený pomocí SEM ve velkém 

přiblížení, definuje pozorované lamely jako jemné jehlice martenzitické fáze. Obdobné 

útvary nebyly na vzorku P1-25Nb pozorovány. 

Vzhledem k faktu, že vzorky pro zpracování „P1“ byly odebrány ze stejného 

ingotu v blízkosti odběru vzorků „P0“, tak je uvažováno, že chemické složení, 

stanovené pomocí EDS pro vzorky „P0“ zpracované v Tab. 7-2, je s těmito vzorky 

totožné.  
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P1-22Nb  P1-25Nb 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

Obr. 7-3 – Vzorek „P1“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A-C) a 25Nb (D) po tepelném zpracování dle 
režimu „P1“; leptací činidlo II, leptáno 30, respektive 120s; detail C (BEI) pořízen  

pomocí SEM (typ JEOL); 

7.1.4 Mikrostruktura po precipitační stárnutí 

Po precipitačním stárnutí při 200 °C (473 K) po dobu 1 hodiny, kterému odpovídá režim 

TZ „P2“ (schematicky uveden na Obr. 6-3), byly u slitiny P2-22Nb pozorovány 

martenzitické jehlice. Mikrostruktura slitiny P2-25Nb na toto tepelné zpracování 

výrazně nereagovala, stále jsou přítomny zbytky nerozpuštěné dendritické struktury 

mající původ v metodě přípravy ingotu, jak dokumentuje Obr. 7-4.  
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P2-22Nb  P2-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-4 – Vzorek „P2“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A, B) a 25Nb (C [AC], D); po tepelném 

zpracování dle režimu „P2“; leptací činidlo II, leptáno 90s; detaily B a D (BEI) pořízen  
pomocí SEM (typ JEOL); 

 

Provedená EDS analýza chemického složení na vzorcích „P2“ je uvedena v  

Tab. 7-4. Jak lze v tabulce vyčíst, tak u obou slitin byly zjištěny rozdíly chemického 

složení mezi dendrityckým (1) a mezidendritickým prostorem (2). Analyzované oblasti 

u každého vzorku vykazovaly rozdíly v rozsahu cca 5 – 6 at.%. 

 

Tab. 7-4 – Zastoupení prvků stanovené pomocí EDS na vzorcích „P2“. Analyzované oblasti odpovídají 

označení na Obr. 7-4 B a D; 

označení vzorku analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

P2-22Nb 

1 81,3 18,7 69,1 30,9 lamela martenzitu 

2 76,1 23,9 62,1 37,9 mateřská fáze 

plošná 78,2 21,8 64,9 35,1  

P2-25Nb 

1 76,3 23,7 62,5 37,5 mezidendritický prostor (β) 

2 71,0 29,0 55,8 44,2 dendrit (β) 

plošná 73,3 26,7 58,6 41,4  
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Ačkoli vzorek P2-22Nb reagoval na dané TZ změnou mikrostruktury, tak 

v režimu „P3“, jehož průběh je zobrazen na Obr. 6-3, si oba vzorky zachovaly 

dendritický charakter bez ohledu na množství Nb. Mikrostruktura vzorků nese znatelné 

stopy nerozpuštěných dendritických struktur, jak dokumentuje Obr. 7-5.  

 

P3-22Nb  P3-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-5 – Vzorek „P3“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A, B) a 25Nb (C, D); po tepelném zpracování dle 

režimu „P3“; leptací činidlo II, leptáno 5, respektive 10s; detaily B a D (BEI) pořízen pomocí SEM 

(typ JEOL); 

 

Tab. 7-5 – Zastoupení prvků stanovené pomocí EDS na vzorcích „P3“. Analyzované oblasti odpovídají 

označení na Obr. 7-5 B a D; 

označení vzorku analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

P3-22Nb 
1 80,4 19,6 68,0 32,0 

mezidendritický 

prostor (α+β) 

2 76,8 23,2 63,0 37,0 dendrit (β) 

P3-25Nb 
1 75,4 24,6 61,3 38,7 

mezidendritický 

prostor (α+β) 

2 70,6 29,4 55,3 44,7 dendrit (β) 
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Tab. 7-5 uvádí obsahy Ti a Nb, stanovené pomocí EDS analýzy chemického 

složení na vzorcích „P3“. Při porovnání s hodnotami v předchozí Tab. 7-4 je vidět 

značná shoda a i na vzorcích dle režimu „P3“ byly zjištěny obdobné rozdíly chemického 

složení mezi dendrity (1) a mezidendritickým prostorem (2) v rozsahu cca 4 – 6 at.%. 

Stanovený průměr z provedených měření ukazuje, že vzorek P3-25Nb se odchyluje o  

2 at.% od myšleného složení. 

Na metalografických výbrusech vzorků po TZ dle režimu „P4“, který prezentuje 

precipitační stárnutí při teplotě 600 °C (873 K) po dobu 1 hodiny, lze pozorovat 

přetrvávající dendritickou strukturu, která je ovšem mnohem více patrná na vzorku  

P4-22Nb, a hranice zrn β fáze, jak dokládá Obr. 7-6 níže. Detailní mikrostrukturní 

snímky pořízené pomocí SEM (Obr. 7-6 C a F) odhalují v případě vzorku P4-22Nb 

přítomnost trojuhelníhových útvarů. Dle morfologie by se mohlo jednat o velmi jemnou 

martenzitickou fázi, ovšem v dostupné literatuře nebylo k této problematice nic 

nalezeno. Vyleptané důlky po velmi drobných precipitátech byly pozorovány u vzorku 

P4-25Nb a jsou dokladem přítomnosti fáze α, která je pozorována jak po hranicích zrn, 

tak i v samotných β zrnech.  

Při porovnání hodnot chemického složení vzorků P3-22Nb a P4-22Nb, uvedených 

v Tab. 7-5 a Tab. 7-6, lze vysledovat snižující se rozdíl mezi analyzovanými oblastmi 

označenými jako 1 a 2. Vzhledem k charakteru mikrostruktury byla u vzorku P4-25Nb 

provedena pouze plošná analýza chemického složení. 

 

Tab. 7-6 – Výsledky EDS analýz na vzorcích „P4“. Analyzované oblasti odpovídají označení 

uveedenému  na Obr. 7-6 B; 

označení vzorku analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

P4-22Nb 
1 78,5 21,5 65,3 34,7 

mezidendritický 
prostor (α+β) 

2 77,1 22,9 63,4 36,6 dendrit 

P4-25Nb plošná 73,9 26,1 59,3 40,7 (α+β) 
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P4-22Nb  P4-25Nb 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

Obr. 7-6 – Vzorek „P4“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A-C) a 25Nb (D-F); po tepelném zpracování dle 

režimu „P4“; leptací činidlo II, leptáno 10s; detaily B, C a F (BEI) pořízeny pomocí SEM (typ JEOL); 
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7.1.5 Měření mikrotvrdosti 

Porovnání výsledků měření mikrotvrdosti, provedené na výše uvedených vzorcích, je 

zpracováno na Obr. 7-7. Dosažená hodnota mikrotvrdosti se u většiny vzorků pohybuje 

na úrovni cca 200HV, z tohoto profilu mírně vybočuje vzorek P0-22Nb. Značný nárůst 

v mikrotvrdosti byl zjištěn u vzorku P3-22Nb a rovněž u obou vzorků zpracovaných dle 

režimu „M5“. 

Během precipitačního stárnutí při vyšších teplotách může dvoufázová struktura 

α´´ + β transformovat na β + ω fázi [57], to je doprovázeno zvýšením Youngova 

modulu a mikrotvrdosti [56]. Na základě výrazného nárůstu mikrotvrdosti vzorku  

P3-22Nb, lze tedy usuzovat, že při teplotě stárnutí 400 °C (673 K) došlo k precipitaci ω 

fáze, jak bylo rovněž popsáno v [83]. Proto byla provedena RTG analýza (Obr. 7-8) u 

tohoto vzorku a porovnána s výsledky u vzorků P0-22Nb a P1-22Nb. Píky 

charakteristické pro ω fázi však nebyly s určitostí detekovány. 

Vysoká teplota stárnutí může přesáhnout teplotu fázové stability, což zřejmě 

nastalo s ohledem na vyšší obsah Nb v případě vzorku P3-25Nb, a proto u něj nebyl 

pozorován obdobný efekt navýšení mikrotvrdosti jako v případě P3-22Nb. Stárnutím 

vzorků „P4“ při 600 °C (873 K) došlo sice k rozpuštění martenzitických jehlic, ale 

zůstalo zachováno odmíšení dendritické struktury z předchozích zpracování.  

Vzorky po tepelném zpracování dle režimu „M5“ vykazovaly v rámci této sady 

vzorků nejvyšší hodnoty mikrotvrdosti, přičemž vzorek M5-22Nb značně svou 

hodnotou převyšuje všechny ostatní. Po tomto TZ je u vzorku M5-22Nb patrná 

dvoufázová lamelární mikrostruktura tvořená α+β fází, v případě vzorku M5-25Nb byly 

pozorovány oblasti s hrubou lamelární strukturou v kombinaci s jemnými 

martenzitickými jehlicemi, jak je zachyceno na Obr. 7-2.  

Bez ohledu na typ zpracování vykazují nižší mikrotvrdost vzorky  

Ti-25Nb. Tento efekt je přisuzován vyššímu obsahu Nb a z toho plynoucímu většímu 

podílu β fáze v mikrostruktuře. Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že 

s rostoucím podílem precipitátů α a/nebo ω fáze v mikrostruktuře vzrůstá mikrotvrdost, 

ovšem mnohem vyšší mikrotvrdosti je docíleno vyloučením α fáze v lamelární formě 

(Obr. 7-7). 
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Obr. 7-7 – Srovnání hodnot mikrotvrdosti pro vzorky „P“ a „M5“ připravených z plazmově 

tavených  ingotů; 

 

 

Obr. 7-8 – RTG difraktogram slitiny 22Nb vzorků P0-22Nb, P1-22Nb a P3-22Nb; 

 

Interpretace výsledků RTG analýzy na slitinách Ti-Nb se v dostupných literárních 

pramenech rozchází a není možné s určitostí získané výsledky vyhodnotit. Nicméně 

shodně je přiřazen nejvyšší pík β fázi, a v závislosti na TMZ nejbližší maxima na obou 

stranách náleží fázi α, případně martenzitu α´´ [83]. Pík, potvrzující precipitáty ω fáze, 

by měl ležet na levé straně stupnice 2-Theta-Scale v intervalu hodnot 30 – 40, jak 

vyznačuje šipka na Obr. 7-8. Výrazné maximum ale nebylo v této části grafu patrné. 
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7.2 Rotační kování – 10 mm 

Následující kapitola shrnuje výsledky studia vzorků rotačně překovaných ingotů druhé 

2. sady na ø ~10 mm. Vzorky tohoto zpracování nesou označení „K1-4“ a byly 

zpracovány dle režimu TZ, který je schematicky přiblížen na Obr. 6-4 v kapitole 6.2 na 

straně 52. Soupis takto zpracovaných vzorků je uveden v Tab. 7-7.  

 

Tab. 7-7 – Přehled vzorků „K“ rotačně překovaných na ø 10 mm a jejich tepelné zpracování; 

označení vzorku tepelné zpracování 

K0-22Nb 

K0-25Nb 
Bez tepelného zpracování; 

K1-22Nb 
K1-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 900 °C (1173 K); 

K2-22Nb 
K2-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 330 °C (603 K); 

K3-22Nb 
K3-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 900 °C (1173 K) + 
rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v H2, od 400 °C (673 K) do 330 °C 

(603 K) ochlazováno v Ar, zakaleno z 330 °C (603 K); 

K4-22Nb 
K4-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v H2, od 400 °C (673 K) do 330 °C 
(603 K) ochlazováno v Ar, zakaleno z 330 °C (603 K); 

 

Na připravených vzorcích bylo provedeno studium mikrostruktury, měření 

mikrotvrdosti a stanoveny obsahy vodíku nadifundovaného do objemu vzorků během 

TZ. Dále byla provedena EDS analýza složení a pořízeny mikrostrukturní detaily 

vybraných vzorků pomocí SEM.  

Režim tepelného zpracování dle režimu „K1“ byl volen za účelem porovnání 

tepelně zpracovaného stavu po rotačním kování se vzorky „P1“ po plazmovém tavení.  

Na základě předchozího zpracování byla teplota zakalení zvýšena z 700 °C (973 K) na 

900 °C (1173 K), aby bylo docíleno zachování β fáze v mikrostruktuře vzorku. 

Zpracováním vzorků dle režimu „K2“ v Ar atmosféře byla sledována schopnost 

stabilizace β fáze v závislosti na rozdílném obsahu Nb při pozvolném ochlazování 

v pecní atmosféře Ar do teploty 330 °C (603 K), ze které byly vzorky zakaleny. 

Ochlazení z 900 °C (1173 K) na kalící teplotu průtokem argonu trvalo cca 150 minut, 

z toho jen pokles teploty z 400 °C (673 K) na 330 °C (603 K)  byl cca 30 minut. 

 Režim TZ „K4“ je svým průběhem totožný s režimem „K2“, ovšem s tím 

rozdílem, že při něm byly vzorky vystaveny působení plynného vodíku během celého 

procesu až do teploty 400 °C (673 K). Tímto zpracováním byla sledována schopnost 

vodíku stabilizovat β fázi v mikrostruktuře vzorku do nižších teplot pozvolným 
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ochlazováním v peci a jeho vliv na výslednou mikrostrukturu. V porovnání procesu 

ochlazování v argonu, probíhalo ochlazování ve vodíkové atmosféře podstatně 

efektivněji a i s bezpečnostním proplachem pece argonem činil celkový čas ochlazení 

z 900 °C (1173 K) na 330 °C (603 K) cca 120 minut. 

Zatímco u režimů TZ „K1, „K2“ a „K4“ proběhlo zpracování ve stavu materiálu 

ovlivněného deformací vloženou rotačním kováním, tak režim TZ „K3“, který v sobě 

kombinuje režimy tepelného zpracování „K1“ a „K4“, sleduje vliv vodíku na 

mikrostrukturu materiálu v relaxovaném stavu a jeho schopnost stabilizovat β fázi do 

nižších teplot při pozvolném ochlazování v peci. 

7.2.1 Bez tepelného zpracování  

Plazmově tavené ingoty po rotačním kování na ø 10 mm bez tepelného zpracování jsou 

značeny „K0“. Jak lze vidět na Obr. 7-9, je mikrostruktura obou studovaných vzorků 

tvořena β fází s velkým množstvím malých dynamicky rekrystalizovaných zrn. Ve 

vzájemném porovnání okrajových částí vzorku K0-22Nb, které poskytuje Obr. 7-9 A a 

středové části vzorku na Obr. 7-9 B, vykazuje zmíněný vzorek větší rozdíly ve velikosti 

zrn. V případě K0-25Nb je charakter mikrostruktury po celé ploše jednotnější 

s rovnoměrně rozloženou velikostí zrn, viz Obr. 7-9 C. Naměřené průměrné hodnoty 

velikosti zrn jsou uvedeny níže v Tab. 7-12 na straně 83. 
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K0-22Nb  K0-25Nb 

 

 

 
 

 

  

Obr. 7-9 – Vzorek „K0“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A - okraj, B - střed) a 25Nb (C); rotačně 

překováno na ø 10 mm; bez tepelného zpracování; leptací činidlo III, leptáno 15 s; 

7.2.2 Mikrostruktura po rozpouštěcím žíhání 

Na Obr. 7-10 je uvedena mikrostruktura vzorků po TZ dle režimu „K1“. Při porovnání 

stavu mikrostruktury vzorků „K0“ na Obr. 7-9 je patrné, že vlivem tepelného 

zpracování proběhla ve vzorcích „K1“ rekrystalizace a došlo k nárůstu velikosti zrn, jak 

je zdokumentováno v Tab. 7-12 na straně 83. 

Z mikrostrukturních snímků na Obr. 7-10 vyplývá, že u obou vzorků „K1“ 

dominuje β fáze, ve které byly pozorovány kolonie drobných martenzitických desek, jak 

dokládá Obr. 7-10 B, E a detail F na témže obrázku. Na těchto snímcích se názorně 

projevuje vliv obsahu Nb pro docílení zcela odlišných typů martenzitické fáze. 

Vzhledem k průběhu martenzitické stopy na povrchu metelografického výbrusu 

vzorku K1-22Nb na Obr. 7-10 B se jedná o deformační martenzit vzniklý v důsledku 

broušení při metalografické přípravě. Oproti tomu morfologie martenzitických jehlic, 

zachycená na Obr. 7-10 F, byla pozorována na vzorku K1-25Nb a svůj původ má v 

zakalení během TZ. 
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K1-22Nb  K1-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-10 – Vzorek „K1“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A-C) a 25Nb (D-F; D, E [AC]); rotačně 
překováno na ø 10 mm; TZ dle režimu „K1“; leptací činidlo III, leptáno 15 s; detaily C a F (BEI) 

pořízeny pomocí SEM (typ QUANTA); 

 

EDS analýzou chemického složení na vzorcích „K1“ bylo zjištěno, že složení 

vzorku K1-22Nb je výrazně posunuté k vyšším hodnotám Nb, než bylo původně 

zamýšleno. Obsah Nb dosahuje hodnoty 24,3 at.% Nb, jak je uvedeno Tab. 7-8,  

K1-25Nb je téměř na nominální hodnotě složení.  
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Tab. 7-8 – Plošné analýzy vzorků „K1“ stanovené pomocí EDS; 

označení vzorku analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

K1-22Nb plošná 75,7 24,3 61,6 38,4 β 

K1-25Nb plošná 74,6 25,4 60,2 39,8 β 

 

Mikrostrukturní snímky vzorků po TZ dle režimu „K2“, které zahrnovalo žíhání 

v argonové atmosféře při 900 °C (1173 K) a následné zakalení z teploty 330 °C (603 K), 

jsou uvedeny na Obr. 7-11. Ochlazování v peci v Ar atmosféře do teploty 330 °C  

(603 K) se na výsledném stavu mikrostruktury projevilo precipitací α fáze v β matrici, 

po kterých na leptaném povrchu zbyly patrné důlky. 

Na těchto vzorcích nebyl pozorován žádný náznak martenzitické fáze, ovšem 

v případě K2-25Nb byly v některých zrnech β fáze po naleptání pozorovány hranice 

velmi jemných subzrn, jak je dokumentováno na detailu Obr. 7-11 E.  

Provedená EDS analýza neodhalila výrazný rozdíl v chemickém složení mezi 

analyzovanými oblastmi v rámci jednoho vzorku, ale odhaluje postupně rostoucí trend 

v obsahu Nb u obou vzorků, viz Tab. 7-9.  

Tab. 7-9 – Složení slitin stanovené pomocí bodové EDS analýzy na vzorcích „K2“. Analyzované oblasti 

vyznačeny na Obr. 7-11; 

označení vzorku analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

K2-22Nb 
1 75,14 24,86 60,93 39,07 subzrna β 

2 75,19 24,81 60,98 39,02 β 

K2-25Nb 
1 73,83 26,17 59,26 40,74 subzrna β 

2 74,00 26,00 59,47 40,53 β 
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K2-22Nb  K2-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 
   

  

 

Obr. 7-11 – Vzorek „K2“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A, B) a 25Nb (C, D) rotačně překované na  

ø 10 mm; TZ dle režimu „K2“; leptací činidlo III, leptáno 5 s; detaily B, D a E (BEI) pořízeny pomocí 

SEM (typ QUANTA); 

 

Následující snímky na Obr. 7-12 uvádí stav mikrostruktury po TZ dle režimu 

„K3“. První část zpracování proběhla dle režimu „K1“ a ve druhém kroku se navázalo 

na zpracování dle „K4“. Ochlazení z teploty 400 °C (673 K) na 330 °C (603 K) 

proběhlo v Ar atmosféře v rámci bezpečnostního proplachu pecního prostoru před 

otevřením pece.  

Zpracováním „K3“ bylo docíleno martenzitické struktury po celé ploše vzorku, a 

to u obou složení. Ovšem silné pnutí v atomární mřížce, vyvolané množstvím 
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nadifundovaného vodíku, vedlo k iniciaci velkého množství mikrotrhlin, viz Obr. 7-12 

B a E, prostupujících nejen přes martenzitické jehlice uvnitř zrn původní β fáze, ale 

rovněž k praskání samotných hranic zrn. Jak dokládá Obr. 7-12 A, rozvoj mikrotrhlin 

vzorku K3-22Nb dosáhl míry snižující kompaktnost samotného vzorku. Protože vlivem 

vyššího obsahu Nb je vzorek K3-25Nb více stabilizován do oblasti β fáze, pak 

v souladu s [38] se absorbce vodíku neprojevila zvýšeným praskáním po hranicích zrn, 

jak bylo pozorováno u vzorku K3-22Nb.  

 

K3-22Nb  K3-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-12 – Vzorek „K3“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A-C; A, B [AC]) a 25Nb (D-F; E [AC]) 

rotačně překované na ø 10 mm; TZ dle režimu „K3“; leptací činidlo III, 22Nb leptáno 2 s, 25Nb 

leptáno 30 s; detaily C a F (BEI) pořízeny pomocí SEM (typ QUANTA); 
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Přesto, že z hlediska negativního vlivu znamenal zvýšený obsah vodíku poškození 

vzorku praskáním, byl prokázán jeho příznivý vliv na stabilizaci β fáze a podporu 

transformace na martenzit α´/ α´´ během procesu kalení.  

Plošnými EDS analýzami byl u obou vzorků prokázán vyšší obsah Nb: o 1,6 at.% 

v případě K3-22Nb a o 1,8 at.%, u K3-25Nb. Na Obr. 7-12 C, F jsou zaznačeny 

analyzované oblasti, výsledky EDS analýz shrnuje Tab. 7-10. 

 

Tab. 7-10 – Výsledky EDS analýzy na vzorcích „K3“. Analyzované oblasti vyznačeny na Obr. 7-12 C, F; 

označení vzorku analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

K3-22Nb 

1 75,04 24,96 60,79 39,21 martenzit 

2 74,54 25,46 60,15 39,85 β 

plošná 76,40 23,60 62,53 37,47  

K3-25Nb 

1 74,27 25,73 59,81 40,19 martenzit 

2 73,89 26,11 59,34 40,66 β 

plošná 73,15 26,85 58,41 41,59  

 

TZ dle režimu „K4“ zahrnuje rozpouštěcí žíhání při 900 °C (1173 K) 

s ochlazením na 400 °C (673 K) ve vodíkové atmosféře a se zakalením z teploty 330 °C 

(603 K). Ochlazení z teploty 400 °C (673 K) na 330 °C (603 K) proběhlo v Ar 

atmosféře v rámci bezpečnostního proplachu pecního prostoru před otevřením pece. 

Výsledná mikrostruktura uvedená na Obr. 7-13, dosažená tímto zpracováním, vykazuje 

oproti vzorkům „K3“ zcela jiný charakter, nicméně různě velké trhliny způsobené 

nadifundovaným vodíkem byly pozorovány u obou vzorků „K4“.  

I v tomto případě došlo vlivem obsaženého vodíku ve vzorcích k potlačení vzniku 

α fáze. Zatímco u vzorku K4-22Nb (Obr. 7-13 A, B) došlo zakalením v zrnech 

mateřské β fáze k transformaci na martenzit po celé ploše vzorku, mikrostruktura 

vzorku K4-25Nb je naopak tvořena pouze zrny β fáze s velmi jemnými subzrny, viz 

Obr. 7-13 D.  

Odchylka složení slitin stanoveného pomocí plošných EDS analýz od požadavku 

na nominální složení je uvedena v Tab. 7-11Chyba! Chybný odkaz na záložku., ze 

které lze vyčíst, že složení u obou vzorků je vyšší než požadované složení, u K4-22Nb o 

cca 1,2 at.% a u K4-25Nb  

o cca 0,32 at.%. 
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Tab. 7-11 – Složení stanovené pomocí EDS na vzorcích „K4“; 

označení vzorku analýza 
at.% hm.% popis 

Ti Nb Ti Nb 

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

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

 

K4-22Nb  K4-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 
Obr. 7-13 – Vzorek „K4“; mikrostruktura slitiny 22Nb (A [AC], B) a 25Nb (C [AC], D); rotačně 

překované na ø 10 mm; TZ dle režimu „K4“; leptací činidlo III, leptáno 4 s; detaily B (SE) a D (BEI) 

pořízeny pomocí SEM (typ QUANTA); 

 

Tab. 7-12 – Měření velikosti zrn na vzorcích „K0“, „K1“ a „K4“;  - střední průměr [μm],  

σ – směrodatná odchylka, n – počet měření, HV – dosažená mikrotvrdost; 

veličina 
K0-22Nb 

K0-25Nb K1-22Nb K1-25Nb K4-22Nb K4-25Nb 
střed okraj 

 256,8 18,2 28,5 200,1 96,8 72,1 31,2 

σ 120,4 5,8 15,9 77,9 45,8 30,7 10,8 

n 52 46 58 54 62 42 66 

HV 221 216 206 185 256 324 
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7.2.3 Měření mikrotvrdosti 

Zpracované výsledky měření mikrotvrdosti na vzorcích „K“ jsou přehledně uvedeny na 

Obr. 7-14. Jak si lze povšimnout, vykazují vzorky „K0“ oproti přežíhanému stavu „K1“ 

vyšší úroveň mikrotvrdosti. To je dáváno do souvislosti jednak s deformačním 

zpevněním po rotačním kování, a rovněž se zcela jiným charakterem mikrostruktury, 

která je v případě vzorků „K0“ tvořena množstvím různě velkých zrn (Obr. 7-9) po 

dynamické rekrystalizaci. Žíháním „K1“ byla uložená deformace relaxována a 

mikrostrukturu tvořily, poměrně stejnorodá rovnoosá zrna β fáze s nepravidelným 

výskytem martenzitu, viz Obr. 7-10.  

Porovnání hodnot mikrotvrdosti stejných průběhů tepelného zpracování, které se 

vzájemně odlišují pouze pracovní atmosférou, reprezentuje zpracování „K2“ a „K3“. 

Vyšší mikrotvrdost byla naměřena na obou vzorcích „K3“. Je to dáno tím, že u vzorků 

zpracovaných dle režimu „K2“ při relaxaci deformace mikrostruktury docházelo ke 

vzniku  subzrn uvnitř větších zrn fáze β a při ochlazování až na teplotu kalení  

(330 °C, 603 K) se na jejich hranicích vylučovaly drobné precipitáty fáze α, jak 

dokládají snímky na Obr. 7-11. Toto precipitační zpevnění nemělo na hodnoty 

mikrotvrdosti takový vliv jako přítomnost martenzitické fáze a vodíku v mikrostruktuře 

u vzorků „K3“.  Vodík u vzorků „K3“ stabilizoval β fázi až do teploty zakalení, 

následně proběhla martenzitická přeměna, jak uvádí Obr. 7-12. Rovněž v tomto případě 

dosahují vzorky s nižším obsahem Nb vyšší hodnoty mikrotvrdosti, obdobně jako 

v případě vzorků „P“ a „M6“ (Obr. 7-7). 

Výjímku tvoří vzorky „K4“, kde je situace opačná, a vzorek s větším podílem Nb 

dosáhl vyšší hodnoty mikrotvrdosti. Tento efekt je způsoben stavem mikrostruktury a 

pravděpodobně k němu přispívá rozdílná velikost zrn obou vzorků. Jak je uvedeno v  

Tab. 7-12, byla u vzorku K4-25Nb naměřena zhruba poloviční průměrná velikost 

zrn oproti K4-22Nb . Ze srovnání mikrostruktury vzorků „K4“ na Obr. 7-13 vyplývá 

zcela odlišný charakter jednotlivých vzorků. Zatímco na vzorku K4-22Nb pozorujeme 

martenzit v původních zrnech β fáze, tak u vzorku K4-25Nb zůstala β fáze zachována. 

Nárůst hodnot mikrotvrdosti však lze přičítat výskytu velmi jemných subzrn β fáze, jak 

je patrné na Obr. 7-14. V každém případě ale vodík u obou vzorků snížil teplotu  

β tranzus a stabilizoval tak fázi β.  
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Obr. 7-14 – Hodnoty mikrotvrdosti naměřených na vzorcích „K“, rotačně překováno  

na ø 10mm z plazmově vytaveného ingotu; 

7.2.4 Stanovení obsahu vodíku 

Výsledky měření obsahu vodíku na vzorcích zpracovaných dle režimu TZ „K1-4“ 

souhrnně uvádí Obr. 7-15. Kromě vzorků obou sledovaných slitin (Ti-22Nb a Ti-25Nb) 

byla do stanovení obsahu vodíku zahrnuta rovněž předslitina Ti-Nb (29,5 at.% Nb), 

která byla pro obě slitiny výchozím materiálem.  

Dle očekávání obsahovaly vzorky zpracované ve vodíkové atmosféře řádově větší 

množství vodíku než vzorky zpracované pouze v Ar atmosféře. Ovšem i zpracování 

v Ar mělo vliv na zvýšení obsahu vodíku, jak dokládají výsledky měření na vzorcích 

„K2“, na kterých je vidět, že pouhou změnou kalící teploty, resp. prodloužení času do 

zakalení, vedlo ke zvýšení obsahu vodíku oproti vzorkům „K1“. Dále lze pozorovat, že 

s rostoucím obsahem Nb ve slitině klesá schopnost vodíku difundovat do atomární 

mřížky. Výjímku tvoří vzorky „K4“. Jedná se zřejmě o vliv vložené deformace a 

množství dislokací generovaných během rotačního kování, protože na vzorcích „K3“, 

které byly nejprve žíhány v Ar a pak následně zpracovány ve vodíkové atmosféře, již 

mají totožné rozdělení sestupného obsahu vodíku jako vzorky „K1“ a „K2“.  
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Obr. 7-15 – Obsahy vodíku ve slitinách Ti-22Nb a Ti-25Nb po zpracování dle režimu „K“  

(levá osa - pro vzorky „K1“ a „K2“, pravá osa - pro vzorky „K4“ a „K3“); Rotačně kováno na ø10mm; 

7.3 Rotační kování – 3 mm 

Vzorky pro toto zpracování pochází jak z 1., tak i z 2. sady ingotů připravených 

plazmovým tavením. Drát vykovaný na ø 3 mm pro zpracování dle režimu TZ „R0-4“ 

byl rotačně překován z tyče ø 10 mm, jež pochází z 2. sady vytavených ingotů. Vzorky 

pro zpracování dle režimu „M6“ byly připraveny ručním překováním 1. sady ingotů na  

ø  10 mm a následným rotačním překováním na ø 3 mm.  

Režimy TZ uplatněné při zpracování vzorků po rotačním kování na ø 3mm jsou 

schematicky uvedeny v kapitole 6.2, strana 53, Obr. 6-5. Na základě tohoto obrázku 

byla zpracována Tab. 7-13 (viz následující strana), ve které je souhrn vzorků 

vyhodnocených v této kapitole včetně způsobu jejich tepelného zpracování. 

Na uvedených vzorcích bylo provedeno studium mikrostruktury pomocí 

světelného mikroskopu, měření mikrotvrdosti a tahové zkoušky. Další studium bylo 

provedeno pouze na vzorcích „R“. Jedná se o studium mikrostruktury pomocí SEM, 

stanovení obsahu vodíku ve vzorcích, EDS analýzy složení a měření transformačních 

teplot.  
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Tab. 7-13 – Přehled vzorků „R“ rotačně překovaných na ø 3 mm a jejich tepelné zpracování; 

označení vzorku tepelné zpracování 

R0-22Nb 
R0-25Nb 

Bez tepelného zpracování; 

R1-22Nb 

R1-25Nb 
Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 900 °C (1173 K); 

R2-22Nb 

R2-25Nb 
Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar, zakaleno z 650 °C (923 K); 

R3-22Nb 

R3-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar + 900 °C (1173 K)/ 30 min 

v H2, zakaleno z 650 °C (923 K); 

R4-22Nb 

R4-25Nb 

Rozpouštěcí žíhání 900 °C (1173 K)/ 1 hod v Ar + 900 °C (1173 K)/ 30 min 

v H2, kaleno z 150 °C (423 K); 

M6-22Nb 

M6-25Nb 
Homogenizační žíhání 1100 °C (1373 K)/ 1 hod, zakaleno z 900 °C (1173 K); 

 

Na základě dříve dosažených výsledků byly průběhy režimů tepelného zpracování 

„R2-4“ upraveny. Byl zkrácen čas procesu vodíkování a upraveny teploty pro zakalení. 

Pouze u zpracování dle režimu „R1“ byl ponechán průběh beze změny, aby bylo možné 

porovnat stav mikrostrukturních charakteristik s režimy „K1“ a „P1“, které se vzájemně 

liší vývojem zpracování. 

Teplota 650 °C (923 K) pro zakalení vzorků zpracovaných v režimu „R2“ byla 

zvolena s přihlédnutím na binární diagram, viz Obr. 5-1 a Obr. 6-2, ze kterého lze 

vyčíst, že tato teplota leží v blízkosti přechodu α+β. Zakalením z této teploty byla 

sledována možnost dosažení β fáze v mikrostruktuře vzorku z nižší teploty, než tomu 

bylo v předchozích případech.  

Režim TZ „R3“ byl v podstatě totožný s průběhem „R2“, však s tím rozdílem, že 

část procesu při prodlevě na žíhací teplotě proběhla v atmosféře plynného vodíku. Jeho 

nadifundování do struktury mělo přispět ke stabilizaci β fáze.  

Zpracování vzorků dle režimu „R4“ proběhlo ve vodíkové atmosféře a byla u něj 

snížena teplota zakalení na 150 °C (423 K). Tímto krokem bylo sledováno ovlivnění 

precipitačních procesů a schopnost vodíku stabilizovat β fázi do ještě nižší teploty, než 

tomu bylo v případě vzorků „K3 a „K4“. Čas nutný pro ochlazení z 900 °C (1173 K) na 

kalící teplotu 150 °C (423 K) trval v peci přibližně 6,5 hodiny. 

Na základě zkušeností s tepelným zpracováním „M5“ byla prodleva na teplotě 

homogenizačního žíhání a kalící teplota režimu „M6“ upravena. Čas prodlevy na teplotě 

byl zkrácen na jednu hodinu a teplota zakalení zvýšena ze 700 °C (973 K) na 900 °C 

(1173 K). Tato změna měla přispět k zachování β fáze z vyšší teploty kalení při 

zpracování v Ar. 



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

IX / 2015 Disertační práce 88 

7.3.1 Bez tepelného zpracování  

Rotačně vykované vzorky na ø 3 mm zůstaly bez dalšího tepelného zpracování a jsou 

označeny „R0“.  

Při vzájemném porovnání vzorků R0-22Nb s R0-25Nb lze na Obr. 7-16 

pozorovat zcela odlišnou mikrostrukturu. V případě vzorku R0-22Nb jsou patrny 

deformační pásy orientované ve směru kování (Obr. 7-16 A), na pořízeném detailu 

(Obr. 7-16 B) je možné vidět jemné martenzitické desky. U vzorku R0-25Nb 

martenzitická fáze pozorována nebyla. Jeho mikrostruktura je tvořena velmi drobnými 

dynamicky rekrystalizovanými zrny, jak si lze všimnout na detailu Obr. 7-16 D. 

 
R0-22Nb  R0-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-16 – Vzorek „R0“; mikrostruktura vzorků slitiny 22Nb (podélný směr - A, B) a 25Nb (C, D); 

překováno na ø 3 mm; bez TZ; leptací činidlo III, R0-22Nb leptáno 2 s, R0-25Nb leptáno 5s; 

 
  



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

IX / 2015 Disertační práce 89 

7.3.2 Mikrostruktura po homogenizačním žíhání 

Mikrostrukturní snímky na Obr. 7-17 náleží homogenizačnímu žíhání dle režimu „M6“, 

který je schematicky uveden výše na Obr. 6-5. Tímto způsobem byly zpracovány dráty 

s ø 3 mm překované ingotů 1. tavby. Na vzorcích bylo provedeno studium 

mikrostruktury, tahové zkoušky a měření mikrotvrdosti. 

Dle očekávání vedlo zvýšení kalící teploty ze 700 °C u TZ dle režimu „M5“ na 

900 °C k zachování β fáze v celém průřezu vzorků „M6“, a to u obou složení, jak 

potvrzují mikrostrukturní snímky na Obr. 7-17.  

 

M6-22Nb  M6-25Nb 

 

 

 

Obr. 7-17 – Vzorek „M6“; mikrostruktura vzorků slitiny 22Nb (A) a 25Nb (B); překováno na ø 3 mm; 

TZ dle režimu „M6“; leptací činidlo III; leptáno 6 s; 

 

Při porovnání výše uvedených mikrostruktur na Obr. 7-17 se stavem 

mikrostruktury na Obr. 7-18 je možné vysledovat vzájemnou shodu v zakalené fázi, 

z čehož vyplývá, že pro výslednou fázi vzorku je rozhodující teplota kalení, a nikoli 

teplota dosažená na prodlevě během tepelného zpracování.  

Na vzorcích „M6“ nebyla provedena analýza složení pomocí EDS, protože se 

předpokládá, že složení odpovídá výsledkům plošných analýz vzorků „P0“, ze kterého 

vzorky „M6“ původně pochází.  
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7.3.3 Mikrostruktura po rozpouštěcím žíhání 

Rozpouštěcí žíhání, provedené dle režimu TZ „R1“, vedlo oproti předchozímu 

zpracování ke změně charakteru mikrostruktury, jak lze pozorovat na Obr. 7-18. Dle 

výsledného stavu mikrostruktury lze konstatovat, že v obou případech vedlo zakalení 

k zachování β fáze do pokojové teploty, patrny jsou hranice jednotlivých zrn. Na vzorku 

R1-25Nb byly po naleptání patrny drobné precipitáty.  

 
R1-22Nb  R1-25Nb 

 

 

 
   

 

 

 

Obr. 7-18 – Vzorek „R1“; Mikrostruktura vzorků slitiny  22Nb (A, B) a 25Nb (C, D), foceno s [AC], 

překováno na ø 3 mm; TZ dle režimu „R1“; leptací činidlo III; leptáno 5 s; 

 

Zpracování dle režimu „R2“ vedlo jak u vzorku R2-22Nb, tak i u R2-25Nb ke 

vzniku martenzitických desek, které nerovnoměrně vyplnily jednotlivá zrna výchozí β 

fáze. Jak dokládá Obr. 7-19, tak větší výskyt martenzitické fáze byl pozorován právě na 

vzorku R2-22Nb, detail martenzitických desek vzorku R2-22Nb je zachycen na  

Obr. 7-19 B. Ze stavu mikrostruktury vyplývá, že ani 25 at.% Nb není dostatečné 

množství pro zachování β fáze do pokojové teploty při zakalení z 650 °C (923 K). 
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R2-22Nb  R2-25Nb 

 

 

 
   

 

  

Obr. 7-19 – Vzorek „R2“; mikrostruktura vzorků slitiny 22Nb (A, B) a 25Nb (C); překovaných na  

ø 3 mm; TZ dle režimu „R2“; leptací činidlo III; 22Nb leptáno 3s , 25Nb leptáno 5 s; 

 

Po zpracování vzorků v atmosféře plynného vodíku dle režimu „R3“ došlo u obou 

typů slitin (viz Obr. 7-20), vlivem působení nadifundovaného vodíku, ke zkřehnutí 

materiálu a k vyvolání pnutí, které vedlo k rozvoji různě masivních trhlin, jež se šířily 

přes jednotlivá zrna napříč vzorkem.  

Oproti vzorku R2-22Nb byla při zpracování dle režimu „R3“ ve vzorku R3-22Nb 

zachována martenzitická fáze pouze ve středu vzorku, jak dokumentuje Obr. 7-20 A, po 

okrajích byla vlivem vodíku stabilizována β fáze z teploty kalení 650 °C (923 K).  

Protože je vzorek značně porušen různě velkými trhlinami viditelnými na celém 

průřezu vzorku, lze usuzovat, že vodík prodifundoval do celého jeho objemu, ale 

přítomnost martenzitu pouze v jeho středu naznačuje nerovnoměrné rozložení obsahu 

nadifunfovaného vodíku. Detail na Obr. 7-20 C zachycuje martenzitické desky na 

rozhraní zrn β fáze, pozorovány byly rovněž drobné precipitáty.  

Ve vzorku R3-25Nb bylo tepelným zpracováním docíleno zachování β fáze do 

pokojové teploty, jak dokládá Obr. 7-20 D. Shodně, jako u vzorku R3-22Nb, bylo i 

v tomto případě pozorováno porušení integrity po hranicích zrn slitiny vlivem 
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vodíkování. Při bližším pohledu, který uvádí Obr. 7-20 E, je možné vidět hranice zrn β 

s prasklinami. 

 

R3-22Nb  R3-25Nb 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

  

Obr. 7-20 – Vzorek „R3“; mikrostruktura vzorků slitiny 22Nb (A-C, C [AC]) a 25Nb (D, E); 

překováno na ø 3 mm; TZ dle režimu „R3“; leptací činidlo III; leptáno 2 s; 

 

Stav mikrostruktury vzorků po zpracování dle režimu TZ „R4“, které zahrnovalo 

zpracování ve vodíkové atmosféře s ochlazením v pecní atmosféře na kalící teplotu 150 

°C (423 K), je uveden na Obr. 7-21.  

Trhliny způsobené nadifundovaným vodíkem při TZ dle režimu „R4“, jsou patrny 

na Obr. 7-21 A, C. Je zřejmé, že vzorek R4-25Nb byl v porovnání s R4-22Nb tímto 
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mnohem méně postižen a drobné trhliny nebyly na mnoha místech propojeny 

v souvislou linii. Podobný jev byl sledován rovněž na vzorcích zpracování „R3“, kdy 

byl trhlinami více postižen vzorek s nižším obsahem Nb. Toto koresponduje s dříve 

uvedeným v kapitole 5.3.1, protože slitina s 25 at.% Nb je více stabilizována do oblasti 

β fáze, která vykazuje lepší odolnost vůči vodíkovému křehnutí. 

Na základě stavu mikrostruktury obou vzorků „R4“ na Obr. 7-21 B a D, která je 

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

nadifundovaného vodíku ke stabilizaci β fáze do pokojových teplot z nižších teplot 

kalení. Na uvedených snímcích si lze rovněž povšimnout, že pozvolným ochlazováním 

v peci, u kterého průměrný teplotní gradient činil cca 100 °C/ hod, došlo k precipitaci 

drobných částic. Zda se jedná o precipitáty fáze α, je nutné potvrdit dalšími analýzami. 

Nicméně výsledky mikrotvrdosti (viz níže) tomu nasvědčují, neboť na vzorcích „R4“ 

byla naměřeny podobné hodnoty mikrotvrdosti, jako tomu bylo v případě vzorků „R1“.  

 

R4-22Nb  R4-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-21 – Vzorek „R4“; mikrostruktura vzorků slitiny 22Nb (A, B; B [AC]) a 25Nb (C, D;D [AC]); 

překováno na ø 3 mm; TZ dle režimu „R4“; leptací činidlo III; leptáno 6 s; 

 

  



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

IX / 2015 Disertační práce 94 

7.3.4 Měření mikrotvrdosti 

Výsledné hodnoty mikrotvrdosti vzorků „R0-4“ a „M6“ jsou zachyceny na  

Obr. 7-22. Při porovnání výchozího stavu, reprezentovaného zpracováním „R0“, se 

stavem po přežíhání dle režimu TZ „R1“ je patrné, že vlivem TZ došlo k navýšení 

mikrotvrdosti u obou vzorků „R1“, ačkoli při zpracování „K“ byl opačný trend, tedy že 

vzorky „K0“ po rotačním kování vykazovaly vyšší hodnoty mikrotvrdosti než přežíhaný 

stav „K1“. Zvýšená mikrotvrdost po žíhání u vzorků „R1“ může být zdůvodněna 

přítomností velmi jemných subzrn, detail je uveden na Obr. 7-18 C a D. 

Při vzájemném porovnání naměřených hodnot vzorků „R0“, „R2“ a „R3“ je 

patrné, že se pohybují v rozmezí 212 až 230 HV, přestože každé zpracování vykazuje 

zcela jiný charakter mikrostruktury. Pouze vzorek R3-25Nb se vymyká výše 

uvedenému, protože vlivem vodíku bylo docíleno stabilizace β fáze do oblasti normální 

teploty a mikrotvrdost poklesla na hodnotu 182 HV. 

Zpracování ve vodíku dle režimu „R4“ vedlo k nárůstu hodnot mikrotvrdosti na 

hodnotu 311HV a 269HV pro vzorek R4-22Nb, resp. pro R4-25Nb. Tímto zpracováním 

bylo přibližně dosaženo úrovně hodnot vzorků „R1“, na kterých bylo naměřeno 298 HV 

a 261 HV pro vzorek R1-22Nb, resp. pro R1-25Nb. 

 

Obr. 7-22 – Srovnání hodnot mikrotvrdosti pro vzorky „R“ a „M6“; rotačním překováno na ø 3 mm; 
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Na vzorcích „M6“ bylo naměřeno 340 a 330HV pro M6-22Nb, respektive  

M6-25Nb. Jak lze vidět na Obr. 7-22, převyšují tyto hodnoty mikrotvrdost naměřenou 

na vzorcích „R“.  

U těchto zpracování lze pozorovat, že vzorky s nižším obsahem Nb dosahují 

vyšších hodnot mikrotvrdosti. Až na několik výjímek doložených vzorky K4-25Nb, lze 

podobný jev vysledovat rovněž na všech dalších měřeních mikrotvrdosti, viz Obr. 7-7,  

Obr. 7-14 a Obr. 7-39.  

7.3.5 Stanovení obsahu vodíku 

U drátů překovaných na ø 3 mm bylo množství vodíku stanoveno pouze na vzorcích 

z druhé sady plazmově vytavených ingotů, jak je shrnuto v Obr. 7-23.  

Z uvedeného obrázku lze vyčíst, že množství vodíku po rotačním překování na 

drát („R0“) a po následném tepelném zpracování („R1“) zůstalo téměř totožné. Nárůst 

v obsahu vodíku je patrný po procesu vodíkování, kdy z hodnot cca 163 hm. ppm po 

rotačním kování došlo k nárůstu jeho objemu přesahující hodnotu 6000 hm. ppm. Na 

obrázku je dále vidět, že bez ohledu na režim TZ byla ve všech vzorcích s 22 at.% Nb 

naměřena vyšší hodnota oproti slitině s vyšším obsahem Nb.  

Jak bylo doloženo mikrostrukturami snímky na Obr. 7-20, vedlo nadifunfované 

množství vodíku během tepelného zpracování dle režimu „R3“ k porušení integrity 

vzorku.  

 

 

Obr. 7-23 – Obsahy vodíku slitin Ti-22Nb a Ti-25Nb po zpracování dle režimu „R“  

(levá osa - vzorky „R0“ a “R1“, pravá osa - vzorky „R3“); Rotačně kováno na ø 3mm; 
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Další otázkou zůstává, nakolik vyšší procento Nb ovlivňuje pronikání vodíku do 

atomární struktury. Z Obr. 7-15 a Obr. 7-23, popisujícího množství změřeného obsahu 

vodíku, je zřejmé, že s rostoucím podílem Nb ve slitině klesá množství vodíku ve 

struktuře. Pro další studium bude třeba zohlednit jak vliv mřížky fází  (HTU) a β 

(KSC) na difuzivitu vodíku a jeho uchování v mikrostruktuře, tak rovněž jeho 

umisťování v různých typech intersticiálních poloh.  

7.3.6 Tahové zkoušky  

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

„R3“ a „M6“, parametry tahových zkoušek jsou definovány v Tab. 6-4 na  

straně 60.  

O výrazném snížení mechanických vlastností po tepelném zpracování ve vodíku 

dle režimu „R3“ svědčí porušení vodíkovaného vzorku R3-22Nb, ke kterému došlo 

během upínání do čelistí trhacího stroje při snaze drát vhodně narovnat. S ohledem na 

tuto skutečnost byly vzorky „R3“ z porovnání tahových diagramů vyčleněny a Obr. 

7-24 shrnuje výsledky pouze pro vzorky zpracované v Ar atmosféře dle režimu „R2“ a 

„M6“. Souhrné srovnání včetně vzorku R3-25Nb je zpracováno na detailu průběhu 

tahových zkoušek na Obr. 7-25.  

Jak je možné vidět na Obr. 7-24, vzorky „M6“ vykazují výrazně vyšší meze 

kluzu než vzorky „R2“ a k jejich porušení došlo bez rozvoje plastické deformace. 

Z průběhu tahových křivek vzorků „M6“ lze usuzovat na deformaci austenitického 

stavu [8], což dokládají mikrostrukturní snímky (Obr. 7-17), na kterých je zachována β 

fáze do pokojové teploty. Při zatěžování tedy nedošlo ke vzniku deformačního 

martenzitu, neboť teplota okolí během zkoušky leží nad Md a vznik martenzitu není 

termodynamicky možný. Navíc fáze β byla zpevněna tuhým roztokem (rozpuštěným 

niobem). 

Oproti tomu vzorky „R2“ vykazují značnou velikost deformace do lomu 

s výrazným „napěťovým plató“. Na vzorku R2-22Nb bylo dosaženo cca 14,5% při  

Rm 530 MPa, vzorek R2-25Nb dosáhl hodnoty deformace cca 6% při napětí  

Rm 560 MPa.  

Průběh deformace u těchto vzorků je možné srovnat s pracovním diagramem slitin 

Ti-Nb na Obr. 5-13 (Ti-22Nb a Ti-26Nb), u kterých je projev superelasticity ve velmi 

úzké oblasti a souvisí se vznikem, reorientací a deformací martenzitických desek vlivem 
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zatěžování. Ze srovnání experimentálních výsledků na Obr. 7-24 se slitinami  Ti-22Nb 

a Ti-25Nb na Obr. 5-14 vyplývá, že superelastické chování by mělo začínat v případě 

R2-22Nb při napětích nad 300 MPa a R2-25Nb při napětích nad 200MPa. U vzorků R2 

se oblast superelasticity v jisté míře začala projevovat při nižších hodnotách napětí než 

by mělo pro daný obsah Nb být, což je možné dát do souvislosti s výskytem 

nehomogenity ve složení drátů a s lokálním zvýšením koncentrace Nb oproti nominální 

hodnotě, jak dokládá Tab. 7-8 pro výchozí kované tyče s ø 10 mm. Napětí, při kterém 

se R2-25Nb začal chovat superelasticky tak odpovídalo kritickému napětí pro Ti-26Nb 

(Obr. 5-12). Výraznější velikost deformace do lomu v případě R2-22Nb oproti  R2-

25Nb je připisována nižšímu obsahu Nb, jak uvádí Obr. 5-13.  

 

 

Obr. 7-24 – Srovnání průběhu tahových zkoušek vzorků „R2“ (L0=50mm, rychlost deformace 10-5 s-1 ) a 

„M6“ (L0=25mm, rychlost deformace 10-6 s-1); 

 

Detail srovnání počátku průběhu jednotlivých tahových diagramů z Obr. 7-24, do 

kterého je zahrnut rovněž vzorek R3-25Nb je uveden na Obr. 7-25. Porušení 

vodíkovaného vzorku R3-25Nb došlo již při deformaci cca 0,1% napětí pod 120 MPa. 

V uvedeném detailu je možné vysledovat rovněž vliv TZ (potažmo vliv mikrostruktury) 

na průběh tahové křivky v oblasti elastických deformací. Pro vzorky „M6“ kalené z 900 

°C (1173 K) roste napětí výrazně pro nižší deformace než je tomu u vzorků „R2“ 

kalených z 650 °C (923 K) po žíhání v Ar a vzorku R3-25Nb kaleného z 650 °C (923 

K) po vodíkování. Ovšem porušení vzorku R3-25Nb došlo ještě v oblasti I a nelze tedy 

z provedené zkoušky vyvozovat další výsledky.  
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Obr. 7-25 – Detail průběhu tahových zkoušek z Obr. 7-24; 
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Obr. 7-26 – Lomové plochy vzorků R2-22Nb (A, B) a R2-25Nb (C, D) s jejich  příslušnými detaily, TZ 

dle režimu „R2“. Na detailech lomu (B, D) je možno vidět jamkový charakter lomu, SEM (typ JEOL); 
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Náhledy na lomové plochy vzorků „R2“ a „R3“ s jejich příslušnými detaily jsou 

uvedeny na obrázcích Obr. 7-26 a Obr. 7-27. Na těchto snímcích jsou mimo jiné dobře 

dokumentovány výrobní vady drátu, které před provedením tahové zkoušky nebyly na 

povrchu patrny. To bylo charakteristické zejména pro drát s 25 at.% Nb. 

 

 
R3-22Nb  R3-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-27 – Lomové plochy s jejich přísušnými detaily vzorku R3-22Nb (A-C) a R3-25Nb (D-F); TZ 

dle režimu „R3“. Na detailech lomu (B, E - okraj, C, F - střed) obou slitin lze pozorovat křehký 

charakter lomu, SEM (typ JEOL); 
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Detaily lomových ploch obou vzorků „R2“ na Obr. 7-26 B, D ukazují na 

jamkový charakter lomu, svědčící o houževnatosti materiálu. Fotodokumentace 

pořízená pomocí SEM (Obr. 7-26 A, C) uvádí lomy spíše rovinného charakteru, 

zejména u vzorku R2-25Nb.  

Zcela odlišná situace nastala u vodíkovaných vzorků „R3“, jak je možné 

pozorovat na Obr. 7-27. Přestože vodíkováním došlo k nárůstu křehkosti zkušebních 

drátů, nevykazovaly jejich lomy rovinné plochy, naopak byl pozorován výrazný reliéf, 

jak je vidět na Obr. 7-27 A, D. Pořízené detailní snímky z okraje (Obr. 7-27 B, E) a ze 

středu příčného řezu vzorků (Obr. 7-27 C, F) poukazují na velmi podobnou morfologii 

štěpných fazet na lomových plochách těchto vzorků. 

7.3.7 Měření transformačních teplot 

Měření transformačních teplot pomocí rezistometrické metody a DTA byla provedena 

pro obě složení na vzorcích drátu překovaného na ø 3 mm. Délka vzorku pro měření 

rezistometrickou metodou činila 60 mm, velikost vzorku pro měření pomocí DTA byla 

cca 3 mm.  

Tab. 7-14 uvádí bližší informace k měřeným vzorkům, jako je jejich označení či 

historie tepelného zpracování, které bylo provedeno před samotným měřením.  

 

Tab. 7-14 – Značení vzorků pro měření transformačních teplot na drátech ø 3 mm ; 

označení vzorku režim TZ metoda měření vzorek [mm] 

R0-22Nb 

R0-25Nb 
bez TZ DTA ø 3, délka 3 

R2-22Nb 

R2-25Nb 
dle „R2“ rezistometrie ø 3, délka 60 

R3-22Nb 

R3-25Nb 
dle „R2“ rezistometrie ø 3, délka 60 

 

 

Na Obr. 7-28 je uveden průběh rezistometrického měření na vzorku R2-22Nb, 

jehož martenzitická mikrostruktura je znázorněna na Obr. 7-19 B. Během ohřevu lze na 

křivce pozorovat změny při cca 10°C a 65°C (283 a 338 K), které souvisejí s přechodem 

martenzitu na fázi α. V dostupné literatuře nebylo nalezeno, co značí změny průběhu při 

ochlazování vzorku.  
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Obr. 7-28 – Transformační křivky vzorku R2-22Nb při ochlazování a ohřevu naměřených 

rezistometrickou metodou; 

 

 

Obr. 7-29 – Transformační křivky vzorku R2-25Nb při ochlazování a ohřevu naměřených 

rezistometrickou metodou; 

 

Rezistometrické měření na Obr. 7-29 bylo provedeno pro vzorek R2-25Nb 

s částečně martenzitickou strukturou, jak znázorňuje Obr. 7-19 C. Obdobně jako u  

R2-22Nb i zde byly pozorovány změny v souvislosti s fázovou transformací martenzitu 

na fázi α, i když změna není tak výrazná. Proto je vzhledem k částečně martenzitické 

mikrostruktuře možné uvažovat, že i v tomto případě budou změny spojené s přeměnou 

martenzitu na fázi α. 
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Transformační křivky vzorků „R3“ jsou uvedeny na Obr. 7-28 a Obr. 7-31. Jak je 

patrné, neprobíhá v daném oboru teplot žádná transformace, která by byla touto 

metodou detekovatelná. Mikrostruktura vzorků vodíkovaných dle režimu „R3“ byla 

v případě vzorku R3-22Nb tvořena zrny β s výskytem martenzitické fáze. Vzorek  

R3-25Nb byl tvořen pouze β fází, viz Obr. 7-20.  

 

 

Obr. 7-30 – Transformační křivky vzorku R3-22Nb při ochlazování a ohřevu naměřených 
rezistometrickou metodou; 

 

 

Obr. 7-31 – Transformační křivky vzorku R3-25Nb při ochlazování a ohřevu naměřených 

rezistometrickou metodou; 
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Na obrázku Obr. 7-32 je zachycen průběh DTA měření vzorku R0-22Nb. Na 

větvi ohřevu je pozorována pouze jedna výrazná transformace, která začíná při teplotě 

340 °C (613 K), probíhá do teploty 530 °C (803 K) a byla identifikována jako přechod 

na β fázi. Další odchylky jsou velmi nevýrazné. Pro potvrzení transformací bude třeba 

provést další měření. Endo pík na křivce na počátku ohřevu byl ovlivněn náběhem 

měřící aparatury. Při ochlazování lze pozorovat výraznou hysterezi při transformaci z β 

fáze, která probíhá v teplotním intervalu 335 – 83 °C (608 – 356 K). Dle stavu 

mikrostruktury tato přeměna odpovídá precipitaci α v β struktuře, jak je doloženo na  

Obr. 7-33.  

 

 

Obr. 7-32 – Vzorek R0-22Nb, ohřev/ochlazování: 5 °C/ min; EDS plošná analýza složení 21,54 at. % Nb; 

 

R1-22Nb  R1-25Nb 

 

 

 

Obr. 7-33 – Mikrostruktura vzorků „R0“ po měření DTA slitiny 22Nb (A) a 25Nb (B [AC]); překováno 

na ø 3mm; bez předchozího TZ; leptací činidlo III; 22Nb leptán 2s, 25Nb leptán 5s; 
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Při porovnání mikrostruktury „R0“ po rotačním kování a stavu mikrostruktury po 

DTA měření lze vidět naprosto odlišné mikrostruktury. Zatímco výchozí struktura  

R0-22Nb byla tvořena transformovanou β na martenzit, pak po jednom cyklu DTA 

ohřev/ochlazení rychlostí 5 °C 
.
 min

-1
 vznikla mikrostruktura β fáze s precipitáty α, jak 

dokládá Obr. 7-33 A.  

Obr. 7-34 jsou prezentovány výsledky DTA měření na vzorku R0-25Nb. Stejně 

jako v předchozím případě, i zde se v nížších teplotách při ohřevu objevil endo pík 

související s náběhem měřící aparatury. Další pík pozorovaný v intervalu 380 – 508°C  

(653 – 781K) náleží transformaci na β fázi. Případné další transformace byly při ohřevu 

opět velmi nevýrazné. Na ochlazovací větvi je možné vidět méně výraznou a pomalou 

transformaci v teplotním intervalu 286 – 80 °C (559 – 353 K). Dle stavu mikrostruktury 

po DTA se bude zřejmě jednat o postupný děj, ve kterém β fáze přechází na fázi α. 

Pozorovaná transformační hystereze je rovněž u tohoto vzorku značná.  

Mikrostruktura vzorku R0-25Nb po rotačním kování byla tvořena velmi drobnými 

dynamicky rekrystalizovanými zrny. Po jednom cyklu DTA ohřev/ochlazení rychlostí  

5 °C. min
-1

 byla pozorována mikrostruktura β fáze s precipitáty α Obr. 7-33 B. 

 

 

Obr. 7-34 – Vzorek R0-25Nb, ohřev/ochlazování: 5 °C/ min; EDS plošná analýza složení 25,23 at. % Nb; 
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7.4 Přetavení elektronovým svazkem 

Přetavení vykovaných ingotů elektronovým svazkem jedním průchodem v uspořádání 

plovoucí zóny (EBM – FZ) bylo provedeno za účelem ověření možnosti přípravy 

usměrněné struktury experimentálních slitin. Tato metoda byla uplatněna pro obě 

složení 1. sady plazmově vytavených ingotů překovaných na tyče ø 10 mm a pro drát 

ø 3 mm 2. sady ingotů slitiny Ti-22Nb. Drát Ti-25Nb se touto motodou nepodařilo 

připravit z důvodu nestability procesu tavení. 

Přetavení proběhlo s parametry procesu: vakuum 6,6 x 10
-2 

Pa, anodový proud byl 

držen na úrovni 55 mA, rychlost posuvu činila 3 mm 
.
 min

-1
,
 
urychlovací napětí  

bylo 6 kV. 

Na připravených vzorcích bylo provedeno studium mikrostruktury pomocí 

světelného i skenovacího elektronového mikroskopu, měření mikrotvrdosti a EDS 

analýzy chemického složení. Režim TZ, podle kterého byly zpracovány vybrané 

vzorky, je uveden níže na Obr. 7-35 (segment Obr. 6-3, kapitola 6.2), jejich soupis 

včetně tepelného zpracování pak v Tab. 7-15. 

 

 

Obr. 7-35 – Průběh režimu tepelného zpracování „M5“ náležící vzorkům „EM5“ přepracovaných pomocí 

elektronového svazku; 
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Tab. 7-15 – Přehled elektronově přetavených vzorků a jejich tepelné zpracování; 

označení vzorku tepelné zpracování 

E0-22Nb 
E0-25Nb 

Bez tepelného zpracování; 

EM5-22Nb 

EM5-25Nb 

Homogenizačně žíháno 1100 °C (1373 K)/ 12 hod v Ar, zakaleno 

z teploty 700 °C (973 K); 

RE-22Nb Bez tepelného zpracování; 

7.4.1 Bez tepelného zpracování 

Elektronově přetavené vzorky tyčí s ø 10 mm bez tepelného zpracování pochází z 1. 

sady připravených ingotů a nesou označení „E0“. Po elektronovém přetavení byla 

mikrostruktura vzorků obou složení tvořena výhradně β fází s patrnými hranicemi zrn, 

jak dokládá Obr. 7-36.  

 
E0-22Nb  E0-25Nb 

 

 

 

Obr. 7-36 – Vzorek „E0“; mikrostruktura vzorků slitiny 22Nb (A) a 25Nb (B); elektronově přetavené 

tyče ø 10mm po RK; bez TZ; leptací činidlo I, leptáno 15s; 

 

Odlišné zabarvení povrchu vzorku E0-22Nb je způsobeno dendritickým 

odmíšením, které se takto projevilo při leptání vzorku. Provedené vyhodnocení EDS 

analýzy zahrnovalo pouze plošné analýzy, jejichž výsledky uvádí Tab. 7-16. Stanovené 

složení se výrazně odchyluje od původního požadavku na chemické složení 

experimentálních slitin. Na vzorku E-22Nb byl stanoven obsah Nb na 28,8 at.%, 

v případě vzorku E-25Nb bylo naměřeno 29,7 at.% Nb. Odlišné obsahy Nb od 

nominálního složení byly zapříčiněny přerozdělením Nb vlivem posuvu roztavené zóny 

v závislosti na rozdělovacím koeficientu Nb v Ti, který je v tomto případě větší než 1 a 

Nb se tedy bude koncentrovat v tuhnoucí fázi (dendritech). 
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Tab. 7-16 – Složení slitin stanovené pomocí plošné EDS analýzy na vzorcích „E“; 

vzorek analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

E-22Nb plošná 71,12 28,88 55,95 44,05 β fáze 

E-25Nb plošná 70,29 29,71 54,95 45,05 β fáze 

7.4.2 Mikrostruktura po homogenizačním žíhání 

Výsledek homogenizačního žíhání vzorků „E0“ dle režimu TZ „M5“ na mikrostrukturu 

dokumentuje Obr. 7-37 níže, tyto vzorky nesou označení „EM5“.  

Jak lze na zmíněném obrázku vidět, tak u obou vzorků vedlo tepelné zpracování 

ke vzniku lamelární mikrostruktury α+β v β matrici, která se v případě vzorku  

EM5-22Nb vyskytovala ve větší míře a lamely byly rovnoměrně rozděleny po celé 

ploše vzorku, viz Obr. 7-37 A.  

EM5-22Nb  EM5-25Nb 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 7-37 – Vzorek „EM5“; mikrostruktura vzorků slitiny 22Nb (A, B) a 25Nb (C, D); elektronově 

přetavené tyče ø 10mm po RK; TZ dle režimu „M5“; leptací činidlo II, leptáno 15s; 

 

U vzorku EM5-25Nb byla pozorována odlišná situace. Ve větší míře se zde 

vyskytovaly kolonie hrubých lamel α+β obklopených jemnými jehličkami, jak je možné 

pozorovat na Obr. 7-37 C. Detaily B a D na témže obrázku poskytují bližší pohled na 
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příslušné vzorky. Jemné jehlice, které jsou patrny na detailu D, byly pozorovány rovněž 

na vzorku EM5-22Nb, ovšem jsou tak drobné, že přesahují možnosti rozlišení 

světelného mikroskopu. Dle jejich tvaru se v obou případech jedná o lamelky fáze α. 

Provedená plošná EDS analýza, která je uvedena v Tab. 7-17, poskytuje 

představu o chemickém složení jednotlivých vzorků. Jak lze z tabulky vyčíst, tak je 

změřené složení obou vzorků téměř totožné. Na vzorku EM5-22Nb a EM-25Nb bylo 

stanovené množství Nb 27,29 a 27,71 at.%, v pořadí. Navzdory velmi blízkému 

vzájemnému rozdílu v obsahu Nb mezi vzorky, který činí 0,4 at.%, vykazuje 

mikrostruktura odlišný charakter, jak je zdokumentováno na obrázku výše.  

Určitá podobnost mikrostruktury vzorků EM5-22Nb se vzorkem M5-25Nb  

(Obr. 7-2 D) je dána téměř totožným složením stanoveným pomocí EDS anylýzy, viz 

Tab. 7-3 pro vzorek M5-25Nb a Tab. 7-17 EM5-22Nb. 

 

Tab. 7-17 – Složení slitin stanovené pomocí plošné EDS analýzy na vzorcích „EM5“; 

vzorek analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

EM5-22Nb plošná 72,71 27,29 57,87 42,13 β zrna+ α lamely 

EM5-25Nb plošná 72,29 27,71 57,37 42,63 β matrice+ α lamely 

7.4.3 Bez tepelného zpracování – ø 3 mm 

Stav mikrostruktury elektronově přetaveného drátu rotačně vykovaného na ø 3 mm je 

uveden na Obr. 7-38. Vzorek nese označení „RE“ a pochází z druhé sady ingotů. 

Nebylo u něj provedeno další tepelné zpracování. Vzhledem k nestabilitě procesu se 

nepodařilo elektronově přetavit rovněž drát slitiny Ti-25Nb. 

Na níže uvedeném obrázku lze pozorovat naleptanou mikrostrukturu β fáze se 

zřetelnými hranicemi zrn lemovanými fází α, na jeho detailu (obrázek B) jsou pak 

v zrnech β fáze viditelné kolonie a shluky precipitátů α. Morfologie mikrostruktury byla 

v rámci vzorku jednotná.  
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RE-22Nb  RE-22Nb 

 

 

 

Obr. 7-38 – Vzorek „RE“; mikrostruktura vzorku slitiny 22Nb (A, B; elektronově přetavený drát ø 

3mm po RK; bez TZ; leptací činidlo III, leptáno 5s; 

 

Na výsledcích provedené plošné EDS analýzy, které jsou k dispozici v Tab. 7-18, 

je stejně jako v předchozích případech možné pozorovat odchýlení od požadovaného 

složení slitiny. Dle výsledku analýzy obsahuje vzorek RE-22Nb o 2,7 at.% Nb více. 

 

Tab. 7-18 – Složení slitiny 22Nb stanovené pomocí plošné EDS analýzy na vzorku „RE“; 

vzorek analýza 
at.% hm.% 

popis 
Ti Nb Ti Nb 

RE-22Nb plošná 75,29 24,71 61,10 38,90 β+ α 

7.4.4 Měření mikrotvrdosti 

Porovnání provedených měření mikrotvrdosti na vzorcích po elektronovém přetavení je 

znázorněno na obrázku Obr. 7-39.  

Jak je na uvedeném možné pozorovat, vzorky „E0“ vykazují nejnižší hodnoty 

mikrotvrdosti u obou složení. Jejich mikrostruktura je tvořena pouze β fází, jak je 

doloženo mikrostrukturou na Obr. 7-36. Žádné precipitáty u těchto vzroků nebyly 

pozorovány.  

Oproti tomu na vzorcích „EM5“ bylo naměřeno 382 a 365 HV pro vzorek EM5-

22Nb a EM5-25Nb, v pořadí. Výrazný nárůst mikrotvrdosti je připisován lamelární 

struktuře α+β, která byla docílena tepelným zpracováním (Obr. 7-37).  

Vysoké hodnoty mikrotvrdosti byly naměřeny rovněž na vzorku RE-22Nb, jehož 

mikrostruktura je tvořena fází β s precipitáty α, a v podstatě se vyrovnávají s hodnotami 

naměřenými na vzorcích „EM5“. V jeho případě je nárůst mikrotvrdosti oproti vzorkům 

„E0“ dáván do souvislosti s precipitačním zpevněním. Protože vzroky „EM5“ mají dle 
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provedené EDS anylýzy téměř shodné složení, lze konstatovat, že větší podíl lamelární 

struktury ve vzorku EM5-22Nb vedl k vyšší mikrotvrdosti v porovnání se vzorkem 

EM5-25Nb. Obdobný jev lze pozorovat rovněž u hodnot mikrotvrdosti „M5“ na 

obrázku Obr. 7-7, mikrostruktura uvedena na Obr. 7-2.  

 

 

Obr. 7-39 – Porovnání hodnot mikrotvrdosti elektronově přetavených drátů; 
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8 Závěr  

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

mikrostrukturní charakteristiky a transformační charakteristiky tvarově paměťového 

jevu binární slitiny na bázi Ti-Nb. Dílčím cílem bylo sledování mikrostrukturních změn 

vyvolaných různými režimy tepelného zpracování v návaznosti na mechanické 

vlastnosti.  

Příprava slitin. Metodou plazmové matalurgie byly připraveny celkem čtyři ingoty 

dvou binárních slitin na bázi Ti-Nb o obsahu niobu 22 at.% a 25 at.%. Tavba proběhla 

čtyřmi průchody zóny v redukční atmosféře, která byla zajištěna směsí Ar s 5% vodíku. 

Na základě EDS analýz byla prokázána nehomogenita složení ve všech připravených 

ingotech. S ohledem na proces, probíhajícím v plazmové peci s horizontálním 

uspořádáním, není možné promíchat celý objem vsázky v jeden okamžik. Lze vlastně 

uvažovat, že tento proces je velmi blízký zónálnímu tavení, proto nemá smysl zvyšovat 

počet průchodů nebo příliš snižovat rychlost posuvu zóny za účelem zvýšení 

homogenity ingotu.  

V tomto směru se jedním z možných řešení jeví seskládat vsázku pouze z drátů  

s ø cca 2 mm stejné délky jako samotný krystalizátor a provést tavbu maximálně dvěma 

průchody zóny. Druhou alternativu představuje rozříznutí vytaveného ingotu na dvě 

poloviny v podélné ose pomocí vodního paprsku či elektroerozivní metodou a následné 

přetavení obou polovin, ovšem se vzájemně překlopenými konci. Zůstává otázkou, jak 

moc by se druhým uvedeným způsobem změnil obsah kyslíku a vodíku v připravených 

ingotech. Třetí variantou je změna tavícího agregátu za metodu studeného kelímku 

(ISM), která pracuje s celým objemem taveniny, nebo slitiny připravit v plazmové peci 

s vertikálním krystalizátorem s tangenciálním systémem dávkování materiálu (oba typy 

zařízení jsou dostupné v laboratořích FMMI, VŠB-TU Ostrava). 

Tváření. Následné překování 1. sady ingotů do tyčí  ø  10 mm bylo provedeno ručně a 

ačkoli zpracování proběhlo s použitím oválných zápustek usnadňující redukci průřezu, 

ukázal se tento postup jako nevhodný, protože tím byla do výsledného produktu 

nenávratně zanesena řada defektů (převalků), které výrazně omezily možnosti dalšího 

zpracování. Kvalita drátu finálního ø 3 mm, který byl z tyče ø 10 mm připraven 

rotačním kováním, tak byla velice nízká. Druhá sada ingotů byla připravena pouze 
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rotačním, což se pozitivně projevilo na dosažené kvalitě jak tyče s ø 10 mm, tak i drátu 

o ø 3 mm. Ovšem i na těchto vzorcích byly místy pozorovány zakované převalky.  

Pro proces tváření byla zvolena teplota 850 °C, při které se slitiny obou složení 

bezpečně nacházejí v oblasti β fáze, která vykazuje lepší tvařitelnost vyplývající ze 

struktury KSC mřížky. Tato teplota se při praktickém zpracování ukázala být 

dostatečná, a byla tedy použita pro všechny vytavené ingoty. 

Těžiště řešení zakovaných převalků by mohlo ležet v přesoustružení povrchové vrstvy 

tyčí  ø 10 mm a až poté pokračovat v překování na drát ø 3 mm. Zde je ovšem nutné 

počítat se ztrátou určitého podílu materiálu.   

Dělení materiálu. Mechanické dělení materiálu pomocí klasických řezných kotoučů se 

pro hrubé vzorky hodí nejméně, ale pro dělení drátů s ø 3 mm je tato metoda použitelná, 

pokud není vyžadována velká rozměrová přesnost vzorků. Pro hrubé dělení materiálu se 

nejlépe osvědčilo řezání pomocí vodního paprsku bez ohledu na průměr a tvar vzorku. 

Značným přínosem je možnost dosažení vysoké řezné rychlosti bez výrazného 

tepelného ovlivnění zóny řezu, ovšem pro malé vzorky je tato metoda obtížně 

použitelná. Pro přípravu malých vzorků, např. pro DTA s požadavkem na rozměrovou a 

geometrickou přesnost, se nejlépe hodí metoda elektroerozivního obrábění. Protože 

oblast řezu je nezbytné intenzivně proplachovat, aby proces efektivně probíhal, 

nedochází ani u této metody k ovlivnění oblasti řezu nadbytečným teplem. 

Metalografická příprava. Na metalografických výbrusech slitin Ti-Nb byly 

pozorovány stopy nazývané „ohony komet“ způsobené brusnými zrny vytrženými 

z brusného papíru a zachycených v broušeném povrchu. Tento efekt je značně potlačen, 

pokud se ke smáčení brusného papíru zrnitosti 1000 a výše namísto vody použije 

lihobenzin.  

Doleštění vzorků pro leptání bylo prováděno elektrolyticky, proto bylo nutné dodatečně 

zajistit jejich elektrovodivost. Za tímto účelem byla vypracována metoda odvrtání 

epoxidové pryskyřice ze zadní strany vzorku a do vzniklého otvoru byl nasunut kovový 

váleček, zajišťující elektrické propojení během leštění. Použití níže uvedeného leptacího 

činidla vylučuje možnost použití elektrovodného bakelitu. 

Pro leptání slitin Ti-Nb se nejlépe osvědčilo leptadlo o složení HF + HNO3 + C3H6O3 

v objemovém poměru 2: 1: 2. Sice postupen času (řádově dny) ztrácí na učinnosti, ale 

průběh leptání lze přímo sledovat, protože aplikace spočívá v potírání vzorku smočenou 



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

IX / 2015 Disertační práce 113 

vatovou tyčinkou. Dalším podstatným přínosem při použití tohoto leptadla je, že 

efektivně jím byly naleptány vzorky všech typů zpracování včetně usměrněné 

mikrostruktury po elektronovém přetavení. Bylo zjištěno, že deformovaná a usměrněná 

mikrostruktura vyžaduje delší časy pro leptání bez ohledu na obsah Nb (lze potvrdit pro 

rozsah 22-30 at% Nb). 

Tepelné zpracování. Připravené vzorky byly podrobeny různým režimům tepelného 

zpracování ve dvou odlišných pracovních atmosférách, a to atmosféře argonové (Ar) a 

vodíkové (H2). Na základě toho bylo prokázáno, že zakalením do vody z teploty 900 °C 

(1173 K) při zpracování v Ar lze zachovat β fázi do pokojových teplot. Dále bylo 

potvrzeno, že zpracováním ve vodíku dochází ke stabilizaci β fáze do nižších teplot a 

k možnosti vzniku martenzitické fáze, jejíž přítomnost byla ve větší míře pozorována u 

slitiny s nižsím obsahem Nb.  

Měření mikrotvrdosti. Obecně lze tvrdit, že slitina s nižším obsahem Nb dosahuje 

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

mikrostruktuře. Interpretace výsledků mikrotvrdosti vyvozená pouze z pozorovaných 

mikrostrukturních charakteristik není zcela jednoznačná a bude vyžadovat hlubší 

studium.  

Stanovení obsahu vodíku. Zkrácení času v procesu vodíkování z jedné hodiny na 30 

minut sice vedlo ke snížení obsahu vodíku ve vzorcích, nicméně bez ohledu na délku 

tepleného zpracování, mělo vodíkování negativní vliv na soudržnost materiálu. Ve 

všech případech vedlo toto zpracování ke zkřehnutí a vzniku nadměrného pnutí vlivem 

nadifundovaného vodíku ve vzorku, což mělo za následek rozvoj různě velkých trhlin, 

od těžko postřehnutelných mikrotrhlin až po velké praskliny protínající celý vzorek. Na 

žádném vzorku zpracovaném v atmosféře Ar nebyl tento jev pozorován.  

Měřením obsahu vodíku ve vzorcích „K“ bylo zjištěno, že prodloužením času pro 

ochlazení na kalící teplotu vedlo i při zpracování v Ar ke zvýšení obsahu vodíku, a to ve 

vzorcích obou slitin včetně předslitiny. Dále lze konstatovat, že slitina méně 

stabilizovaná do oblasti β fáze je náchylnější k vodíkovému křehnutí, neboť bylo 

prokázáno, že s klesajícím podílem Nb ve slitině vzrůstá obsah vodíku nadifundovaného 

za jednotku času.  

Na základě získaných poznatků by bylo vhodnější zkrátit čas pro vodíkování na cca 15 

minut. S tím by byla ovšem spojena připrava drátků menšího průměru, aby vodík za 
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kratší čas prodifundoval do středu vzorku. Další možnost, jak lépe zvládnout proces 

vodíkování a řídit obsah vodíku ve vzorcích, představuje vystavit vzorky po dobu 

vodíkování pouze limitovanému množství vodíku, kterým by se pecní prostor vyplnil. 

Toto by ovšem vyžadovalo zcela odlišný typ pece, která by umožnila uskutečnit 

takovéto řešení. Další možností vodíkování je pomocí elektrochemických metod. 

Tahové zkoušky. Provedené tahové zkoušky potvrdily deformaci austenitického stavu 

v případě vzorků „M6“ a odhalily superelastické chování u vzorků „R2“. Vodíkované 

vzorky zpracované dle režimu „R3“ vykazovaly extrémní křehkost a pro tahovou 

zkoušku bylo možné využít pouze R3-25Nb. Během zkoušky došlo k předčasnému 

lomu a dále z hlediska superelasticikého chování nemohl být hodnocen.  

Měření transformačních teplot. Využití metody rezistometrického měření pro 

stanovení transformačních charakteristik je v případě slitiny na bázi Ti-Nb dosti 

omezené z hlediska interpretace výsledků, tím více, že v dostupné literatuře nebyly 

nalezeny údaje pro srovnání průběhu transformačních krivek. Z tohoto hlediska se 

výhodnější metodou jeví měření teplot fázových přeměn pomocí DTA, u které lze 

rovněž volit nastavení vstupních parametrů měření. 

Elektronové přetavení. Při přetavení tyče ze slitiny na bázi Ti-Nb elektronovým 

svazkem (EBM-FZ) bylo na základě EDS analýz potvrzeno značné odchýlení v obsahu 

Nb od požadovaného složení. Protože nelze s jistotou určit, nakolik bylo měření 

ovlivněno nehomogenitou materiálu a zda vůbec ovlivněno bylo, je nutné pracovat 

rovněž s myšlenkou, že zjištěné odchylky ve složení vzorků vznikly po jediném 

průchodu roztavené zóny, který byl během zpracování uskutečněn.  

 

Pro další výzkum je nutné řešit výzvy, které vycházejí z praktické části této práce. 

Mezi ty nejpodstatnější patří: 

1. Vypracovat způsob, jak dosáhnout homogenního složení slitin v celém objemu 

ingotu,  

2. vyřešit metodu tvaření a zpracovat postup, který zajistí strukturní kompaktnost 

vykovaných tyčí a drátů, 

3. zvážit jinou metodu samotného vodíkování, aby bylo možné citlivě řídit obsah 

vodíku nadifundované do materiálu.  
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V další etapě výzkumu slitiny na bázi Ti-Nb by bylo vhodné zaměřit pozornost na:  

1. Fázově strukturní anylýzy pro potvrzení zmiňovaných fází pomocí RTG a TEM, 

2. hlubší poznání vlivu precipitátů ω fáze na charakteristiky binární slitiny Ti-Nb a 

vymezení teplotního rozsahu její existence, 

3. příprava vzorků pro tahové zkoušky v navodíkovaném stavu,  

4. studium superelastického jevu těchto materiálů, 

5. zpracování vzorků rovněž s kratšími časy tepelného zpracování, 

6. sledování průběhu martenzitické transformace.  

 

 

Přestože výzkum slitin na bázi Ti-Nb pro lékařské aplikace je v popředí zájmu již 

několik let na mnoha pracovištích po celém světě, zůstává spousta otevřených otázek 

k dořešení nejen v oblasti samotné přípravy slitin, ale rovněž v možnostech vhodného 

způsobu řízení transformačních charakteristik a zajištění jejich stability a životnosti 

během funkčního období. Prozatím se medicína bez „kovových“ implantátů neobejde, 

ale je možné, že s probíhajícím rozvojem a prohlubováním poznatků na poli 

genetického bádání nastane okamžik, kdy již nebude třeba hledat náhrady v cizorodých 

materiálech, ale každému bude připravena náhrada přesně na míru z jeho vlastních 

buněk. 
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11 Použité zkratky a symboly 

NITINOL obchodní název slitiny 
NIckel – TItanium – Naval Ordnance 

Laboratory 

SMA tvarově paměťová slitina Shape Memory Alloy 

SME tvarově paměťový jev Shape Memory Effect 

SIM napěťově indukovaný martenzit Stress Induced Martensite 

TWSME dvoucestný tvarově paměťový jev Two-Way Shape Memory Effect 

TMZ Tepelně Mechanické Zpracování  

TZ Tepelné Zpracování  

EBM – FZ 
tavení elektronovým svazkem 
v uspořádání plovoucí zóny 

Electron Beam Melting – Floating Zone 

ISM Tavení metodou studeného kelímku Induction Skull Melting 

DTA Diferenční Termická Analýza Differential Thermal Analysis 

AC Aperturní Clona  

SEM Skenovací Elektronový Mikroskop Scanning Electron Microscope 

BEI zpětně odražené elektrony Backscattered Electron Interaction 

SE sekundární elektrony Secondary Electron  

EDS 
EDX 

Energiově Disperzní Spektroskopie  

   

A austenitická fáze  

Af teplota konce přeměny na austenit – austenit finish 

As teplota počátku vzniku austenitu – austenit start 

M martenzitická fáze  

Md maximální teplota pro vznik deformačíního martenzitu 

Mf teplota konce přeměny na martenzit – martenzit finish 

Ms teplota počátku vzniku martenzitu – martenzit start 

   

BCC 

KSC 
kubická stereocentrická Body Centered Cubic 

BCT tetragonální stereocentrická Body Centered Tetragonal 

HCP 

HTU 
hexagonální těsně uspořádaná Hexagonal Closed Packed 

a, c, a0, a´, b´, c´ mřížkové parametry  

xβ, yβ, zβ, 

xα´ ,́ y α´ ,́ z α´´ 
označení os atomární mřížky příslušné fáze 

   

Aleq hliníkový equivalent  

Moeq molybdenový equivalent  

H hystereze  

E Youngův modul pružnosti  
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MPa megapaskal  

GPa gigapaskal  

Rp0,2 mez kluzu při 0,2% deformace Yield Strength 

Rm mez pevnosti Ultimate Strength 

at.% atomární procenta  

hm.% hmotnostní procenta  

mV milivolt  

Ot. otáčky  

k0 rovnovážný rozdělovací koeficient 

ε epsilon – deformace 

σ sigma – mechanické napětí, směrodatná odchylka 

α, α´, α´´, 

β, γ, τ 
označení jednotlivých fázových stavů slitin 

 střední průměr 

→, ↔ průběh transformace  
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