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Abstrakt 

Tato práce se zabývá výrobou nanostrukturního titanu za pomocí rotačního kování. 

Pojednává o výrobě titanu a jeho slitin a zabývá se jeho tvářením. Rozděluje komerčně čistý 

titan do 4 základních stupňů a pojednává o jejich rozdílnostech jak v chemických, tak 

mechanických vlastnostech. Dále rozebírá výrobu nanostrukturního titanu za pomocí SPD 

procesů a také rotačního kování, které nespadá do SPD procesu. V hlavní části probírá 

problematiku mechanických vlastností titanu po rotačním kování. Zajímá se především o mez 

kluzu a mez pevnosti. Nakonec porovnává výsledky experimentu se zahraniční literaturou.  

 

Abstract 

 This thesis deals with the production of nanostructured titanium using rotary swaging. 

It talks about the production of titanium and its alloys and deals with its moulding. It divides 

commercially pure titanium into 4 basic grades and discusses their differences in both 

chemical and mechanical properties. Also analyzes the production of nanostructured titanium 

using SPD processes and also rotary swaging that do not belong into SPD processes. Finally, 

it discusses the mechanical properties of titanium after rotary swaging. Main interest is mainly 

in the yield strength and ultimate tensile strength. At the end compares the results of the 

experiment with the foreign literature. 
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 SPD – těžké plastické deformace (severe plastic deformation) 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá tepelně-mechanickým zpracováním komerčně čistého titanu (dále 

KČT). Absolutně čistý titan se používá pouze pro laboratorní účely zejména z důvodu jeho 

vysoké ceny a nízkých mechanických vlastností. Název KČT se používá pro Ti běžně 

používaný v praxi. Tato práce bude dále pojednávat o možnostech přípravy ultrajemného 

případně nanostrukturního titanu (dále nTi), jenž je výsledkem mechanického zpracování.  

Tento progresivní materiál se v dnešní době používá v medicínských oborech, a to v oblasti 

implantátů, v leteckém anebo námořním/těžebním průmyslu kde jsou vysoké požadavky na 

pevnost, nízkou hmotnost a zejména korozivzdornost. 

 

Práce se zabývá titanem třídy 2. a třídy 4.; které jsou podrobněji popsány v kapitolách č.2 a 

3. Pro tyto třídy Ti bylo provedeno deset různých způsobů zpracování na rotačním kovacím 

stroji. Pro každý způsob zpracovaní byly provedeny 2 tahové zkoušky, které poskytly informace 

o pevnostních charakteristikách daného průměru při daném přetváření. Rotační kování nespadá 

do procesu severe plastic deformation, neboli těžké plastické deformace (dále SPD). Jedním 

z cílů studie bylo doložit, že lze touto technologii výrazně ovlivnit základní zrno materiálu a 

tím tak zvýšit jeho pevnostní vlastnosti.  

 

Na základě dat, které byly získány měřením, zjistit jaké dopady má jako objemové 

přetvoření na výsledné hodnoty mechanický vlastností, jak se mění průběh tahové zkoušky 

v oblasti elastické deformace v závislosti na předchozí historii plastické deformace KČT a jak 

se liší od hodnot zahraničních experimentů prováděných SPD procesy. 
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2. Teorie zpevnění kovů 

2.1 Zpevnění kovu rozdílnými mechanismy zpevňování 

Dosažení vysoké pevnosti a zachování dostatečné houževnatosti (vysoká mez kluzu a 

vysoké hodnoty koeficientů deformačního zpevnění) je podmíněno použitím různých způsobů 

ovlivňování struktury materiálu. Experimentálními způsoby se došlo k závěru, že pouze 

zjemňování zrn má za následek zvýšení pevnosti a plastických vlastností materiálu. Proto se 

zaměřila veškerá pozornost na to, jak docílit co nejlepších výsledku. Další mechanismy 

zpevňování pak měly za následek nárůst pevnosti za cenu snížení houževnatosti materiálu nebo 

při překročení určité hranice zjemnění zrna pak docházelo k poklesu meze kluzu (dále Re). Od 

nanokrystalu se pak slibovalo nejen zvýšení pevnosti, ale i houževnatosti. [1] 

 

2.2 Matematické modely křivek zpevňování 

Při tváření za studena se zanedbávají hodnoty vlivů teploty či rychlosti deformace. Na druhou 

stranu je nutné hlídat zpevnění. Pro popis napěťové křivky v oblasti elastické deformace, tj. 

mezi nulovou deformaci a deformací dosahující meze kluzu se používají jednoduché vzorce, 

které často zahrnují výraznou mez kluzu y [MPa]. Mezi nejzákladnější zpevňovací rovnice 

patři:  

Zpevňovací model podle Hollomona 

 σ𝑃 = 𝐾𝐻 ∗ 𝜀
𝑛𝐻  

Zpevňovací model podle Ludwiga 

σ𝑃 = 𝜎𝑦 + 𝐾𝐿 ∗ 𝜀
𝑛𝐿

 

Zpevňovací model podle Swifta 

σ𝑃 = 𝐾𝑆 ∗ (𝜀 + 𝐵𝑆)
𝑛𝑆 

 …. Skutečné napětí 

ε …. Skutečná plastická deformace 

K, n, B …. Materiálové konstanty, lišící se pro každý vzorec. [2] 
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2.3 Čistý Ti 

 

Je šedý až stříbřitě bílý kov zastoupený ve velkém množství v zemské kůře většinou 

v minerálu rutil jako TiO2. Mezi jeho významné vlastnosti patří vysoká tvrdost v rozmezích 

600–700 MPa a vysoká korozivzdornost. Velmi dobře vede elektřinu i teplo a velmi dobře 

odolává minerálním kyselinám a roztokům alkalických hydroxidů. Je obsažen ve většině 

minerálů v malém množství a mezi jeho nejvýznamnější rudy patři ilmenit a rutil. V dnešní 

době se používá pro výrobu titanu tzv. Krollův proces. Při tomto procesu se nejdříve pyrolýzou 

ilmenitu nebo rutilu získává za pomocí uhlíku či chlóru chlorid titaničitý TiCl4. Páry, které takto 

vzniknou se po přečištění redukují hořčíkem v argonové atmosféře při teplotách okolo 800 °C. 

Takto vzniklý Ti je pórovitá tuhá látka, která se nechá vychladnout v inertní atmosféře. Vzniklý 

chlorid hořečnatý a zbytkový Mg se odstraňuje chemickou cestou, a to buď vakuovou destilací, 

anebo loužením kyselinou solnou. [3]  

 

2.4 Komerčně čistý titan (Cp-Ti) 

Nelegovaný komerčně čistý titan je charakterizovaný čtyřmi odlišnými třídami a pro 

účely této práce, byly navíc vybrány třídy 5 a třída 7. Titan se řadí mezi kovy s vysokou 

odolnosti vůči korozi, vysokou tvářitelností (tažnosti) a vysokou pevností. Komerčně čistý titan 

se řadí v rozmezí od třídy 1, který má nejvyšší korozivzdornost, tažnost a nejnižší tvrdost až po 

třídu 4, který nabízí nejvyšší tvrdost, střední tažnost a nižší korozivzdornost. Chemické složení 

a mechanické vlastnosti jsou zapsány v tab. č.1 a 2.  

 

Tab. č.1: Chemické složení Cp-Ti [4] 

  Třída 1. Třída 2. Třída 3. Třída 4. 

max. N 0.03 0.03 0.05 0.05 

max. C 0.08 0.08 0.08 0.08 

max. H 0.015 0.015 0.015 0.015 

max. Fe 0.20 0.30 0.30 0.50 

max. O2 0.18 0.25 0.35 0.40 
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Tab. č.2.: Mechanické vlastnosti Cp-Ti. [5] 

  Třída 1. Třída 2. Třída 3. Třída 4. 

Rm (MPa) 
290-410 390-540 460-590 540-740 

min. 240 min. 345 min. 450 min. 550 

Re0,2 (MPa) 
170-310 275-450 380-550 483-655 

min. 180 min. 250 min. 320 min. 390 

A (%) 
24 20 18 15 

30 22 18 16 

 

2.4.1 Cp-Ti 1. třídy 

Titan 1. třídy je nelegovaný titan zaručující optimální tažnost, a to i při velmi nízkých 

teplotách a tvárnost za studena spolu s mechanickou pevností (Re dosahuje v průměru 221 

MPa). Co se týče chemického složení je ze všech slitin Ti nejčistší. Jeho hustota je o 60 % 

menší než u železa. Materiál nabízí vysokou korozivzdornost v oxidačním, neutrálním a mírně 

redukčním prostředí včetně chloridů. Využití pak nalézá například v chemických závodech, 

automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví či architektuře. [6] 

 

2.4.2 CP-Titan 2. třídy 

CP-Ti 2. stupně je nejčastěji používaný nelegovaný titan. Poskytuje nám průměrnou 

mechanickou pevnost (Re dosahuje v průměru 352 MPa) společně s velmi dobrou tažností a 

tvárností a výbornou svařitelností. Nárůst meze kluzu je pak zapříčiněn zvýšeným množstvím 

železa a kyslíku v titanu. Je poměrně totožný s CP-Ti 1.stupně, a tudíž má velmi dobrou 

korozivzdornost v oxidačním, neutrální a redukčním prostředí, avšak oproti CP-Ti 1.stupně je 

o něco tvrdší. Tažnost materiálu je však o 3-4 % menší než u 1.stupně z důvodu většího výskytu 

intersticiálních prvků. [6] 
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2.4.3 CP-Titan 3. třídy 

Opět se jedná o nelegovaný titan s vyšší mechanickou pevností než u předchozích 

stupňů (Re dosahuje v průměru 462 MPa). Porovnáním z třídy 1. a 2. se mechanická pevnost 

zvyšuje a materiál oplývá výbornou svařitelnosti a přijatelnou tažností, avšak na úkor odolnosti 

vůči korozi, která klesá. Jako v předchozím případě se zde projevuje pokles tažnosti způsobený 

přidáním intersticiálních prvků, a to zejména O2. [6] 

 

2.4.4 CP-Titan 4. třídy 

Odolnost vůči CP titanu stupně 4. je zajištěna vrstvou oxidů na povrchu kovu, která se 

tvoří při každém vystavení titanu kyslíku stejně tomu je i v předchozích stupních CP-Ti. 

V případě poškození vrstvy oxidů TiO2 je materiál schopen při styku s kyslíkem tuto vrstvu 

opět obnovit. Grade 4 má vysokou korozní únavu v mořském prostředí. V takovém případě 

odolá korozi až do teplot 315 °C. CP-Ti 4. stupně mí největší pevnost ze všech zmíněných (Re 

dosahuje v průměru 559 MPa) a dá se srovnat s nerezovou ocelí díky mnoha protikorozním 

aplikacím. Díky vysokému obsahu železa a kyslíku a většímu množství intersticiálních prvků 

pak ztrácí pružnost. [6; 7] 

 

2.5 Nanostrukturní titan  

Nanostrukturní titan (dále nTi) se stal velmi zajímavým materiálem pro medicínské 

implantáty. KČ titan třídy 1 až 4 je opracovatelný a biokompatibilní, ale jeho tvrdost je 

nedostatečná pro nosné implantáty. Nanostrukturní titan poskytuje nové a slibné metody 

zlepšující mechanické vlastnosti. Určitou nevýhodu představuje vysoký Youngův modul takto 

zpracovaného Ti (E=100-115 GPa). Rozličné SPD metody, byly již úspěšně použity pro 

zvýšení jemnozrnné struktury v Cp-Ti. Cp-Ti se zpracovává metodou ECAP (equel channel 

angular pressing). Jedná se o úhlové protlačování, bez jakékoliv změny geometrie materiálu 

viz. obr.4 kap.2.6.1. Rovněž se používá metoda vysokotlakého torzního namáhání či 

hydrostatické protlačování. Tyto metody jsou finančně náročné a hodnota nanostrukturního 

materiálu pak přímo úměrně tomu až desetinásobně roste. Tento fakt pak eliminuje praktické 

uplatnění takto upraveného KČT. Z rostoucí tvrdosti klesá E a tažnost. Mechanické vlastnosti 

nTi jsou zaznamenány v následující tabulce č.3. [8; 9] 
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Tab. č.3: srovnání mechanických vlastnosti Cp-Ti a nTi. [5] 

Materiál 
Rm 

[MPa] 

Re0,2 

[MPa] 
A [%] 

E 

[GPa] 

Mez únavy 

při 106 cyklů 

[MPa] 

CpTi 700 530 20 105 340 

nTi 1240 1200 12 100 620 

 

2.6 Ti slitiny-vývoj 

Veškeré materiály zmíněné v předchozích kapitolách třídy 1 až 4 vynikají výbornou 

korozivzdorností. Ve srovnání s nTi jsou však jejich mechanické vlastnosti zvláště Re a Rm 

horší. Titan jako čistý prvek nevykazoval dostatečnou pevnost. Rm nepřevyšovala hodnotu 660 

MPa. Primární aplikace Ti zastává v leteckém průmyslu a posléze i v implantologii. Za účelem 

zvýšení Rm byly zkoumány a vyvíjeny různé druhy slitin titanu, které hranici Rm posouvaly až 

na úroveň 1300 MPa.   

Mezi nejpoužívanější a nejznámější slitinu titanu v dnešní době patři Ti6Al4V. Jedná se o α/β 

slitinu, která je hojně používána v implantologii kvůli nízkému E který, je v rozsahu 105–115 

GPa. Dále má výbornou Rm (oproti CoCr slitinám a ocelím) a to v rozmezí 895-1250 MPa, 

únavovou pevnost a tažnost. Paradoxem však je, že při zvýšené tažností a pevností pak klesá 

korozivzdornost. [10]  

Bylo vyvinuto velké množství těchto slitin a aby je bylo možné rozlišit je třeba provést 

klasifikaci dle jejich mikrostruktury. 

 

2.6.1 Ti slitiny – struktura materiálu 

Klíčovou vlastností pro použití Ti a jeho slitin v implantologii je vynikající 

biokompatibilita v lidském těle. Pouze 0,5 % populace vykazuje alergickou reakci na Ti, oproti 

ocelím a CoCr slitinám je to velmi nízká hodnota. Atomy čistého titanu jsou uspořádány buď 

v hexagonální těsně uspořádané struktuře tzv. α fáze, nebo prostorově centrované kubické 

mřížce tzv. β fáze. V čistém titanu probíhá transformace z α na β fázi při teplotách vyšších jak 

883 °C, ale většina legujících prvků buďto stabilizuje α fázi při vyšších teplotách nebo β fázi 

při nižších teplotách.  
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- Prvky stabilizující α fázi: Al, O, N, C a Ga. 

- Prvky stabilizující β fázi: V, Fe, Mo, Ni, Pd, Si, Zr či Mn. 

Nejvýznamnějším legujícím prvkem je však Al, který se může přidat při koncentraci do 8 % 

pro zvýšení pevnosti, aniž by se zhoršila tažnost. 

Nejnižší teplota, při které může existovat 100% beta fáze se nazývá „beta transus“; tato 

teplota se může pohybovat v rozmezí od 700 °C až do 1050 °C, v závislosti na složení slitiny. 

Konečné mechanické a tepelné zpracování titanových slitin se obvykle provádí pod „beta 

transus“ teplotou, aby se dosáhlo správné mikrostruktury a velikosti zrna. 

Za pomocí běžných fází, které se vyskytují za pokojových teplot se titanové slitiny dělí 

do čtyř tříd, kde každá třída má odlišné vlastnosti: 

- α Ti slitiny: jsou dobře svařitelné a mají zvýšenou tepelnou odolnost. 

- α-β Ti slitiny: mají širokou škálu použití díky jejich dobré kombinaci pevnosti, 

houževnatosti a tvárnosti. 

- β Ti slitiny: Beta slitiny jsou pak používány tam, kde jsou vysoké požadavky na 

pevnost v tahu. [11; 12] 

 

2.6.2 Titan 5. třídy-Ti-6Al-4V 

CP-titan 5.stupně je klasifikován jako slitina α-β titanu a je jednou z nejvíce 

používaných vysokopevnostních slitin. Slitina velmi dobře kombinuje mechanickou pevnost s 

nízkou hustotu a dobrou korozivzdorností ve většině kapalin. 5. třída je plně tepelně 

zpracovatelná (řešení tepelného zpracování a stárnutí). Ti-6Al-4V ELI (třída 23) má snížený 

obsah kyslíku (0,13 % max.) oproti třídě 4. S toho plyne zvýšená tažnost a pevnost v lomu se 

sníženou mechanickou pevností viz. tab. č.5 [6].  

 

2.6.3 Titan 7. třídy 

Tato slitina titanu se z hlediska složení neliší od předchozích CP-Titanů. Pevností se 

rovná CP-Titanu 2.stupně. Hlavní rozdíl je však v chemickém složení titanu viz. tab. č.4. Jeho 

nevýhodou je nízká korozivzdornost v oxidačním či redukčním až kyselém prostředí, která se 

kompenzuje přidáním palladia o obsahu okolo 0,2 %. Hlavní nevýhodou palladia je jeho 
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toxičnost, která nepříznivě působí na lidský organismus při použití Ti jako implantátu. Zatím 

je to pouze otázka spekulace, zdali je opravdu nebezpečné pro lidský organismus. [13] 

 

       Tab. č.4: Chemické složení slitin Ti. [13] 

  
Třída 5. Třída 7. 

max. N 0.05 0.05 

max. C 0.08 0.08 

max. H 0.015 0.013 

max. Fe 0.3 0.2 

max. O2 0.2 0.18 

 

Tab. č.5: Mechanické vlastnosti slitin Ti. [13] 

  Třída 5. Třída 7. 

Rm (MPa) 895–1000 390–540 

Re0,2 (MPa) 828–910  275–450 

A (%) 10 22 

 

2.6.4 α titanové slitiny  

Mají výbornou korozivzdornost a schopnost pasivace. Z hlediska větších rozměrů zrn 

nedosahují jejich mechanické vlastnosti vysokých hodnot jako u jiných typů slitin. Tento 

problém však lze vyřešit metodami zjemnění základního zrna, jak již bylo zmíněno u nTi. 

Základním prvkem pro stabilizaci je Al. Existuje však riziko toxicity Al při použití v oblasti 

medicíny jako trvalé implantáty. Bez legujících prvků jsou pak zástupci těchto slitin zmíněné 

CP-titany. Morfologická struktura je tvořena lamely viz. obr. č.1.[13; 10; 14] 
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Obr. č.1: Lamelární struktura tuhého roztoku α slitiny. [15] 

 

2.6.5 α/β titanové slitiny  

Vyznačují se velkou škálou struktur viz. obr. č.2. Vlastnosti při tváření za tepla jsou 

velmi dobré a většina těchto slitin může vykazovat superplastické vlastnosti. Při teplotách okolí 

mají dobrou tvárnost za studena. Korozivzdornost je v porovnání s α slitinami nižší. Mezi 

nejpoužívanější α/β titanovou slitinu patří Ti6Al4V, která má širokou škálu uplatnění a používá 

se v 50 % celkové výroby všech titanových slitin. [14] 

 

Obr. č.2: Morfologická struktura α/β titanové slitiny. [16] 

(vlevo – rovnoosá struktura zrn tuhého roztoku α/β; vpravo – lamely tuhého roztoku α/β) 

 

2.6.6 β titanové slitiny  

Obecně β slitiny jsou plně tepelně zpracovatelné. Mají dobrou tvárnost za studena a 

dosahují vysokých pevnosti až 1300 MPa. Pevnost klesá při překročení teploty nad 350 °C. 

Korozivzdornost těchto slitin je mnohem vyšší než u předchozích a hodnota E dosahuje hodnot 

55 GPa. To dělá β slitiny vhodnými kandidáty pro medicínské aplikace, a to zejména 

v kloubních a dentálních náhradách. Pouze metastabilní β slitiny (tzv. pseudo β-slitiny, které 
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vznikají zvyšováním β stabilizujících prvku a snižováním Al viz. kap.)  mohou být plně tepelně 

zpracovány na rozdíl od stabilní β slitiny, která může být pouze žíhána. [14; 17] 

 

Obr. č.3: Morfologická struktura tuhého roztoku β slitiny.  [15] 

 

2.6.7 Způsoby zpracování titanových slitin  

Existuje řada metod, kterými lze zpracovávat titanové slitiny a upravovat tak jeho 

mechanické či chemické vlastnosti. V pozdějších kapitolách pak přikročí k podrobnějšímu 

rozboru SPD metod jako ECAP, HTP či samotné rotační kování jež je základem této studie. 

Všechny výše jmenované metody slouží ke zjemnění zrna a docílení nanostruktury titanu. V 

následujících kapitolách budou popsány základy výroby a úpravy mechanických vlastností 

titanu. 

 

2.6.8 Tavení Ti a Ti slitin 

Podstatnou nevýhodou tavení Ti a Ti slitin je vysoká afinita k plynům a silné reakce se 

všemi běžnými vyzdívkami. Proto se titan taví převážně v inertní atmosféře či ve vakuu což má 

však za následek vznik pórovitosti při tuhnutí. Titan reaguje i s prvky obsaženými v kokile či 

pánvi, a proto se musí odlévat do forem vyrobených z kompaktního grafitu jež se tolik 

neopotřebovává a má menší počet grafitových částic na jednotku objemu, čímž je též omezen 

průnik kyslíku a tím i oxidace pod povrch do odlitku.  
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Ti a jeho slitiny se přetavují v těchto typech pecí: 

 

• Elektronová pec 

• Plazmová pec 

• Indukční pec 

• Oblouková pec 

 

Elektronová pec – Tavení Ti slitin probíhá skrze svazky elektronových paprsků, které dopadají 

na materiál. Ten se pomocí vysoké kinetické síly elektronů zahřeje. Tavení probíhá ve 

vakuových pecích z důvodu pohybu elektronů pouze ve vakuu. [18]  

 

Plasmová pec – Do plazmového hořáku se přivádějí molekuly agonu, kde ionizují a po 26 

styku s materiálem se zase slučují. Proces je doprovázen velkým uvolněním tepla, které je 

předáno tavenému kovu. [19] 

 

Elektrická oblouková pec – Tavení je prováděno ve vakuové el. obloukové peci za pomocí 

elektrického oblouku. Oblouk hoří z počátku mezi Ti elektrodou a Ti houbou. Teplem se na 

dně krystalizátoru pece vytvoří tavenina a oblouk pak hoří mezi Ti taveninou a elektrodou. [18; 

20].  

 

Elektrická indukční pec – Používá se pro recyklovaný Ti a na výrobu odlitků. Princip je 

obdobný jak u el. obloukové pece, avšak elektroda je netavná (wolframová nebo grafitová). El. 

oblouk hoří mezi Ti taveninou a elektrodou a do postupně se do oblouku přidávají kousky Ti. 

[18; 21] 

 

2.6.9 Tváření Ti a Ti slitin 

Při kování titanu je zapotřebí aby byl materiál ohřátý na teplotu výše již zmíněnou, a to 

β transu v rozmezí 780-800 °C, a to z důvodu, že titan se obtížně kove, jestliže je jeho mřížka 

hexagonální. Při této teplotě dochází k přeměně či modifikaci hexagonální krystalické mřížky 
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na prostorově centrovanou. V případě že nebude teplota dostatečně vysoká, nebude materiál 

kujný a budou na povrchu vznikat praskliny. A v případě že teplota bude příliš vysoká, se titan 

vlivem oxidace zabarví na žluto-zeleno a kovaný díl může upadnout. [22] 

 

2.6.10   Lisování práškových Ti slitin 

Prášková metalurgie (dále jen PM) se začala brát v úvahu od roku 1970 za účelem snížení 

výrobních nákladů slitin titanu. PM titanové slitiny mohou být klasifikovány na základě 

syrového prášku do 3 kategorii: předlegované titanové slitiny, rychletvrdnoucí titanové slitiny 

a smíšené elementární titanové slitiny. Použití směsného prášku je mnohem nákladově efektivní 

vzhledem k nízké ceně titanu a dalších elementárních prvků. Směsný prášek zachovává 

mechanické vlastnosti na úrovni ingotu s výjimkou únavových vlastností; jež můžou být 

razantně navýšeny použitím nízkého množství chloridické houby. Metoda předlegované 

titanové slitiny má taktéž mechanické vlastnosti minimálně na úrovni ingotu.   Spojení prášku 

se provádí lisováním v ochranné atmosféře.  Pro dosažení vysoké hustoty, stupně stejnorodosti 

a nulové zrnitosti se používá technologie HIP (hot isostatic pressure), která se používá za teplot 

900 °C a tlaků v průměru 105 MPa. [23; 24] 

 

2.6.11   Další metody zpracování Ti slitin 

Ti slitiny se řadí mezi těžkoobrobitelné materiály. Ti, jak již bylo zmíněno je chemicky velmi 

reaktivní a reaguje s téměř všemi řeznými materiály a tím způsobuje jejich rychlé opotřebení. 

Navíc disponuje nízkou tepelnou vodivostí a malou měrnou tepelnou kapacitou což má za 

následek generování vysokých teplot na rozhraní obrobek a řezný nástroj a tím zapříčiňuje 

nebezpečí plastické deformace a porušení břitu nástroje. Na rozdíl od jiných materiálu je plocha 

mezi třískou a břitem velmi malá což vede k velkému tepelnému a mechanickému namáhání 

řezné hrany. Avšak i přes tyto komplikace jsou slitiny titanu nejpoužívanější v oblasti 

medicínské výroby a klade se čím dál větší důraz na výzkum nových technologii jejich výroby 

[25].  
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2.7 SPD procesy 

SPD procesy jsou definovány jako procesy tváření kovů ve kterých dochází k velkým 

plastickým deformacím za účelem docílení ultrajemnozrné struktury kovu.  

 Při konvenčních procesech deformace kovů jako válcování, kování a protlačování je 

vyvolaná plastická deformace obvykle menší než 2.0. Při válcování přes několik válcovacích 

stolic, při tažení anebo při protlačování velikost plastické deformace přesahuje hodnotu 2.0. 

Proto se začalo vyvíjet mnoho SPD procesů, aby bylo možné zavést extrémně velké deformace 

do objemu kovu bez změny jeho tvaru. 

 Ultrajemnozrné kovy vytvořený metodou SPD vykazují vysokou pevnost, a proto 

mohou být použity jako vysokopevnostní kovy pro letecký průmysl či zdravotnictví. Re 

polykrystalických kovů souvisí s velikostí zrna d. Toto lze vyjádřit následující Hell-Petchovou 

rovnicí: 

𝜎𝑌 = 𝜎0 + 𝐴𝑑
−
1
2 

kde σ0 je třecí napětí a A je konstanta. Tato rovnice nám ukazuje, že mez kluzu roste se snižující 

se odmocninou velikosti zrna. Snížení velikosti zrna vede k větší tažnosti bez ztráty 

houževnatosti, která se liší od ostatních zpevňovacích metod jako např.: tepelné zpracování. 

[26] 

 

2.7.1 ECAP 

SPD metoda ECAP (equel-channel angular pressing), známá také jako ECAE (equel-

channel angular extrusion), byla vyvíjena V.M.Segalem a jeho spolupracovníky v letech 1970 

až 1980 v institutu v Minsku v bývalé sovětské unii. Základem bylo vyvinout technologii, která 

dokáže pomocí čistého smyku (viz. obr. č.5.) vyvolat masivní deformaci v materiálu. 

V průběhu vývoje této technologie byly objeveny následující faktory, které měly vliv na 

výslednou strukturu kovu a efektivitu provedení. První faktor je závislost úhlu protlačování 

ECAP zařízení, kde se docházelo k závěrům, že k největšímu přetvoření materiálu dochází pod 

úhlem 90 °. Druhý faktor souvisí s vnějšími podmínkami jako teplota, rychlost protlačování či 

absence nebo přítomnost zpětného tlaku. Jako třetí faktor jsou pak vlivy ovlivňující homogenitu 

materiálu či velikost zjemnění, a to můžou být například krystalografické materiálové 

vlastnosti.  
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 Základem pro ECAP technologii je zápustka tvořena vstupním a výstupním kanálem 

mezi nimiž je daný úhel φ, který nám zaručí že materiál, který do zápustky vstupuju podstoupí 

deformaci o velikosti závislé na8úhlu φ (obvykle 90 °) viz. obr. č.4. Hydraulické lisy slouží 

k natlačení materiálu do zápustky. Ty pracují ve vysokých rychlostech v rozmezí od 1 do 20 

mm.s-1. [27; 28] 

 

Obr. č.4: Schéma úhlů protlačování metodou ECAP. [27] 

 

 

Obr. č.5: Smykové deformace při průchodu materiálu pod úhlem 90°. [28] 

 

2.7.2 HPT 

 Proces HPT (High pressure torsion) zhutňuje materiál pod vysokým tlakem a produkuje 

tak specifickou strukturu materiálu, ultrajemnozrnnou strukturu. Jedná se o nejefektivnější 

techniku zjemňování zrna s nehomogenní deformací a velkým deformačním gradientem. 

Materiál se zhutňuje mezi dvěma písty přes hydraulický mechanismus; schematicky 

znázorněný na obr. č.6. Jako výchozí látky mohou být použity například sypké materiály nebo 
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prášky. Horní píst je umístěn pevně, zatímco spodní píst se torzně otáčí a můžeme jim regulovat 

otáčky za minutu. Samotné torzní otáčení se provádí až poté co proběhne stlačení materiálu.  

 

 HPT proces má 3 základní omezení: 

1. Vzorek má tvar disku, což nám omezuje vhodnost pro mnoho průmyslových 

aplikací. 

2. Velikost vzorku je obecně omezena na max. 35 mm v průměru, a to z toho 

důvodu, aby se udržel dostatečný stupeň tlaku. 

3. Napěti je generováno v poměru vzdálenosti od středu disku což má za 

následek nehomogenní strukturu jdoucí od středu přes průměr disku. 

 

Pro odstranění těchto omezení používá HPT kruhové tvary, které jsou vhodnější namísto 

diskových. To vedlo ke zvýšení max. použitého průměru vzorku na 100 mm a k eliminování 

méně napjaté a hrubozrnné středové části materiálu. [29; 2] 

 

Obr. č.6: Schéma HPT procesu. [29] 

 

2.7.3 Rotační kování 

Rotační kování je technologie, která se používá k redukci polotovaru buďto kruhové 

nebo čtyřúhelníkového průřezu. Princip této metody spočívá v za sebou se opakujících úderech 

zápustky, rotující kolem osy polotovaru nebo tvářeného materiálu viz. obr. č.7. Kladívka i 
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zápustky se rozbíhají odstředivou silou a touto narážejí na kalené válce, jenž odrážejí kovadla 

zpět na kovaný materiál. Kovaný materiál se otáčí kolem své osy a postupně se posunuje do 

procesu tváření. Při rotačním kování se kovou součásti pouze za studena a výjimečně za tepla 

při větších průřezech materiálu. Mezi výhody rotačního kování patři úspora materiálu, vysoké 

pracovní rychlosti a s tím spojená vysoká produktivita a homogenní struktura v důsledku 

přetvoření celého objemu kovu naráz viz. obr. č.8. Mezi nevýhody pak patří hlučnost provozu 

a oprava drahých zápustek. [2; 30] 

 

 

Obr. č.7: Princip rotačního kováni. [31; 32] 

(vlevo: řez rotační kovačkou pro kování trubek; vpravo: Hlava rotačního válce rotační kovačky) 

 

 Za pomocí vysoké přesnosti tohoto zařízení není potřeba ve většině případů dalšího 

mechanického opracování. Díky vyměnitelným kovátkům je možné kováním dosáhnout široké 

škály tvaru, a to jak na vnější, tak i na vnitřní straně obrobku. Oproti konvenčním výrobním 

metodám vede v úspoře materiálu, a to zhruba v rozmezí 30-50 % což se pak odráží i na nízké 

ceně výroby. Při kování obrobků nedochází k porušení struktury zrn a kvalita povrchu je 

srovnatelná s broušeným stavem viz. obr. č.8. [33] 

 

Obr. č.8: Homogenní struktura ve směru rotačního kování. [33] 
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3. Návrh experimentu rotačního kování 

 

3.1 Popis použitého zařízení 

Kování bylo prováděno na rotační kovačce firmy HMP (Heinrich Müller  

Maschinenfabrik). Jednalo se o model R4-4 viz. obr.č.9 a specifikace tab.č.6. 

Mikrotvrdost se měřila na automatickém tvrdoměru Durscan 50. Tvrdost byla měřena 

ve Vickersech, a to se zatížením HV1 pro podélný profil a HV0.3 pro příčný průřez vzorku. 

 Nanotvrdost byla měřena za pomocí nanoidentoru Micro Materials Nano Test Vanrage. 

Pro vtlačování se použil Berkovičův hrot se zatížením 50mN. Tvrdost se měřila na vyleštěné 

podélné části daných vzorků. Bylo provedeno 10 měření neboli 10 vtisků od povrchu daného 

vzorku což vedlo k určení průměrného E. 

 Tahová zkouška se prováděla na elektromechanickém trhacím stroji MTS Bionix® 

Tabletop Test Systems a Instron 50 kN, Při tažení byly použité mechanické extenzometry. 

 

 

Obr.č.9: Rotační kovačka 

 

Tab.č.6: Specifikace rotační kovačky. 

Typ 

Rozměry 

kovátek 

[mm] 

Rozsah 

použití pro 

tyče[mm] 

Rozsah 

použití pro 

trubky [mm] 

R4-4 32 x 40 x 100 4,0 - 22,0 4,0 - 44,0 
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3.2 Použité materiály 

Pro tento experiment byly použity titanové dráty o výchozím průměru 10 mm 

z technicky čistého titanu. Jednalo se o titan grade 2. a grade 4. bez tepelné úpravy. Chemické 

složení titanu je uvedeno v tab. č.6. 

 

Tab. č.7: Chemické složení výchozího polotovaru pro rotační kování 

  Fe O C H N Ti 

CP-Ti třídy 2 0,460 0,120 0,023 0,003 0,008 99,387 

CP-Ti třídy 4 0,500 0,400 0,100 0,013 0,050 98,938 

 

3.3 Technologický postup rotačního kování  

Na rotační kovačce se pomocí 8 sad kovátek kovaly vzorky drátu titanu o výsledných 

průměrech pro grade 2 [mm]: 10; 8,13; 7,18; 6,48; 5,87; 5,22; 4,73; 4,52; 3,81; 3,36 a pro grade 

4 [mm]: 10; 8,25; 7,29; 6,56; 5,93; 5,24; 4,76; 4,25; 3,84; 3,46. Rotační kování bylo prováděno 

za studena při pokojové teplotě. Z výchozího průměru 10 mm byla postupně prováděná redukce 

v jednotlivých krocích. Podávání materiálu do rotační kovačky a jeho odebírání bylo prováděno 

ručně. Během výměny kovátek došlo k ochlazení kovaného drátu ze zvýšené teploty vyvinuté 

deformační prací na pokojovou teplotu. Následně byly všechny vzorky podrobeny tahové 

zkoušce a byly vyhodnoceny hodnoty deformace a napětí pro každý vzorek. 
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4. Vyhodnocení mechanických vlastností 

 

4.1 Vyhodnocení výsledků tahové zkoušky 

 Každý průměr drátu byl podroben tahové zkoušce 2x, a to z důvodu zpřesnění měření. 

Pro tento experiment byly podstatné hodnoty naměřené deformace a napětí. Výpočty byly 

prováděny se skutečnými hodnotami napěti a deformace (tím je myšleno skutečné neboli 

logaritmické napětí a deformace počítané z okamžité změny průřezu viz. tab.č.8) viz. grafy č.1. 

a 2. 

 

Tab. č.8: Skutečná (logaritmická) deformace pro tažené průměry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti 2.stupně Ti 4.stupně 

Průměr 

[mm] 

Skutečná 

deformace 

Průměr 

[mm] 

Skutečná 

deformace 

10,00 0,00 10 0,00 

8,13 0,41 8,25 0,38 

7,18 0,66 7,29 0,63 

6,48 0,87 6,56 0,84 

5,87 1,07 5,93 1,05 

5,22 1,30 5,24 1,29 

4,73 1,50 4,76 1,48 

4,25 1,71 4,25 1,71 

3,81 1,93 3,84 1,91 

3,36 2,18 3,47 2,12 
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Graf. č.1: Výsledky tahových zkoušek pro 5 různých průměrů v [mm]. 

 

Graf. č.2: Výsledky tahových zkoušek pro 5 různých průměrů v [mm]. 
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4.2 Metalografická analýza 

 Metalografické vzorky byly naleptány, mechanicky broušeny a leštěny jak v podélném, 

tak i příčném směru. Kvůli vysoké korozivzdornosti Ti se k finálnímu leštění použil koloidní 

roztok oxidu křemičitého s 10 % peroxidu vodíku. Mikrostruktura byla poté vyleptána 

v Krollově lepidle. 

Mikroskopické snímky byly pořízeny za pomocí optického mikroskopu Nikon Eclipse 

MA200. Struktury byly odebírány ve středové a okrajové části vzorku viz. obr.9-16. 

 

Ti třídy 2 

 

Obr. č.9: Jedná se o výchozí průměr polotovaru 10 mm ve středové části vzorku při 100x 

přiblížení. 

(vlevo-struktura příčného řezu; vpravo-struktura podélného řezu) 

 

Obr. č.10: Jedná se o výchozí průměr polotovaru 10 mm ve středové části vzorku s 500x 

přiblížením. 

(vlevo-struktura příčného řezu; vpravo-struktura podélného řezu) 
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Ti třídy 2 

 

Obr. č.11: Průměr vzorku 3,36 mm ve středové části s 100x přiblížením. 

(vlevo-struktura příčného řezu; vpravo-struktura podélného řezu) 

 

Obr. č.12: Průměr vzorku 3,36 mm ve středové části s 500x přiblížením. 

(vlevo-struktura příčného řezu; vpravo-struktura podélného řezu) 

 

Jak již bylo zmíněné, tak Ti vykazuje vysokou korozivzdornost což ovlivnilo leptání 

vzorku a projevilo se na výsledných metalografických fotografiích, a proto nelze přesně určit o 

kolik bylo zrno zjemněno. Zrno Ti třídy 2 se odhadově zmenšilo z 23 μm (průměr 10 mm) na 

1,8 μm (průměr 3,36 mm). 
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Ti třídy 4 

 

Obr. č.13: Výchozí průměr vzorku 10 mm bez tváření a 100x přiblížen. 

(vlevo-struktura příčného řezu; vpravo-struktura podélného řezu) 

 

Obr. č.14: Výchozí průměr vzorku 10 mm bez tváření a 500x přiblížen. 

(vlevo-struktura příčného řezu; vpravo-struktura podélného řezu)   

 

Obr. č.15: Průměr vzorku 3,46 mm ve středové části s 100x přiblížením. 

(vlevo-struktura příčného řezu; vpravo-struktura podélného řezu) 
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Ti třídy 4 

 

Obr. č.16: Průměr vzorku 3,46 mm ve středové části s 500x přiblížením. 

(vlevo-struktura příčného řezu; vpravo-struktura podélného řezu) 

 

Po detailnějším prozkoumání metalografických vzorku se zjistilo, že struktura u Ti třídy 

4 je jemnější než u Ti třídy 2 a tudíž Ti třídy 4 zpevňuje víc. Zrno u Ti třídy 4 se odhadově 

zmenšilo z 13 μm (průměr 10 mm) na 1,3 μm (průměr 3,46 mm). Při analýze křivky deformace-

napěti pak bylo zjištěno, že pevnost, kterou dosahuje titan grade 4 po rotačním kování a 

přetvoření na průměr 3,46 mm má hodnotu 1040 MPa a Ti třídy 2 na průměru 3,36 mm má 

hodnotu pevnosti 941,5M Pa. Dále bylo zjištěno, že struktura zrn v podélném řezu je protažená 

ve směru kování oproti příčnému řezu. 

 

4.2.1 Pevnostní charakteristiky Ti po kování 

Ti zvyšuje svou pevnost v závislosti na množství intersticiálních prvků, které jsou v něm 

obsaženy a bylo již zmíněno, že Ti třídy 4 obsahuje větší množství těchto prvků než Ti třídy 2. 

Následující přehledné grafy č. 3 a č. 4. poukazují na lineární průběh zpevňování, a to až do 

hodnot okolo 1000 MPa. Dá se tedy předpokládat, že čím více budeme průměr Ti vzorku 

snižovat, tím více pevnost poroste. Pak je již jenom otázkou k čemu bude tak vysokou pevnost 

materiálu potřebná. 
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Graf č.3: polynomický průběh logaritmické deformace 

 

Na grafu č. 3 můžeme pozorovat radikální nárůst pevnosti při posledním taženém 

průměru Ti drátu průměru 3,36 mm. Z grafu je patrné, že při menších průměrech neboli při 

dalším rotačním kování, už nedochází k dalšímu výraznějšímu zpevnění. 

 

 

Graf č.4: Lineární průběh zpevňování 

U Ti třídy 4 lze u konečného průměru vidět větší pokles pevnosti, což bylo způsobeno 

nepřesností při tahové zkoušce. Jedna tahová zkouška u průměru 3,46 mm vykazovala pevnost 

893,23 MPa a druhá 1041,82 MPa. 
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4.3 Napěťově deformační analýza – matematické modely 

Za pomocí matematických modelů popsaných v kap. 2.2 dle Hollomona, Ludvika a 

Swifta se provedla pro každý tažený vzorek regresní analýza. Pomocí této analýzy jsme získali 

materiálové konstanty K a n znázorněny v tab. č. 9, lišící se pro každý vzorek a hodnotu 

koeficientu determinace R2, které nám pak sloužily k vyhodnocení shody vypočtených hodnot 

s hodnotami naměřenými.  Tyto data jsou pak zobrazeny v tabulkách č.10. a č.11.  

 

Tab. č.9: Materiálové konstanty získané regresní analýzou. 

 

 

 

 

 

 

 

Log. 

deformace
KH nH KL nL KS nS

0,00 421,77 0,10 46,47 0,57 412,92 0,11

0,41 610,17 0,05 22,89 0,85 606,06 0,05

0,66 672,25 0,04 17,36 1,06 669,27 0,04

0,87 738,40 0,00 8,15 1,08 738,49 0,00

1,07 729,20 0,05 22,59 1,10 725,21 0,06

1,30 758,58 0,07 33,59 0,95 752,55 0,07

1,50 797,44 0,07 28,78 1,07 790,99 0,07

1,71 825,39 0,07 29,62 1,28 818,60 0,08

1,93 816,18 0,10 37,97 1,08 805,28 0,10

2,18 890,70 0,08 26,58 1,26 883,71 0,09

Log. 

deformace
KH nH KL nL KS nS

0,00 600,77 0,08 37,18 0,66 591,72 0,08

0,38 781,01 0,04 26,54 0,77 777,28 0,04

0,63 861,54 0,04 21,22 1,08 859,00 0,04

0,84 901,20 0,06 15,23 1,81 899,30 0,06

1,05 923,01 0,06 19,59 1,54 917,86 0,06

1,29 935,01 0,07 25,90 1,34 930,60 0,07

1,48 975,02 0,07 20,05 1,61 969,16 0,07

1,71 973,50 0,06 34,18 1,18 967,87 0,07

1,91 905,04 0,12 18,41 1,66 898,29 0,12

2,12 977,91 0,10 33,25 1,39 971,83 0,10

Ti třídy 2

Ti třídy 4

Hollomon Ludvik Swift

Hollomon Ludvik Swift



27 
 

Tab. č.10: Závislost koeficientu determinace R2 pro Ti třídy 2. 

 

Tab. č.10: Závislost koeficientu determinace R2 pro Ti třídy 2. 

 

Tab. č.11: Závislost koeficientu determinace R2 pro Ti třídy 4. 

 

Tab. č.11: Závislost koeficientu determinace R2 pro Ti třídy 4. 

 

 

Nejmenší koeficient determinace R2 jak u Ti třídy 2 tak i třídy 4 byla u deformačního 

modelu dle Ludvika, kde docházelo při výpočtu deformační modelů k nečíselným hodnotám 

z důvodu záporných čísel, které vznikaly při počátku tažení. To vedlo k zúžení výběru regresní 

oblasti a tím i větším nepřesnostem. 

 

4.3.1 Aproximace mechanických vlastností pomocí 

matematických výpočtů 

Polynom neboli mnohočlen je matematický výraz složený z několika proměnných. 

Kubický polynom je pak polynom 3 řádu, což znamená že první proměnná má exponent 3.   

Dalším cílem této práce bylo zjistit průběh deformace a napětí v závislosti na změně průřezu 

vykovaných drátu Ti. Pomocí polynomické regrese se proložily zadané hodnoty deformace a 

1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška

Hollomon 0,97 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96

Ludvik 0,91 0,91 0,89 0,88 0,89 0,89

Swift 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96

0,97

0,88

0,96

1. Zkouška

0,97

0,90

0,97

Tažený průměr

3,36 3,81 4,25 4,73 5,22

1. Zkouška

1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška

Hollomon 0,97 0,97 1,00 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99

Ludvik 0,90 0,90 1,00 0,90 0,91 0,91 0,90 0,90

Swift 0,97 0,97 1,00 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98

0,98

0,93

0,98

8,13

Tažený průměr

2. Zkouška

5,87 6,48 7,18 10,00

1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška

Hollomon 0,97 0,98 0,96 0,96 0,94 0,97 0,95 0,97 0,96 0,96

Ludvik 0,89 0,91 0,90 0,89 0,86 0,91 0,90 0,92 0,89 0,87

Swift 0,97 0,98 0,96 0,96 0,94 0,97 0,95 0,97 0,96 0,95

Tažený průměr

5,243,47 3,84 4,25 4,76

1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška 1. Zkouška 2. Zkouška

Hollomon 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,96 0,99 0,99 1,00 1,00

Ludvik 0,91 0,90 0,93 0,92 0,89 0,90 0,93 0,93 0,92 0,93

Swift 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,96 0,98 0,98 0,99 1,00

10,00

Tažený průměr

5,93 6,56 7,29 8,25
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napětí (kdy se obě tahové zkoušky pro jeden vykovaný průměr zprůměrovaly) polynomem 

třetího stupně. Tím se získala rovnice polynomické regrese za jejichž pomoci se sestavila matice 

rozložení: deformace, napětí a změna průřezu viz. tab. č.12. 

 

Tab. č.12: Závislosti deformace na změně průřezu a napětí. 

 

Každá tahová zkouška měla rozličný počet dat deformace a napětí. To se projevilo na 

růstu napětí v této tabulce jen do určitého bodu deformace a pak následoval pokles. Tyto 

hodnoty byly proto ořezány. Z takto uspořádaných dat se vytvořil graf těchto 3 proměnných 

hodnot (viz grafy č.5. a 6.), který v důsledku již zmíněného osekání dat nemá stejná koncová 

napětí. Tato operace byla provedena jak pro Ti třídy 2 tak pro Ti třídy 4. 

 

Graf č.5: Graf závislosti změny průřezu na deformaci a napětí pro Ti třídy 2. 

1,00 1,47 1,88 2,32 2,84 3,64 4,41 5,54 6,78 8,31

0,01 6,92 10,71 10,28 -5,81 9,98 14,29 18,23 19,52 17,11 -10,37

0,02 17,55 20,31 19,50 3,51 19,53 24,26 26,59 29,79 23,23 0,42

0,03 28,20 29,98 28,77 12,89 29,13 34,25 35,05 40,11 29,40 11,20

0,04 38,87 39,74 38,08 22,32 38,78 44,28 43,59 50,49 35,62 21,96

0,05 49,56 49,57 47,45 31,80 48,49 54,33 52,21 60,91 41,88 32,70

0,06 60,25 59,47 56,87 41,33 58,24 64,40 60,91 71,39 48,19 43,43

0,07 70,95 69,44 66,32 50,91 68,04 74,50 69,69 81,91 54,55 54,15

0,08 81,65 79,47 75,82 60,53 77,88 84,63 78,54 92,47 60,95 64,84

0,09 92,35 89,56 85,36 70,20 87,76 94,77 87,47 103,08 67,39 75,52

0,10 103,04 99,71 94,94 79,91 97,68 104,93 96,47 113,72 73,87 86,18

Změna průřezu

Napětí

Deformace
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Graf č.6: Graf závislosti změny průřezu na deformaci a napětí pro Ti třídy 4. 

 

 Mezi změnou průřezu 10 mm - 6 mm jde vidět propad napětí. Tato odchylka byla 

zapříčiněna tím, že vzorky, které byly podrobený tahovým zkouškám byly zkoušeny na 

rozdílných typech tahových strojích. Další možnost, díky které mohl být způsoben tento propad 

je podbrušování vzorků při tahové zkoušce, aby nedošlo k jejich okamžitému přetržení u čelistí. 

 Se zvětšujícím se průřezem, resp. se zmenšujícím se průměrem vzorku roste napětí, a 

s tím i deformace potřebná k přetržení vzorku.  
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5. Diskuze výsledků 

 

5.1 Srovnání dosažených výsledků s výsledky 

zahraničních experimentů 

Výsledky naměřených hodnot byly srovnány s technologiemi ECAP a HPT viz. tab. 12. 

a 13. Tyto zkoušky byly prováděny za studena při pokojových teplotách což jsou 

podobné podmínky, při jakých bylo prováděno rotační kování. 

1) Po 10 průchodech Ti třídy 2 ECAP zařízením a následném válcování za studena bylo 

experimentálně naměřeno Re = 736 MPa a Rm = 928 MPa. V případě HPT procesu se 

po 10 otočeních dosáhlo Rm až 940 MPa viz. tab.č.13. V případě tohoto experimentu 

bylo při tahové zkoušce posledního průměru 3,36mm naměřeno Re = 871,9MPa a 

Rm = 941,5MPa. Lze konstatovat, že rotačním kováním Ti třídy 2 bylo dosaženo 

podobných pevností jako při SPD procesech u Ti třídy 2. Procentuální rozdíl v mezi 

kluzu u zahraničních výsledků je cca 20 % a při experimentu rotačního kování je cca 

7 %. Hodnota prodloužení je při rotačním kování pouhých 11,1 %. Ti zpracovaný 

rotačním kováním pak vykazuje nejnižší tažnost. To je zapříčiněné protažením zrn 

v podélném směru při rotačním kování a vyčerpáním plasticity.  

 

Tab. č.13.: Výsledky meze kluzu, pevnosti v tahu a prodloužení pro Ti třídy 2. [34] 

 

 

2) U Ti třídy 4. dosahovaly po 8 průchodech ECAP zařízením a následným válcováním za 

studena hodnoty Re = 1006 MPa a Rm = 1135 MPa. Při zařazení kování za ECAP 

technologii pak byly hodnoty o něco vyšší kdy Re = 1200 MPa a Rm = 1240 MPa viz. 

tab.č.11. Experimentální hodnoty naměřené v této práci u Ti třídy 4. jsou Re = 950,2 

MPa a Rm =1040,8 MPa. Z toho lze usoudit, že Ti třídy 4 zpevňuje více zpracováním 

Třída 

Ti
Podmínky zpracování

Mez kluzu 

(MPa)

Mez pevnosti 

(MPa)

Prodloužení 

(%)

2 Nezpracované 354 487 30,0

2 10 průchodů ECAP zařízením 582 645 20,6

2
10 Průchodů ECAP + 

válcování za studena
736 928 14,5

2 10 otočení přes HPT - 940 23,0

2 Rotační kování 871,9 941,5 11,1
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SPD procesy v případě Rm o 200 MPa což je cca 16 %. Rovněž i v případě Ti třídy 4 

se projevuje rozdíl mezí Re a Rm zpracovaných rotačním kováním a SPD procesy. Tak 

jak u Ti třídy 2 je prodloužení u Ti třídy 4 nejnižší ze všech procesů viz. tab. č.14 a to 

pouhých 7,2 %. Příčina nízké tažnosti je totožná jak u Ti třídy 2. 

 

Tab. č.14.: Výsledky meze kluzu, pevnosti v tahu a prodloužení pro Ti třídy 4. [34] 

 

  

Třída 

Ti
Podmínky zpracování

Mez kluzu 

(MPa)

Mez pevnosti 

(MPa)

Prodloužení 

(%)

4 8 průchodů ECAP zařízením 750 815 19,0

4
8 průchodů ECAP zařízením + 

válcování za studena
1006 1135 10,7

4 Nezpracované 530 700 25,0

4
ECAP + termomechanické 

zpracování
1200 1240 12,0

4 Rotační kování 950,2 1040,8 7,2
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6. Závěr   

1) Při rotačním kování dochází ke zjemnění zrna pouze v příčném průřezu. Naopak u 

podélného průřezu docházelo k protažení zrn ve směru deformace. To vede k závěru, že 

rotačním kováním lze zjemnit (zmenšit) velikost původního zrna. Tento proces nelze 

řadit mezi SPD procesy u nichž dochází k zjemnění zrna v celém objemu vlivem 

smykové deformace. 

 

2) Rotační kování by bylo možné využít v technologiích, kde nebudou kladeny vysoké 

požadavky na tažnost materiálu.  

 

3) U rotačního kování Ti třídy 2 se dosáhlo se podobných mechanických vlastností jako u 

experimentů popsaných v literatuře. Ti třídy 4 dosáhl hodnot Rm (po rotačním kování) 

o cca 16 % nižších, než jakých bylo dosaženo SPD procesy u zahraničních experimentů.  

 

4) Rotačním kováním je tedy možné dosáhnout zjemněné mikrostruktury Ti, a především 

výrazného zpevnění, které zvyšuje mechanické vlastnosti Ti. Z hlediska praktické 

aplikovatelnosti je rotační kování přijatelná varianta a je v současnosti více rozšířená 

než SPD procesy. Případně lze uvažovat o možnostech zpevnění materiálu, který již byl 

podroben SPD procesu. 
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