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ABSTRAKT 

         Tato bakalářská práce popisuje základní informace o titanu a jeho slitinách. Jsou v ní  

shrnuty mechanické vlastnosti, fyzikálně-metalurgické charakteristiky a také způsob 

tepelného zpracování. 

         První část je zaměřená na základní informace o titanu jako prvku a jeho surovinových 

zdrojích. Dále popisuje mechanické, technologické vlastnosti a odolnost proti korozi 

v různých prostředích. 

         Druhá část pojednává o základních typech titanových slitin a jejich fyzikálně-

metalurgických charakteristikách. Poslední část je zaměřena na experimentální analýzu α 

titanu a slitinu typu Ti-Al-V. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

         Slitiny titanu, mikrostruktura, zpracování, vlastnosti 

 

ABSTRACT 

         This bachelor’s thesis summarizes the basic information about titanium and its alloys. 

It is focused on the mechanical properties, physical - metallurgical characteristics and the 

method of heat treatment.  

         The first part aimed on basic information about titanium as an element and its raw 

material resources. It also describes the mechanical properties, technological properties and 

corrosion resistance in various environments. The second part discusses the basic types of 

titanium alloys and their physical - metallurgical characteristics. The last part is focused on 

experimental analysis of Ti α and Ti-Al-V alloy type. 
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         Titanium alloy, microstructure, treatment, properties 
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1 ÚVOD

 

         Jedním z typických jevů 20 a 21. století je také značný pokrok techniky. Pro tento vývoj 

se uplatňují stále více materiály s vynikajícími uţitnými vlastnostmi, které zaručují hlavně 

vysokou pevnost a dobré fyzikální i mechanické vlastnosti. To splňují především kovy a 

jejich slitiny. Některé z nich nemají dlouhou historii a však v dnešní době se řadí právě díky 

svým vlastnostem k nepostradatelným technickým materiálům [1]. 

         Mezi takové materiály patří také titan, který se spolu s jeho slitinami stal jedním z 

nejpouţívanějších kovů v mnoha průmyslových odvětvích. Přednostní výhodou titanu a jeho 

slitin je zejména vysoká pevnost, malá měrná hmotnost a dobrá odolnost v různých 

prostředích. V dnešní době existuje celá řada titanových slitin, které vykazují naprosto 

špičkové vlastnosti. Avšak technologické zpracování těchto materiálů vyţaduje vysoké 

nároky spojené s poţadavky spolehlivosti a dlouhé ţivotnosti. Při zpracování titanu a jeho 

slitin dochází k ovlivňování vlastností. Znamená to tedy, ţe mnoho legujících a příměsových 

prvků má na titan buď positivní nebo negativní dopad. Zpracování titanu je tedy sloţitým a 

zároveň důleţitým procesem, který se nesmí při výrobě konstrukčních prvků z titanu 

zanedbat.  

         Při zpracování titanu a jeho slitin  je tedy třeba znát fyzikálně metalurgické 

charakteristiky, které při tomto procesu probíhají. 

         Cíl této práce je poukázat na vlastnosti titanu i jeho slitin, hlavně tedy na fyzikálně 

metalurgické charakteristiky při zpracování , které se rovněţ zabývají fázovou přeměnou za 

určitých teplotních podmínek.  
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2 CHARAKTERISTIKA TITANU 

2.1 Historie titanu 

         V roce 1791 objevil anglický pastor William Gregor  v cornwallském pohoří pískovou  

rudu. Po rozboru bylo zjištěno, ţe obsahuje asi 50 % magnezitu spolu s oxidem neznámého 

prvku. William Gregor  tento minerál pojmenoval podle místa nálezu, tedy menakanit. A 

dosud neznámý prvek, který tento minerál obsahuje, nazval menakinem. V roce 1795 

německý chemik M. K. Klaproth identifikoval nový minerál jménem rutil, který opět 

obsahoval z většího podílu oxid téhoţ neznámého prvku, který nazval  titanem. Zjistil, ţe se 

jedná o stejný prvek jako je  menakin. V roce 1797 Klaproth dokázal, ţe minerál ilmenit je 

identický s menkanitem. Ovšem pojmenování nového prvku zůstalo podle Klaprotha titan a 

od něj se odvodila i chemická značka, tedy Ti. Tento prvek nebyl známý dlouho dobu po jeho 

objevení. Aţ v 19. století byly nalezeny další minerály obsahující titan. Nový prvek titan 

ovšem nebylo moţné izolovat. Nejdříve byl vyroben oxid titaničitý, který se začal pouţívat 

jako běloba a jako surovina v chemickém průmyslu. V roce 1910 M.A. Hunter zajistil uţ 

docela čistý kov (99,5 %). Tento podíl je dostatečný k tomu, aby se  mohly zjistit další 

vlastnosti. Po 40 letech připravil W.Kroll způsob výroby čistého prvku k tovární výrobě. Ve 

vývoji výroby titan zaostával. Překonaly ho dokonce i kovy, které byly nalezeny mnohem 

později, jako je Al a Mg. V roce 1957 se titan uplatňoval jen v některých oborech průmyslu. 

V 60. letech produkce titanu dosáhla cca 15000 t ročně. V 70. letech se vyrábělo 60000 t 

ročně [1]  a v roce 2002 vzrostla produkce titanu na 8000000 t/ rok. Dnes se titan uplatňuje 

v mnoha odvětvích. [2].     

2.2 Popis titanu 

         Titan (Ti), v obr.1 je prvkem IV. skupiny 

periodické soustavy. Je to šedý aţ stříbřitě lesklý 

kov. Přednostní vlastností titanu je jeho tvrdost a 

lehkost zároveň. V zastoupení prvků v zemské kůře 

je sedmým nejrozšířenějším prvkem. Toto mnoţství 

bylo zjištěno cca 6 g/Kg [3].                               

                                                                                            Obr. 1:     Technický čistý titan  [4].                                        

         Titan má atomové číslo 22 a jeho relativní atomová hmotnost je 47,867 amu. Je 

charakteristický poměrně vysokou teplotu tání, tedy 1665 °C (1941K) a jeho teplota varu je 

3287 °C (3560 K). Titanová hustota  je malá, odpovídá hodnotě 4,5 g/cm
3
. Velice dobře vede 
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teplo i elektřinu [3]. Mocenství ve sloučeninách můţe být dvojího typu, a to Ti
+3

 a Ti
+4

. 

Čtyřmocný Ti vykazuje ve sloučeninách odolnost a stálost, kdeţto třímocný titan jako silné 

redukční činidlo je značně ovlivňován vzdušným kyslíkem. Za jeho působení snadno přechází 

na Ti
+4

. Při vyšších teplotách titan reaguje s většinou nekovů, např. H, O, N, C, B, S a Si [5].  

2.3  Suroviny titanu 

         V zemské kůře je zastoupení titanu značné. Mnoţství se dá porovnat s obsahem chlóru, 

fosforu a síry , i kdyţ nerostů je mnohem méně neţ chloridů, fosforečnanů a síranů.  

V přírodě se vyskytuje asi 70 minerálu s vysokým zastoupením titanu a vyskytují se pouze 

čtyřmocné sloučeniny titanu. V oblasti mineralogie titanu výskyt zahrnují [6]. : 

1. Volné oxidy TiO2: rutil, anatas, brookit  

2. Soli komplexního aniontu (TiO4)
4-

: ilmenit, iserin, pseudobrookit, pyrofanit, perovskit, 

geikielit apod. 

3. Soli komplexních aniontů m (TiO4)
4-

 . n (SiO4)
4-

: ramsayit, titanit, benitoit, rinkit, 

astrofyllit, rinkolit, lovčorrit atd.. 

4. Soli komplexních aniontů m (TiO4)
4-

 . n (ZrO4)
4-

: rosenbuschit, titanoeudialyt 

5. Soli komplexních aniontů  m (TiO4)
4-

 . n (NbO3)
-
 

Hlavní koncentrace titanu je obsaţena v magmatických horninách a jejich derivátech. 

Pro zdroj titanu jsou nejdůleţitější oxidy jako je rutil, ilmenit anatas a také titanit  [6].          

2.3.1 Ilmenit (FeTiO3)    

         Ve většině případů se ilmenity vyskytují spolu 

s magnetitem a vytváří tak titanomagnetity [6]. Obsah 

čistého titanu v této surovině je 31,56 % [5].  Vyskytuje  

se v krystalech, v masivních, zrnitých a růţicovitých 

agregátech. Soustava je hexagonální. Tvrdost ilmenitu je 

5-6 a hustota 4,5-5 g/cm
3
. Má černou barvu. Je slabě  ma-              Obr. 2 : Ilmenit [7].                                                 

gnetický, nerozpustný v kyselinách. Mezi jeho příměsy patří 

 Mn, Mg, Ca, V, Cr, Pb. Vyuţití této rudy závisí na podílu Fe, který je limitován v Ti-

koncentrátu [8].                                                                                             

         Ilmenit (obr.2) je pouţívaný především pro výrobu titanové běloby, tedy oxidu 

titaničitého TiO2, který vznikne spolu se zelenou skalicí při reakci s kyselinou sírovou  [8].: 

 

FeTiO3 + H2SO4  → FeSO4 + TiO2 + H2O                                                                               (1) 
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         Ilmenit se vyskytuje převáţně v USA, Norsku, Kanadě, Rusku a Indii [5].                                                                           

2.3.2 Rutil (TiO2) 

         Obsahuje  59,94 % čistého Ti [5]. Vyskytuje 

se v krystalech, v zrnitých a vláknitých agregátech 

a ve valounech. Jeho krystalová soustava je 

tetragonální. Tvrdost má 6-6,5. Hustota se pohybuje 

od 4,2 do 4,3 g/cm
3
.  Patří mezi křehké minerály. Je 

stejně jako ilmenit nerozpustný v kyselinách. 

Vlastní ţlutou, červenou aţ černou barvu. 

Technologicky se rutil velmi dobře upravuje [8]. 

Ve formě TiO2 se vyskytuje také anatas a brookit.                     Obr. 3 : Rutil [9].         

 Hlavní loţiska rutilu (obr.3) se nachází v Austrálii a  

Malajsii  [5].  

         Suroviny titanu, tedy titanové rudy se vyskytují převáţně na primárních nalezištích, ale 

také se získávají z náplavů, kde jsou zastoupeny i čisté ilmenity a rutil. V Česku nejsou ţádná 

loţiska titanových rud. Všechny suroviny se dováţejí z výše uvedených zemí [6]. 

2.4 Výroba titanu    

         Výroba titanu se v dnešní době nejčastěji realizuje pomocí Krollovy metody. Postup 

začíná tak, ţe rudy titanu, tedy rutil nebo ilmenit, se zahřívají spolu s uhlíkem v proudu chlóru 

podle  následující reakce [10] :     

                               

2 FeTiO3 + 7 Cl2 + 6 C → 2 TiCl4 + 2 FeCl3 + 6 CO                                                               (2) 

 

         Pomocí frakční destilace se vzniklý TiCl4 oddělí od FeCl3 a jiných příměsí. TiCl4 se dále 

redukuje roztaveným Mg v peci s argonovou atmosférou podle následující reakce [10]: 

   

TiCl4 + 2 Mg → Ti + 2 MgCl2                                                                                                                                                  (3)   

 

 

          Je nutné zbavit titan MgCl2, který při této reakci vznikl. Toho se nejlépe docílí vodním 

vyluhováním chloridu hořečnatého a nebo jeho rozpouštěním v kyselině chlorovodíkové. 

Uplatňuje se také proces destilace. Po tomto postupu vznikne titanová houba (viz obr.4), která 

se dále zpracovává drcením lučavkou královskou (směs koncentrované kyseliny dusičné a  
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chlorovodíkové v poměru 1:3). Titan se v konečné fázi taví 

v peci s ochrannou atmosférou argonu a také ve vakuu. 

Nakonec se čistý titan odlévá do ingotů. Při výrobě se 

můţe na místo Mg pouţít také Na, přičemţ po zpracování 

vznikne granulovaný titan, který se dále zpracovává jiným 

způsobem [10].     

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                         Obr. 4: Titanová houba [4]                                                                                                    

3 VLASTNOSTI TITANU 

3.1 Mechanické vlastnosti titanu 

         Mechanické vlastnosti titanu jsou závislé na mnoţství škodlivých příměsí. Mezi 

neţádoucí příměsi se řadí hlavně N, C, O a H [1]. Všechny tyto jmenované prvky negativně 

ovlivňují úroveň plastických vlastností. Ovšem zvyšují jeho pevnost a tvrdost [11]. Lze říci, 

ţe čím je vyšší obsah příměsí v titanu, tím se zhoršují plastické vlastnosti a zlepšuje se mez 

pevnosti [11]. Pevnost má čistý titan téměř stejnou jako ostatní konstrukční oceli [1]. Hodnota 

pevnosti (Rm) dosahuje u čistého titanu 250 MPa. U technického titanu je mez pevnosti 

posunuta na 300 - 550 MPa. Taţnost (A) se pohybuje v rozmezí 20 aţ 30% [11] a závisí 

především na mnoţství nečistot. Legované oceli mají při téměř stejné pevnosti niţší taţnost 

neţ titan [1]. Modul pruţnosti (E) čistého titanu přibliţně odpovídá hodnotě 11,25x10
4
 MPa 

[11]. Tato hodnota se ovšem mění opět podle čistoty, takţe se modul pruţnosti pohybuje od 

9,8 x10
4 

 do 13,5 x10
4 

MPa. Ocel má tento modul vyšší neţ titan, coţ je velmi důleţité při 

konstrukcích zváţit. Titan je charakteristický tím, ţe při rostoucí teplotě, výrazně klesá jeho 

pevnost. Jeho kladné vlastnosti, lze vyuţít pro teploty okolo 300 °C. Pokud uţ jsou teploty 

vyšší, nesmí se titan vystavovat extrémnímu namáhání [1]. Vyhovují mu niţší teploty, kdy 

některé mechanické vlastnosti jsou lepší. Zvyšuje se pevnost, mez kluzu i modul pruţnosti, 

ale oproti tomu se zmenšuje taţnost, kontrakce a vrubová houţevnatost (obr. 5). Čistota titanu 

má také vliv na rekrystalizaci. Pokud je ovšem  ţíhaný na vzduchu, nedochází k hrubnutí zrna 

ani při vyšších teplotách. Některé mechanické vlastnosti jsou negativně ovlivňovány ohřevem  

na teplotu do oblasti fáze β [1]. Tvrdost titanu se podle Brinellovy zkoušky odhaduje na 130-

240 MPa při zatíţení 3000 kg, a to kuličkou o průměru 10 mm [1]. 

 



Marek Machetanz                                                                                            Titan a jeho slitiny 

2011  6  

 

Obr. 5: Změna mechanických vlastností s teplotou [1] 

 

3.2 Technologické vlastnosti titanu 

         Pro pouţití a výrobu titanových polotovarů jsou důleţité technologické vlastnosti, na 

které má vliv především tření. To je sloţené ze třech veličin: součinitelem tření, otěrem a 

náchylností k zadírání. Na rozdíl od většiny kovů má titan při pohybu vysokou náchylnost 

k zadírání, jak znázorňuje tab. 1. Tuto vlastnost způsobuje to, ţe obvyklá oxidická vrstva 

snadno přivařuje třecí plochy. Při tření se tedy zlepšují podmínky umělým vytvořením 

oxidické vrstvy. Lze pouţít i další metody úprav povrchu, jako je např. nitridace. Při pouţití 

klasických maziv se  součinitel tření příliš nezmění. Je to zapříčiněno nedostatečnou adsorpcí 

molekul maziva na povrchu titanu. Mezi nejspolehlivější maziva pro titan se řadí grafit nebo 

sirník molybdeničitý [1]. 

       

                            Tab. 1:  Porovnání otěru titanu s některými slitinami [1] 

 

 

 

 

3.3 Chemické vlastnosti titanu 

         Výhodnou vlastností titanu je korozní odolnost, i kdyţ je  velmi reaktivní kov. 

V některých prostředích je dokonce odolnější neţ některé korozivzdorné slitiny a  oceli [1]. 

Na povrchu titanu se totiţ vlivem prostředí vytváří snadno oxidická vrstva, která brání korozi 

Zkoušená slitina úbytek (mm) Počet otáček 

Ti 0,1 470 

Ms62- Pb1 0,033 3600 

Cu- Pb10- Zn2 0,031 5100 

chrom. ocel 0,029- 0,038 3000-7600 
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ve vodě a v některých kyselinách [11]. Pokud se titan pouţívá ve vodných roztocích, lze jeho 

korozní odolnost posoudit podle  standardního potenciálu. Ten spočívá v tom, ţe čím více se 

zvyšuje hodnota potenciálu, tím kov prokazuje vyšší korozní odolnost. U titanu byla 

potenciálová hodnota zjištěna -0,355 V nebo se i blíţi k nule. Pokud se potenciál měří hned 

po broušení titanu, tedy na čistém kovovém povrchu, má standardní potenciál -0,27 V. Poté se 

potenciál zvyšuje se sniţující se teplotou povrchu. Při normální teplotě dosahuje +0,24 aţ 

+0,46 V. Tyto hodnoty uţ  prokazují odolnost titanu proti korozi. Korozní odolnost  titanu je 

tedy postavena na fyzikálněchemických pochodech, které nastávají při styku prostředí 

s povrchem kovu. Standardní potenciál titanu se zvyšuje i v přítomnosti některých iontů kovů, 

jako je např. Cu, Fe, Pt, Pd a Au. Jak jiţ bylo uvedeno, kyslík vytváří pasivační vrstvu na 

povrchu kovu. V některých slabších kyselinách, jako je např. kyselina solná, vytváří tuto 

vrstvu hydrid titanu [1].  Titan také odolává korozi v přírodních podmínkách. V průmyslovém 

prostředí se u titanu neobjevily ţádné povrchové změny i po pěti letech. Překonal tak i 

korozivzdornou  ocel 18-8, u které se na povrchu objevila rez uţ po prvním roce pouţívání. 

V říční vodě má titan stejnou korozní odolnost jako jiné oceli, ovšem u těchto ocelí byla 

patrná změna uţ po několika dnech. Odolává dokonce i v agresivní mořské vodě, která má 

značný vliv na korozi pro různé typy ocelí.[1]. 

         V průmyslu existuje mnoho prostředí, která jsou pro kovy agresivní. Hlavně se jedná o 

kyselé prostředí, zásadité prostředí, o různé soli a plyny [13]. 

         V kyselém prostředí je důleţitá koncentrace kyseliny a teplota, kde korozní úbytky 

stoupají v závislosti na těchto faktorech. Nejlepší odolnost v těchto kyselinách má slitina Ti-

Pd a dále také Ti-6Al-4V [13]. 

          V kyselině sírové je koroze titanu závislá na její koncentraci. Maximum koroze se 

předpokládá při 40 - 80% koncentraci kyseliny. Pokud se zvýší teplota, zvýší se i rychlost 

koroze. Kdyţ je titan v kyselinách pouţíván za normální teploty, je koncentrace pro odolnost 

sníţená na 10 % [1]. Ti-Pd je pouţitelný ve vroucí H2SO4 do 7 % koncentrace a při pokojové 

teplotě je odolný v 47 % koncentraci. Koroze v H2SO4  lze zpomalit přidáním kovových 

iontů, (např. Cu nebo Fe) nebo oxidačních činidel (kyselina dusičná, kyselina chromová) [13]. 

         V Kyselině chlorovodíkové je koroze řízená pasivní vrstvou. Opět jí lze zpomalit 

vícemocnými ionty kovů jako je Fe, Mo, Ni apod. Pokud se přidá do roztoku 0,02 aţ  0,03 

mol% Cu nebo Fe sniţují riziko koroze aţ 100x. Oxidační činidla jako Cl, chlornan sodný 

nebo Cr umoţňují pouţívání titanu v HCl [13]. 

         V kyselině dusičné má titan má titan velmi dobrou korozní odolnost a neprokazuje téměř 

ţádné povrchové změny i při dlouhodobém pouţívání kovu v této kyselině. V provzdušněné 
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HNO3 s koncentrací 70 % a teplotou 270 ºC má korozní úbytek asi 1,2 mm za rok. Proto se 

titan pouţívá na výměník tepla pro 60 % koncentrovanou HNO3, při teplotě 193 ºC a tlaku 

2,06 MPa, který nevykazuje ţádné změny ani po dvou letech pouţívání. Pro vysokou odolnost 

titanu v této kyselině se můţe titan pouţít i na reaktory v HNO3, pro potrubí i teploměrné 

jímky. Korozní odolnost titanu selhává pouze v červené dýmové HNO3, tady totiţ hrozí 

explozivní pyroforická reakce. Tato reakce je charakteristická samovolným hořením na 

vzduchu. Aby nevznikla, musí být obsah H2O v roztoku niţší neţ 1,34 % a obsah NO2 vyšší 

neţ 6 % [13].  

           V kyselině fluorovodíkové  titan koroduje velmi rychle. Tato kyselina totiţ vytváří  

porézní pasivační vrstvu, která se však rychle rozpouští. Titan tedy není dobře chráněný 

vrstvou a dochází k porušení povrchu uţ při 1 % koncentraci. Proto se pouţívá výhradně jako 

leptadlo a mořící lázně pro titan. Velmi nebezpečné jsou pro titan ionty fluoridů, které mohou 

i 10x zvýšit korozi v určitých kyselinách, např. v kyselině mravenčí, dusičné, bromovodíkové. 

Po přidaní 0,05 mol fluoridu amonného na 1 litr H2SO4 se zvýší koroze 20-40 x, podle toho 

jak je koncentrovaná [13]. 

         V kyselině fosforečné  má titan dobrou odolnost ve 30% roztoku této kyseliny za 

normální teploty. Korozní odolnost je v kyselině fosforečné závislá na teplotě. Při teplotě    

100 ºC titan koroduje uţ při 3 % koncentraci. V této kyselině je celkem stabilní systém Ti-Pd, 

který odolává 80 % koncentraci při teplotě 60 ºC [13]. 

         V organických kyselinách závisí chování titanu na oxidačním nebo redukčním prostředí. 

Některé tyto kyseliny mají na odolnost titanu negativní dopad. To je např. horká kyselina 

mravenčí, horká kyselina šťavelová a koncentrovaná kyselina trichloroctová. Naopak velmi 

dobře odolává kyselině octové aţ do bodu varu a ve velkém rozsahu koncentrací. Dále má 

dobrou odolnost v kyselině mléčné, citrónové a benzoové [13]. 

         V zásaditém prostředí vznikají záporné OH ionty a následuje jejich adsorpce. Díky 

tomuto procesu se vytváří ochranná povrchová vrstva, která brání koroznímu ději. Odolnost 

titanu lze pozorovat např. v hydroxidu sodném, hydroxidu draselném, hydroxidu vápenatém a 

hydroxidu amonném [13]. 

         V halogenech a plynech titan odolává vodným roztokům chlóru a bromu, protoţe to jsou 

velmi silná oxidační činidla. Suchý Cl nebo suchý Br způsobuje bez přítomnosti vody velmi 

agresivní korozi titanu a dokonce můţe dojít ke vznícení. Ovšem uţ při velmi malém obsahu 

vlhkosti (0,035 %) tyto prvky korozi nezpůsobují a zajišťují pasivaci povrchu titanu. Titan 

také negativně reaguje s fluorem a se sloučeninami jódu.  
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         Oxidační  vrstva titanu je odolná vůči některým průmyslovým plynům jako jsou SO2, 

NH3, CO2 a H2S. Tato vrstva je odolná do teplot okolo 150 ºC. Nad touto teplotou můţe 

docházet k mezikrystalickému zkřehnutí [13]. 

         V roztavených kovech, solích kyselin a zásad titan odolává hlavně síranu sodnému, 

uhličitanu sodnému a  dusičnanu sodnému. Negativní vliv mají chloridy a fluoridy, a to 

hlavně za přítomnosti vzduchu a při vyšších teplotách. V roztavených kovech titan odolává 

hlavně cínu (do 480 ºC), galiu (do 400 ºC), hořčíku (do 700 ºC) a rtuti (do 350 ºC). Největší 

vliv na titan má Al a Zn. Tyto dva prvky rozpouštějí titan nejrychleji [13]. 

4 POUŢITÍ TITANU  

         Titan vyuţívá mnoho průmyslových odvětví. Hlavní předností pro pouţití tohoto kovu 

je jeho malá hustota a výrazně dobrá chemická odolnost a vysoká pevnost. Ovšem jeho 

nevýhodou je vysoká cena, coţ je důleţitý faktor při výběru materiálu [14]. 

         Jako první je třeba zmínit vyuţití oxidu titaničitého, který se pro svou krycí schopnost a 

trvanlivost vyuţívá pro nátěry a barvy. Tato sloučenina  nachází uplatnění i v keramice, skle, 

papírenství a kosmetice. Titanové nátěry jsou výjimečné svojí odrazivostí infračerveného 

záření,a proto jsou vyuţívány ve slunečních observatořích [15]. 

         Významné uplatnění nachází titan v leteckém průmyslu, kde se vyuţívá  pro výrobu 

plášťů letadel, komponentů podvozku a motoru, hydraulických systému a dalších 

namáhaných součástí letadel. Díky své odolnosti za vysokých teplot se pouţívá i pro 

protipoţární přepáţky a na kryty proudových motorů [15]. Titan má důleţité uplatnění i 

v kosmickém průmyslu. Většina sond, druţic, raketoplánů a vesmírných stanic jsou vyrobené 

z titanových slitin [15]. Pro vojenské účely se pouţívá při výrobě stíhaček, raket, tanků, 

dělostřeleckých střel a dalších vojenských výrobků. [15]. 

         Dalším důleţitým odvětvím je chemický průmysl, kde se vyuţívá korozní odolnosti 

titanu při přípravě sloučenin chlóru,  kyselin a organických i anorganických sloučenin [1]. 

         Odolnosti v mořských a slaných vodách se uplatňuje hlavně v námořním průmyslu, kde 

se pouţívá pro výrobu ponorek, lodních šroubů, hřídelí a dalších lodních součástí , které jsou 

namáhané agresivní mořskou vodou [15].  

         Také v lékařství se titan velmi uplatňuje, hlavně pro jeho  dobré hypoalergenní 

vlastnosti a nízkou hmotnost i pevnost. Pouţívá se pro výrobu zubních implantantů, umělých 

srdečních chlopní a umělých kloubů i kostí. V dnešní době se v lékařství uplatňují paměťové 

slitiny Ti-Ni. Titan se dále pouţívá jako materiál rámů cyklistických kol, kuchyňských 

spotřebičů, ale také ve šperkařství a pro náramkové hodinky [15]. 
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5 SLITINY TITANU    

5.1 Základní typy titanových slitin 

         Titan se slučuje s různými prvky, se kterými vytváří tuhé roztoky. Pro vznik dobré 

slitiny  jsou důleţité atomové poloměry prvků v poměru k atomovému poloměru titanu. Obr. 

6 znázorňuje odchylky atomových poloměrů prvků od atomového poloměru titanu. Je zde 

uveden i rozsah k tvorbě substitučních a adičních tuhých roztoků. Z obrázku je zřejmé, ţe 

atomové poloměry alkalických kovů, kovy ţíravých zemin, a také některé vzácné kovy (Th, 

Ce) se velmi odchylují od atomového poloměru titanu a nejsou tedy vhodné pro přípravu 

titanové slitiny. Naopak kovy ústřední skupiny, hlavně kovy V. a VI. třídy jsou výborné pro 

tvorbu titanové slitiny a tvoří s titanem substituční tuhé roztoky [1]. 

         Rozhodující pro slitiny není jen poloměr atomů, ale také některé fyzikální vlastnosti. 

Prvky, které mají příliš odlišné teploty tání nebo příliš vysoký parciální tlak při legování, 

nejsou vhodné pro legování. Týká s to hlavně prvků Sb, As, Cd, Pb, Hg a Zn. Plyny jako jsou 

H, O, N a dále také C vytváří s titanem adiční tuhé roztoky [1]. 

 

 

 

Obr. 6: Poměrné velikosti atomových poloměrů různých prvků k titanu [1] 
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Titanové slitiny se rozdělují obvykle podle struktury v rovnováţném stavu. Má tedy dvě 

alotropické modifikace. Do teplotního bodu 882 °C je stálá fáze α. Při vyšších teplotách je 

stálá fáze β. Fáze α má hexagonální mříţku s těsně uloţenými atomy a fáze β je 

charakteristická kubickou plošně centrovanou mříţkou, jak je uvedeno na obr. 7 [1]. 

 

        a)                           b)                                                                           

Obr. 7 : a) Hexagonální mřížka  fáze α s parametry čistého titanu a= 2,9 A, c=4,7 A 

              b) Kubická plošně centrovaná mřížka fáze β s parametry čistého titanu a=3,3 A [2] 

 

         Parametry v obr. 7 jsou uvedené pro čistý titan. Slitiny titanu se v parametrech odlišují. 

To platí hlavně pro fází α. Na parametr c hexagonální mříţky mají vliv nečistoty (O, N). 

Vytváří tak tuhý roztok a zvětšují mříţku. Hlavně tedy ve směru kolmém na rovinu (0001). 

Rozdíl  těchto fází je ve struktuře, ale i v mechanických vlastnostech [1, 11, 16]. 

Podle metalografie se slitiny titanu dělí na tři skupiny [16] : 1) jednofázové slitiny α 

                                                                                                 2) jednofázové slitiny β 

                                                                                                 3) dvoufázové slitiny (α+β)                

Tyto typy slitin jsou charakteristické určitými podmínkami pro výrobu, pouţití a také 

mechanickými vlastnostmi [1]. 

5.1.1 Jednofázové slitiny α 

         K prvkům, které stabilizují tuto fázi patří především Al, který tvoří s titanem tuhý roztok 

aţ do obsahu 26 %. Mezi stabilizátory patří také C, O a N [1].  Jedná se o typ jednofázové 

slitiny, kdy se vlastnosti podobají čistému titanu, avšak pevnost mají aţ dvakrát větší. Jejich 

zpracování probíhá za studena a pouţívají se výhradně v měkkém stavu. Jejich struktura se 

nemění ani za vysokých teplot, coţ je velká výhoda těchto slitin [16]. Tab. 2  znázorňuje 

přehled nejběţněji pouţívaných legujících prvků. 
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5.1.2 Jednofázové slitiny β 

         Tyto slitiny jsou vysoce legované. S větším obsahem stabilizujících prvků lze dosáhnout 

slitin, které jsou tvořeny jen z fáze β [17]. Vyšší pevnosti lze dosáhnout tepelným 

zpracováním s následným tvářením za studena. Výhodou β slitin je dobrá tvářitelnost. Naopak 

negativní sloţkou je vysoká hustota, která se ještě zvyšuji s přibývajícími legujícími prvky 

[16]. 

5.1.3 Dvoufázové slitiny (α + β)  

         Pro snadný vznik dvoufázové struktury, tento typ vlastní nejvíc titanových slitin. 

Dvoufázové slitiny vykazují vysoké pevnostní, ale mnohdy i superplastické vlastnosti [16]. 

 

          Tab. 2 :  Běžné legující prvky a jejich účinek na strukturu [4]. 

PŘÍSADOVÝ 

PRVEK 

ATOMOVÝ OBSAH 

(%) 

EFEKT NA 

STRUKTURU 

Hliník 2,0 -  7,0 α- stabilizátor 

Cín 2,0 -   6,0 α- stabilizátor 

Vanad 2,0 - 20,0 β- stabilizátor 

Molybden 2,0 - 20,0 β- stabilizátor 

Chrom 2,0 - 12,0 β- stabilizátor 

Měď 2,0 -   6,0 β- stabilizátor 

Zirkon 2,0 -   8,0 (α+β)- zpevňovač 

Křemík  0, -  1,0 creepová odolnost 

 

5.2 Vlastnosti titanových slitin 

            Pro titanové slitiny jsou důleţité mechanické vlastnosti, a to hlavně za vysokých 

teplot. Vlastnosti čistého titanu a titanových slitin nejsou úplně identické. Ovšem fyzikální 

vlastnosti titanových slitin se od čistého titanu liší jen velmi málo. Oproti čistému titanu se u 

slitin značně sniţuje elektrická a teplená vodivost, kdy teplená vodivost oproti čistému titanu 

poklesne o 15 aţ 30 %. U jednofázových slitin α se pevnostní úroveň pohybuje kolem 80-100  

MPa. Taţnost (A) je přibliţně 20 %. Vysoká pevnost byla dokázána i při teplotách 600 °C. 

Dvoufázové slitiny mají pevnost i po ţíhání přes 100 MPa. Po tepelném zpracování se 

hodnoty zvyšují aţ na 160 MPa. Pevnostní a plastické vlastnosti vybraných druhů titanových 

slitin shrnuje tab. 3. Pokud jsou teploty vysoké, pevnost výrazně klesá. Modul pruţnosti se 

oproti čistému titanu zvyšuje. Rozdíly se ovšem pohybují kolem 10 % [1]. 
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         Jednofázová slitina α má poměrně normální hodnoty meze tečení. Pokud jde o poměr 

meze únavy k mezi pevnosti, má lepší hodnotu neţ ocel. 

         Slitiny titanu vykazuje mnohem horší svařitelnost neţ čistý titan, hlavně dvoufázové 

slitiny musí být po svařování tepelně zpracovávány [1]. 

         

          Tab. 3 : Složení a mechanické vlastnosti vybraných slitin [1] 

TYP 

SLITINY 
SLOŢENÍ SLITINY Rm (MPa) Re (MPa) A (%) 

α 
Ti- Al4- Zr12 73 88 16 

Ti- Al8- Zr8- Nb1 102 88 16 

(α+β) 

Ti- Al4- Mo3- V1 102,5 64,5 12 

Ti- Al8- Nb2- Ta1 95,5 91,5 18 

Ti- Al8- Mo1- V1 96,5 93 18 

β 
Ti- Mo30 92 91 16 

Ti- Al1,3- V8- Fe5 125 98 11,5 

 

5.3 Fyzikálně metalurgické charakteristiky slitin titanu 

5.3.1 Fázové přeměny v titanových slitinách 

            Určité přísady prvků mění fyzikální vlastnosti titanu. Prvky Al ,O ,N se podílí na 

zvyšování teploty při přeměně fáze α na β a tímto se stabilizuje oblast α. Některé tyto prvky 

jako jsou  Al, B, C, Ca, La, atd. tvoří s titanem chemické sloučeniny. Proti tomu prvky  Mo,V, 

Mn, atd. sniţují  teplotu přeměny fáze α na  β. V důsledku toho se zvětšuje oblast β. Přísadové 

prvky Zr a Sn nemají vliv na teplotu fázové přeměny. Přísady jako jsou Mn, Fe, Cr, a Si tvoří 

s titanem chemické sloučeniny. Rovnováţné fázové diagramy na obr. 8 a obr. 9 zobrazují 

účinek prvků, které ovlivňují stabilizaci oblasti α a účinek prvků, které stabilizují oblast β 

[11]. 

 

 Obr. 8: Rovnovážné diagramy titanových slitin s přísadami, které rozšiřují oblast α [11]. 
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Obr. 9:  Rovnovážné diagramy titanových slitin s přísadami, které rozšiřují oblast β [11]. 

 

         Ve slitinách, které stabilizují oblast β probíhá eutektoidní přeměna fáze β→α + TixMy 

(křehký eutektoid). To je zřejmé z obr. 9. U slitin titanu a transitivních kovů (Fe, Mn, Cr atd.) 

probíhá eutektodiní přeměna pomaleji, proto je u těchto slitin zjištěna fáze β. Vynikající 

uplatnění v titanových slitinách má přísada Al. Všechny slitiny titanu obsahují Al v různých 

objemových podílech. Binární systém Ti-Al (obr. 10)  má téměř stejný význam jako soustava 

Fe – Fe3C u ţeleza. Ve slitinách titanu Al zvyšuje pevnost, přičemţ neztrácí  plastické 

vlastnosti. Titanové slitiny mají mnohem vyšší specifickou pevnost neţ legované konstrukční 

oceli a je definovaná poměrem pevnosti a hustoty (Rm/ρ) [11, 18]. 

 

 

                                          Obr.10: Fázový diagram soustavy Ti-Al [18]. 
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         Při rychlém ochlazení fáze β dochází k martensitické přeměně. Při této přeměně se 

vytváří rovnoběţně orientované destičky, které vytváří paketu nebo kolonii. Bývá označována 

jako α´. Tato přeměna je charakteristická úplnou transformací z fáze β. U titanových slitin 

s nízkým obsahem přísadových prvků je martenzitická přeměna měkká a tvárná, ale při 

nárůstu nečistot jako je O a N se matrice  značně zpevňuje. Teplota vzniku martensitu (Ms) je 

ovlivňována přísadovými prvky. Vliv prvků na teplotu je uveden v následující posloupnosti: 

Fe>Mn>Cr>Co>Mo>Ni>Cu>V>Nb. 

         Rychlost vzniku eutektoidní reakce závisí rovněţ na určitých přísadových prvcích. 

Rychlý vznik je způsoben např. Ti-Ni, Ti-Cu. Naopak systémy, jako je např. Ti - Cr  

způsobují velmi pomalý vznik eutektoidní reakce a nemění se při ochlazení na normální 

teplotu fáze β. Z toho tedy vyplívá metastabilní slitina β. Pokud se tato slitina deformuje, 

vznikne deformačně indukovaný martensit. Krystalograficky rozlišujeme tři druhy 

martensitické struktury titanových slitin [11] :   

                                       1. hexagonální těsně uspořádaná (HCP), označována jako fáze α´  

                                 2. orthorombická, označována jako fáze α´´ 

                                       3. kubická plošně centrovaná (FCC), taktéţ označována jako fáze α´´         

5.3.1.1 Hexagonální  martensit 

         Tento druh  se vyskytuje u slitin při vysoké teplotě vzniku martensitu. Jde např. o slitiny 

Ti-Fe, Ti-Mn, Ti-Cr a Ti-Co, u nichţ jsou jejich vlastnosti podobné masivní martensitické 

fázové přeměně. Ovšem hexagonální martensit byl zjištěn i u slitin, které mají nízkou teplotu 

vzniku martensitu, ve kterých byla oblast β stabilizována přísadovými prvky. Martensit se 

v tomto případě skládá z intermediálního produktu s vlastnostmi mezi masivní strukturou a 

acikulární strukturou. K takovým slitinám patří např. Ti-8Al-1Mo-1V  a Ti-4Al-3Mo-1V. Pro 

tyto martenzitické desky jsou charakteristické rozštěpené dislokace, vrstevné poruchy a 

dvojčatění [11, 12]. 

5.3.1.2 Orthorombický martensit  

         Tento martensit je obsaţen v řadě binárních soustav. Lze ho definovat pomocí 

makroskopické techniky. Díky jeho metastabilnímu charakteru dochází k opětovnému vzniku 

fáze β. A můţe také dojít k deformování na strukturu  FCC. Výjimečná je slitina Ti-Mo-Si, u 

které k této změně nedochází a navíc bylo prokázáno, ţe u orthorombického martensitu 

vznikají vnitřní dvojčata na orthorombické rovině {110}, takţe u zmiňovaného martensitu 

dochází k silnému dvojčatění. U slitin typu Ti-11Mo-6Zr-4,5Sn vzniká z nestabilní fáze β 

orthorombický martensit deformačně indukovaný [11]. 
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5.3.1.3 FCC martensit 

         Tento martensit vzniká například ve slitinách Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-6Al-4V, Ti-4Al-3Mo-

1V, při vyšších teplotách rozpouštění vedle hexagonální fáze α´. Tato fáze je označována 

stejně jako u orthorombického martensitu α´´. V binárním systému Ti-Nb jsou znázorněny 

změny parametru mříţky při fázové přeměně z α´ na α´´(obr. 11), které způsobuje obsah Nb 

[11]. 

 

 

Obr. 11: Změny parametru mřížky slitiny Ti-Nb při fázové přeměně fáze α´ na α´´[11]. 

 

5.3.2 Precipitační procesy probíhající při rozpadu fází v titanových slitinách 

         Precipitační procesy probíhají při rozpadu  [11]: 

                                                                        1. martensitu titanových slitin, tedy fáze α´ a  α´´ 

                                                                        2. fáze α 

                                                                        3. fáze β 

5.3.2.1 Rozpad martensitu 

         Tento rozpad je typický pro titanové slitiny jako jsou Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-6Al-4V, Ti-

4Al-3Mo-1V se vznikem precipitačních částic fáze β v matrici α. Oblast, ve které se realizuje 

nukleace fáze β, ovlivňují především subzrna, dislokace a dvojčata substruktury fáze α´.   

Pokud ale slitina obsahuje pouze prvky, které stabilizují jen fází α, nedochází ke vzniku 

precipitátů fáze β [11]. 

         K rozpadu fáze α´´ dochází při prvním stádiu popouštění. Nejdříve nastane vznik 

jemných jehlic fáze α. Tento proces byl zjištěno např. u slitin Ti-4Mo, Ti-4W, Ti-4,25Mo-

0,25Si, ve kterých ve fázi α nedochází k zhrubnutí zrna. V sekundárním stadiu  popouštění u 

binárních soustav vznikají lamelární struktury fáze α i β [11]. 
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5.3.2.2 Rozpad fáze α 

         Tento rozpad je charakteristický vznikem hexagonální uspořádané fáze typu Ti3X. Jedná 

se např. o fáze Ti3Al, Ti3Sn, Ti3Ga apod. V binárním systému Ti-Al existují dvojfázové 

oblasti (α + α2), tedy pouze s přísadou 6-12 % Al a  při teplotě 575 °C. Při niţší teplotě 

nastane vznik jemných částic α2 v oblasti matrice α. Částice α2 mají hexagonální mříţku a tvar 

elipsoidu. Jsou homogenní a strukturně se podobají fázi α, se kterou jsou velmi koherentní a 

jejich vyloučení ovlivňuje tepelné zpracování. Pod hranicí fáze (α + α2) je úzký interval 

teplot, ve kterém se realizuje heterogenní nukleace. Přísada Al má značný vliv na vlastnosti. 

Především zvyšuje modul pruţnosti a pevnost. Pokud ovšem slitina přesáhne podíl 8% Al, 

stává se Ti-Al velmi křehkou. Tuto neţádoucí vlastnost lze odstranit ţíháním 50 °C pod 

rozhraním fáze (α + α2). Díky procesu ţíhání dochází ke změně plastické deformace a 

nedochází k protnutí precipitátů dislokacemi, ale dislokace tyto precipitáty obcházejí. K tomu 

dochází při hrubnutí částic fáze α2. Tím, ţe hrubne zrno, dochází ke sníţení jejich počtu  a 

logicky se tak zvětšují  volné dráhy mezi těmito částicemi, takţe dislokace můţe snadněji 

zrno obejít. Další přísady prvků mohou rovněţ ovlivnit binární systém Ti-Al. Z hlediska 

mikrostruktury mohou měnit  také mechanické vlastnosti a druh deformace. Jedná se hlavně o 

prvky Si, Zr, Sn, Ga. [11, 18]. 

5.3.2.3 Rozpad fáze β 

         Metastabilní fáze β je charakteristická celkovým rozpadem. Např. v systému Ti-Mo,  

který je tvořený fází β, se  rozpad realizuje následujícím způsobem [11] : 

              

β m = β + ω→ β + ω + α → β+α                                                                                               (4)  

βm = β1 + β2 → β1 + β2 + α → β+α                                                                                           (5)  

               

Z  obr. 9  je patrné, ţe systémy s eutektoidem β mají  rovnováţnou strukturu sloţenou z fáze α 

a intermetalické fáze. Rozpad probíhá tímto postupem [11]: 

              

βm →β + ω→ β + ω + α → β + α → β + α + TiX → α + TiX                                                 (6) 

βm = β1 + β2 → β1 + β2 + α → β + α → β + α + TiX → α + TiX                                             (7)  

 

         Postup vznikajících fází v různých typech slitin závisí především na jejich chemickém 

sloţení a také procesech popouštění. Při rozpadu metastabilní fáze β vzniká i přechodová  

fáze ω, coţ je zřejmé z obr. 12 binární soustavy Ti- Mo [11].  Tato fáze byla poprvé zjištěna 
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při izotermickém rozpadu u soustavy Ti-Cr a Ti-Mn. Podobné změny struktur  jsou typické i 

pro další slitiny. Fáze ω je prvním stupněm vylučování fáze α [1]. Pro ω fázi je 

charakteristická hexagonální mříţka a strukturně se velmi blíţí kubické prostorově centrované 

mříţce. Má tvar krychle a elipsoidu. Díky této fázi se v matrici zvětšuje tvrdost, přičemţ 

materiál značně křehne [11]. 

 

 

                                               Obr. 12: Binární diagram Ti-Mo [11]. 

                                                 

         V rov. (5) je uveden průběh fází vedoucí ke vzniku struktury, která je tvořena směsí      

(β1 + β2). Vzniká v soustavě s metastabilní fází  β (βm) s nízkou teplotou popouštění. Tato 

struktura byla pozorována u slitin  Ti-V, Ti-V-Al a Ti-V-Cr-Al [11]. 

         Po určité době, závislé na charakteru a sloţení slitiny, se vytvoří rovnováţná struktura   

(β + α) nebo (α + intermetalická sloučenina), viz rov. (4- 7). Tento pochod je doprovázen 

změnou parametru mříţky, podle toho jak se mění fáze β. Z přechodových fází (β + ω) a (β1 + 

β2) vzniká fáze α, coţ je patrné z rov. (4) a rov. (5), přičemţ α precipituje ve formě 

Widmanstättenovy morfologie a má s fází β nekoherentní vztah. Nukleace fáze α se realizuje 

homogenním i heterogenním způsobem. Pokud se u slitin vyskytuje fáze ω, nukleuje α na 

fázovém rozhraní fáze ω a tvoří tedy homogenní disperzi. Elipsoidní morfologie soustav je 

spojována s heterogenní nukleací [11]. 

         Precipitace fáze β vede k precipitaci fáze α, pokud se realizuje popouštění na teplotu 

vyšší neţ je oblast stability struktury tvořenou směsí (β + ω) a (β1 +β2). K zjemnění zrna  fáze 

α dochází při stárnutí za teplot cca 500 °C, ale při vyšších teplotách, tedy okolo 600 °C zrno 
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matrice výrazně hrubne, coţ bylo vypozorováno u některých druhů slitin, jako jsou Ti-

11,5Mo-6Zr-4,5Sn [11]. 

         Výrazné zpevnění podporuje jemná struktura, která je tvořena směsí fází (β+α) a vzniká 

ze struktury (β+ω). V případě hrubozrnné směsi fází (β+α), pevnost výrazně klesá [11]. 

        Při rozpadu fáze β, v závěru popuštění (rov. (3) a rov. (4)) vzniká fáze α a určitý typ 

sloučeniny. V tomto případě  např. u soustavy Ti-Cr vzniká z malých ostrůvků fáze β 

sloučenina typu TiCr2. Tyto ostrůvky jsou obklopeny rostoucími deskami fáze α. Určité 

slitiny, mezi které patří např. Ti-13V-11Cr-3Al mohou interkrystalicky zkřehnout. To můţe 

být ovlivněno vylučováním TiCr2 na hranicích zrn [11]. 

5.3.3 Deformační charakteristiky titanových slitin 

         Tato problematika je velmi rozsáhlá. Obecně lze deformační charakteristiky titanových 

slitin rozdělit podle typu struktury na deformaci :   1.  fáze α 

                                                                            2. martensitické struktury  

                                                                            3. metastabilní fáze β 

          

         K získání podrobnějších informací o fyzikálně metalurgických parametrech 

deformačních procesů je nutná podrobnější studie deformačních vlastností [11]. 

5.3.3.1 Deformační charakteristiky fáze α 

         Deformace čistého titanu probíhá při normální teplotě. Při zjišťování dislokačních 

charakteristik titanu a jeho slitin se došlo k závěru, ţe při menší plastické deformaci tj. asi 5 % 

v titanu s obsahem kyslíku 0,15 %  vzniká  buněčné  uspořádání  dislokací  s  velikostí  útvarů  

0,5 – 1,0 μm. Čistý titan  s vyšším obsahem kyslíku, tj. asi 0,30 % , má po deformaci typ 

dislokací s rovinným uspořádáním. Tyto deformace probíhají přednostně skluzem prizmatické 

roviny {10-10} a směrem <11-20>. Při vyšším obsahu O je tedy prizmatický skluz u čistého 

titanu velmi pravděpodobný. U některých typů titanových slitin s α fází se skluz realizuje i ve 

směru <11-23> a na prizmatické rovině {11-23}. V soustavě Ti-Al byla zjištěna podobná 

změna dislokací z buněčného uspořádání do rovinného uspořádání při obsahu 5% Al. 

Dislokační uspořádání tohoto systému se charakterizuje určitými způsoby. Při nárůstu podílu 

Al se četnost emitovaných dislokačních smyček a dipólů zuţuje. Pokud se vyvolá malá 

deformace, skluz probíhá přednostně na rovinách prizmatického typu {10-10}. Pokud jsou 

ovšem deformace vyšší, probíhá skluz na rovinách pyramidálního a bazálního typu. Se 

zvýšeným podílem Al jsou dvojčatění a skluz méně četné a také se sniţuje šířka kluzných 

pásů a četnost příčných skluzů [11]. 
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         Při vylučování fáze α2 dochází k protínání těchto částic dislokacemi a to hlavně 

prizmatickým nebo bazálním skluzem. Pokud ovšem dojde k interakci dislokací s precipitáty, 

můţe se změnit mechanismus protínání na mechanismus obcházení. To má za následek 

hlavně zhrubnutí zrna a uspořádání α2 částic po ţíhání. Hrubnutím se sníţí počet zrn a zvětší 

se volné dráhy mezi nimi. Dislokace tedy můţe přejít na mechanismus obcházení. Pro oba 

mechanismy jsou charakteristické určité kluzné linie. Pokud probíhá převáţně mechanismus 

obcházení precipitátů dislokacemi, vytváří se homogenní jemné dislokační kluzné pásy. 

Pokud naopak probíhá převáţně mechanismus protínání precipitátů dislokacemi, je struktura 

dislokací tvořená nízkým počtem kluzných pásů, které jsou od sebe velmi vzdálené [11]. 

5.3.3.2 Deformační charakteristiky martensitické struktury 

         V  martensitické struktuře  některých titanových slitin byly zjištěny značné rozdíly ve 

struktuře dislokačních skluzů. Tento rozdíl je patrný např. u slitin Ti-5Al-2,5Sn  a Ti-8Al-

1Mo-1V. V martenzitické hexagonální struktuře slitiny Ti-5Al-2,5Sn jsou martenzitické 

destičky ohraničeny kluznými pásy. Jejich délka je rozsáhlá po celé martenzitické kolonii 

nebo odpovídá velikosti výchozího zrna fáze β. Stejný rovinný skluz je charakteristický i pro  

slitinu typu Ti-8Al-1Mo-1V. Ovšem hranice martenzitických desek zde nejsou penetrovány 

kluznými pásy. Tímto se výrazně zkrátí volná dráha pro rozvoj skluzu. Tyto rozdíly mají 

značný vliv např. na korozní praskání. Obě slitiny jsou charakteristické hexagonální 

martensitickou strukturu, avšak korozní praskání se odlišuje. Slitina Ti-5Al-2,5Sn vykazuje 

větší riziko ke koroznímu praskání. Martensit druhé slitiny je proti koroznímu praskání 

odolný. To má za následek právě rozdíl v deformační charakteristice martensitu a velikostí 

kluzných pásů [11].           

5.3.3.3 Deformační charakteristiky metastabilní fáze β 

         U titanových  slitin, které  obsahují  prvky stabilizující fázi β, můţe probíhat kombinací 

třech sloţitých systémů, a to kombinací deformačně indukované martensitické přeměny, 

mechanickým dvojčatěním a skluzovým mechanismem. Kombinace je příčinou toho, ţe se 

deformace nemůţou tvořit lokalizovaně, tedy v úzkých deformačních pásech. Pokud je 

v titanových slitinách vyšší podíl legujících prvků, probíhá v těchto slitinách za normální 

teploty skluzový deformační mechanismus. Znamená to, ţe při zvyšování obsahu legujících 

prvků se zvětšuje i pravděpodobnost ke skluzovému systému. Toto bylo pozorováno např. u 

titanové slitiny typu Ti-13V-Cr-3Al, kde byla za normální teploty potvrzena rovinná kluzná 

deformace [11]. 
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5.4 Mechanické vlastnosti a mikrostrukturní charakteristiky titanových slitin 

         Výzkum slitin titanu se zaměřil hlavně na dosaţení příznivých mechanických vlastností. 

Důleţitý  význam na vliv mechanických vlastností mají zejména precipitační procesy. Většina 

titanových slitin má strukturu tvořenou fázemi α a β. Jejich mikrostruktura můţe být mnohdy 

velice sloţitá, proto je na to třeba klást důraz. Pokud jde o slitinu tvořenou fází (β + ω) , lze 

říct, ţe má vysokou úroveň modulu pruţnosti a vysokou úroveň meze kluzu. Její nevýhodou  

je nízká odolnost proti křehkosti. Při oddělení  α2 fáze  (Ti3Al)  ve slitinách na bázi Ti-Al se 

mez kluzu zvýší, ale zhorší se další plastické charakteristiky. [11, 18]. 

         Pro získání vyšší pevnosti titanových slitin, můţeme pouţít zpevňující systémy. Obecně 

jsou k dispozici tři varianty [11] : 1. zpevnění tuhého roztoku (α fáze a β fáze) 

                                 2. řízený vznik heterogenní struktury tvořené směsi α+β fází 

                                 3. mechanické a tepelně mechanické zpracování 

 

         Do titanových slitin, které jsou vystaveny vyššímu teplotnímu prostředí se přidává Si, 

který výrazně zvyšuje pevnost a je stabilní při vysoké teplotě [11]. 

         Zpevňující mechanismus heterogenní směsi fází (α+β) je sloţitý. Titanové slitiny 

vykazují jiné zpevnění neţ klasické kovové soustavy. V těchto slitinách se vylučují hrubé 

precipitáty a je vyšší i jejích objemový podíl. Tyto precipitáty jsou dokonce měkčí neţ je 

struktura, ve které precipitují. Je sloţité přesně stanovit mechanismus těchto fází, hlavně  pro 

jejich variabilitu, velikost a uspořádání koexistujících fází [11]. 

5.4.1 Vliv různých variant tepelného zpracování na mikrostrukturní parametry 

titanových slitin 

         U titanových slitin jsou podmínky tepleného zpracování mnohem sloţitější neţ u jiných 

ocelí. Cílem tepelného zpracování těchto slitin je dosaţení nových mechanických vlastností. 

Slitiny se tepelně zpracovávají hlavně ţíháním k odstranění vnitřního pnutí, rekrystalizačním 

ţíháním, stabilizačním ţíháním a vytvrzováním [1]. Způsob tepelného zpracování závisí 

především na sloţení slitiny. Je rozdílné pro struktury s převládající fází α, tedy (α+β) nebo 

s převládající fází β, tedy (β+α). Dále způsob tepelného zpracování určují legující prvky, které 

stabilizují buď fázi α nebo fázi β. Základním tepelným zpracováním je ţíhání, které se 

uskutečňuje při teplotě 730 ºC asi 4 hodiny s následným ochlazováním v peci. Tento typ 

ţíhání je charakteristický např. pro slitinu Ti-6Al-4V. Tento reţim můţe být mírně změněn u 

některých typů slitin s fázemi (α+β).  Tímto jednoduchým ţíháním se zjemní mikrostruktura.  

Podíl fáze β je závislý na chemickém sloţení slitiny a teplotě ţíhání [11]. 
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Při pomalém ochlazování  precipituje α2 ve struktuře tvořené fází α. To se děje hlavně  u slitin 

s vysokým obsahem Al a Sn [11]. 

         Další ţíhání je duplexní ţíhání. Opět se  mírně liší podle typu slitiny. Při tomto ţíhání se 

nejdříve slitina zahřeje na teplotu 955ºC asi na deset minut. Potom následuje pomalé 

ochlazování na vzduchu a opětovný ohřev na 675°C. Následuje výdrţ na této teplotě asi 4 

hodiny a opět se slitina nechá pomalu ochladit na vzduchu. Tento reţim je charakteristický 

např. pro slitinu Ti-6Al-4V. Modifikace tohoto reţimu platí např. pro slitinu Ti-8Al-1Mo-4V. 

Tady je ohřev na první teplotu niţší, tedy 800°C a ochlazování můţe být kromě na vzduchu 

také ve vodě. Při teplotě 950°C se docílí částečného rozpadu fáze β a začnou vznikat jemné 

destičky fáze α, coţ vede k výraznému zpevnění. Další ţíhání vede ke sníţení objemového 

podílu fáze β. Tato fáze se stabilizuje legujícími prvky jako je V nebo Mo [11]. 

          U slitin s fázovou směsí (α+β) je realizováno rozpouštěcí ţíhání a stárnutí. Toto ţíhání 

se odlišuje od duplexního ţíhání ochlazováním do vody. Nejdříve se tedy slitina zahřeje na 

teplotu 955°C s výdrţí asi 10 minut a následně se ochladí ve vodě. Poté se opět  zahřeje na 

teplotu 540°C s výdrţí asi 4 hodiny a následně se ochladí na vzduchu, stejně jako u 

duplexního ţíhání. Ochlazování do vody je rychlejší a tím se zabrání difuznímu rozpadu fáze 

β a naopak se přemění na martensit. V druhém procesu, tedy v procesu stárnutí, které se děje 

při teplotě 540°C se martensit stává nestabilním a rozpadá se na (α+β) [11]. 

 

 

            Obr. 13: Rozpouštěcí žíhání fáze β a proces stárnutí titanových slitin (Ti- 6Al- 4V) [11]. 

 

         Pokud se tepelně zpracovávají slitiny s fází β, provádí se ohřev na teplotu, která uţ leţí 

nad hranicí β fáze, tedy 1090 °C s výdrţí asi 1 hodinu. Následně se slitina ochladí ve vodě. 

Slitina se nechá stárnout při teplotě 540-675 °C po dobu cca 4 hodin a poté se slitina ochladí 

na vzduchu, coţ je zřejmé z obr. 13. Pokud se zahřívá na teplotě, která leţí nad hranicí β fáze, 
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lze slitinu tepelně tvářet. Po ochlazení do vody vznikne martensitická struktura. V procesu 

stárnutí se tato martensitická struktura rozpadá na jemnozrnnou heterogenní fázovou směs 

(α+β). Pokud se slitina ochlazuje z deformační teploty vzduchem, vzniká hrubá struktura 

(α+β) s Widmannstättenovou morfologií. Při procesu stárnutí se přerozdělují přísadové prvky 

podle toho, jaké mají stabilizační účinky [11]. 

 

       Obr. 14: Schéma tepelného zpracování titanových slitin s metastabilní fází α [11]. 

           

         Pro slitiny s vyšším podílem β fáze lze pouţít i jiné varianty tepelného zpracování. 

Můţe to být varianta, kdy pouţíváme rozpouštěcí ţíhání při teplotě, která je vyšší neţ 

rovnováţná teplota β fáze s následným ochlazováním ve vodě nebo na vzduchu. 

Mikrostruktura β fáze se tímto ţíháním zrovnoměrní. Při rozpouštěcím ţíhání se můţe pouţít i 

proces stárnutí realizovaný za teploty, která leţí v oblasti  (α + β) fáze, coţ znázorňuje obr. 

14. Pokud pouţijeme niţší teplotu stárnutí, vznikne mikrostruktura, která je tvořená jemnými 

deskami α fáze ve formě Widmannstättenovy struktury v matrici β fáze. Pokud ovšem 

pouţijme vyšší teplotu stárnutí,  velikost zrn se zvětší a zároveň budou i větší mezery mezi 

precipitáty. Ovšem při ochlazování z teploty stárnutí můţe vznikat neţádoucí fáze ω. Tato 

fáze výrazně zvětšuje tvrdost, přičemţ nastává absolutní zkřehnutí. Další moţností je 

rozpouštěcí ţíhání a stárnutí, které se děje při rovnováţné teplotě  oblasti (β+α) fáze. Při 

tomto procesu se výrazně zvyšuje mez kluzu a sniţuje se úroveň lomové houţevnatosti oproti 

rozpouštěcímu ţíhání v oblasti β fáze [11]. 
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              Obr. 15: Dva základní typy žíhání u titanových slitin tvořených fází α [11]. 

          

          Titanové slitiny, které jsou tvořené fází α, můţeme  tepelně zpracovávat dvěma 

způsoby ţíhání, a to β ţíhání a α ţíhání, coţ je uvedeno na obr. 15. Ţíhání se rozlišuje podle 

teplotních oblastí ţíhání. Při α ţíhání  se dosahuje rovnoměrně rozloţených zrn ve struktuře. 

Na typu ochlazování z oblasti α  nezáleţí. Uţ při malém mnoţství nečistot jako je např. Fe , 

které stabilizují fázi β, se výrazně sniţuje úroveň mechanických vlastností, a také se sniţuje 

odolnost proti koroznímu praskání [11]. 

 Můţe dojít i k rozpadu fáze β na směs, která je tvořená fázemi  (β+ω). Jak jiţ bylo uvedeno 

fáze ω má výrazný zkřehávací účinek. U některých slitin dochází po procesu stárnutí a při 

pomalém ochlazování k vylučování α2, coţ má za následek fáze tvořená (α + α2). Problém je 

s určováním výskytu jednotlivých struktur ve směsi (β+ω). Světelná mikroskopie nedokáţe 

přesněji tyto struktury odhalovat. Pokud ţíhání probíhá z teplotní oblasti β fáze, následuje 

ochlazování ve vodě (obr. 13). Při tomto procesu u titanových slitin tvořených ve výchozím 

stavu α fází vzniká martensitická struktura masivního typu. Při ţíhání na nízké teplotě se 

rekrystalizuje matrice a vzniká i α2 fáze [11]. 

5.4.2 Vliv interstitických prvků na strukturní charakteristiky titanových slitin. 

         Z interstitických  prvků je pro titan nejdůleţitější O a C.  

         Kyslík velmi dobře stabilizuje fázi α (obr. 8), na tuto fázi má vliv jeho zpevňující 

účinek. Mnoţství kyslíku v titanových slitinách je nízké pro vznik Ti2O nebo  Ti6O a Ti3O. 

Hlavní předností kyslíku v titanu je zvýšení jeho pevnosti. Taţnost titanových slitin se díky 

kyslíku podstatně sniţuje a je prakticky nulová pro slitiny, které mají okolo 0,7 % kyslíku. 

Všechny titanové slitiny obsahují alespoň minimální mnoţství tohoto prvku. Jeho mnoţství ve 

slitinách je od 0,05 %-0,4 %. Nejčastější obsah bývá na úrovni  0,10 % - 0,25 % kyslíku [11]. 
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         Vodík je naopak spojen s fází β (obr. 9), ve které je nejlépe rozpustný. Rozpustnost H se 

zvyšuje s rostoucí teplotou. V čistém titanu je za normální teploty rozpuštěno 0,015 at. %. Při 

dosaţení eutektoidní teploty (320 ºC) je rozpustnost H asi 80 at. %. Vodík výrazně sniţuje 

pevnostní úroveň a jeho absorpce sniţuje vrubovou houţevnatost. Dochází tak k precipitaci 

hydridu titanu [1]. Zkřehnutí závisí také na rozloţení a velikosti precipitátů. Pevnost čistého 

titanu není ovlivněna přítomnosti H do 1 at %. Naopak absolutní zkřehnutí vlivem H bylo 

zjištěno při tahové zkoušce, kdy výskyt byl extrémně vysoký, a to okolo 3200 ppm [11]. 

5.4.2.1 Vodíkové zkřehnutí v oblasti vysoké rychlosti deformace 

         Toto zkřehávání je zjišťováno u slitin tvořené α fází a také u slitin tvořených (α+β) i         

(β+ α) fázemi. Pro vznik tohoto typu zkřehnutí je důleţitý vysoký podíl H. Oblast vysoké 

rychlosti deformace je spojená se vznikem velkých desek hydridu titan (TiH2), přičemţ míra 

zkřehnutí titanových slitin závisí na rozkladu TiH2 při tepelném zpracování a vliv má také 

následné pomalé ochlazení. Ochlazování podporuje vznik velmi hrubých desek TiH2 . Pro 

tento typ vodíkového zkřehnutí je důleţitý vysoký obsah H, deformační rychlost, nízké 

teplotní zkoušení a koncentrace napětí. Při zkřehnutí vznikají v hydridu lomy, které jsou 

uspořádány podél jeho délky [11]. 

5.4.2.2 Vodíkové zkřehnutí  v oblasti nízké rychlosti deformace 

         Tento typ zkřehávání byl zjištěn v úzkém teplotním intervalu hlavně u slitin tvořených 

(α+β) fázemi. Tento typ zkřehávání je velmi podobný odpovídajícímu koroznímu praskání 

pod napětím. I charakteristika lomů této skutečnosti odpovídá. Některé přechodové prvky 

výrazně zvyšují  minimálního mnoţství vodíku. Toto je zřejmé např. u slitin Ti-8Cr, Ti-4V, 

Ti-8Mn. I Al má vliv na zvyšování mezní úrovně obsahu H [11, 20]. 

         Rozdíly mezi těmito typy vodíkového zkřehnutí jsou dány hlavně časovým intervalem 

vzniků hydridů. Pokud se jedná o vysokou rychlost deformace, vznikají hydridy ještě před 

vlastním zatěţováním, kdeţto u vodíkového zkřehnutí, při nízké rychlosti deformace,  

vznikají hydridy během vlastního deformování. Je tedy zřejmé, ţe hydridy se vytvářejí při 

vzniku plastické deformace, která je spojená s dislokacemi, na nichţ tyto hydridy nukleují. 

Rozdílem mezi oběma typy je i značný vliv difuze H při pomalé rychlosti deformace. 

Z tohoto důvodu se liší i časový průběh rozvoje deformace. Lomy při deformaci probíhají u 

slitin  tvořených směsí fází (α+β) podél fázového rozhraní α i β. U fáze β se vytváří 

transkrystalické lomy [11]. U titanových slitin je zjišťována náchylnost ke koroznímu 

praskání pod napětím. Toto praskání je závislé na mnoţství H [11]. 
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5.4.3 Některé typy technických slitin titanu 

         Jak jiţ bylo uvedeno, většina prvků sniţuje teplotu přeměny fáze α na fázi β. Ovšem 

prvky Al, N, a O teplotu přeměny fáze zvyšují. Al je jako legující prvek velmi důleţitý, 

protoţe stabilizuje fázi α i za vyšších teplot. Přísadové prvky jako je Fe, Mn, Cr, Mo, V, Nb, a 

Ta  stabilizují fázi β a tím se sníţí teplota přeměny fáze α na fázi β. Přísadové prvky, které 

podporují vznik eutektoidu jsou Ni, Cu a Si, naproti tomu Mn, Cr a Fe vznik podporují jen 

velmi slabě. Zirkon a Sn se velmi dobře rozpouští ve fází α i ve fázi β. Slitiny, které jsou 

tvořené fází α se nedají tepelně zpracovávat. Mají tedy i niţší úroveň pevnosti neţ slitiny fáze 

β nebo (α+β). U slitin tvořených (α+β) fáze, lze dosáhnout tepelným zpracováním lepších 

pevnostních i plastických vlastností. Slitiny β fáze dosahují větší pevnosti při procesu stárnutí 

po zušlechťování (tj. při teplotách 480-500 °C. Slitiny tvořené α fází mají nejvyšší pevnostní 

vlastní při teplotách 320-590 °C. V tomto teplotním intervalu  dobře odolává i působení 

kyslíku. Výhodou slitin na bázi α fáze je dobrá tvářitelnost za tepla i za studena a také se 

velmi dobře svařují. Ovšem vodíkovému zkřehávání značně podléhají. Špatnou svařitelnost 

mají slitiny (α+β). Tuto negativní vlastnost mají hlavně z důvodu poklesu plastických 

vlastností při ohřevu nad teplotu přeměny α fáze na β fázi, kdy hrubne zrno [11]. 

5.4.3.1 Slitiny  s  α-Ti 

         Titanové slitiny musí vykazovat výbornou deformační schopnost při tváření za tepla i za 

studena, dobrou svařitelnost a korozní odolnost. Tyto podmínky splňují základní slitiny typu 

Ti-5Al, které jsou na bázi fáze α. Negativní vlastností těchto slitin je náchylnost 

k vodíkovému zkřehávání. Přidáním 2,5 % Sn  se zvýší mechanické i technologické 

vlastnosti. Tyto slitiny jsou vhodné pro výrobu plechů, výkovků, profilů, trubek atd. [11]. 

5.4.3.2 Slitiny s (α + β)-Ti 

         Tyto slitiny obsahují zpravidla více legujících prvků. Mezi tyto slitiny je moţné zařadit  

Ti-6Al-5V. Matrice je výrazně zpevněná vlivem Al a V. Patří mezi nejpouţívanější titanové 

slitiny. Pouţívá se především pro výrobu plechů a pásů. Mezi dvoufázové slitiny se řadí Ti-

6,5Al-3,5Mo-0,3Si. Za tepla je dobře tvářitelná. Po ţíhání je vhodná pro součásti pouţívané      

při teplotách 450 °C aţ 500 °C. Slitina Ti-5,5Al-1V-3Mo se zpracovává kalením s    

následným ochlazováním do vody při teplotách 880 °C. Stárnutí se realizuje 12-16 hodin při 

teplotě asi  500°C. Takové slitiny jsou připraveny pro součásti, na konstrukční díly pracující 

v teplotách cca 400°C. Pouţívají se pro výrobu výkovků, výlisků, plechů atd. [11].  
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5.4.3.3 Slitiny s β- Ti 

         Mezi tyto slitiny patří typ Ti-13V-11Cr-3Al. Lité varianty se nepouţívají tak často. 

Tyto varianty totiţ reagují po lití ve formě s plyny [11]. Slitiny, které se pouţívají nejčastěji 

jsou uvedené v tab. 4. 

 

 

   Tab. 4: přehled nejčastěji používaných slitin [21]. 

 

 

6 EXPERIMENTÁLNÍ   VYHODNOCENÍ   MIKROSTRUKTUR 

TITANOVÝCH  SLITIN 

6.1  Popis vzorků 

         Pro experiment byly připraveny  dva vzorky materiálu, tedy komerčně čistý Ti 

z válcovaného plechu a titanová slitina Ti-Al-V po vylisování. Chemické sloţení těchto 

vzorků je popsáno v tab. 5. 

           Tab. 5: Chemické složení experimentálních vzorků 

               

 

 

 

 

 Chemické sloţení  (hm %) 

Vzorek Al Fe V C O N H Ti 

komerčně čistý titan  0,15  0,08 0,12 0,005 0,013 zbytek 

titanová slitina Ti- Al- V 6 0,3 4     zbytek 
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Tyto materiály vyhovovaly následujícím mechanickým a plastickým vlastnostem (tab. 6) : 

 

         Tab. 6: Mechanické a plastické vlastnosti experimentálních vzorků 

Vzorek Re (MPa) Rm (Mpa) A5 (%) KV (J) 

komerčně čistý Ti 220 345 37 121 

titanová slitina Ti- Al- V 637 986 12 48 

 

         Rozdíly v mechanických vlastnostech obou vzorků odpovídaly pro mez kluzu  

(ΔRe) 417 MPa, pro mez pevnosti (ΔRm)  641 MPa, pro  taţnost (A5) je rozdíl 25 % a  pro 

nárazovou práci (KV) 73 J. 

         Cílem práce bylo základní metalografické hodnocení obou dodaných vzorků 

         Po odřezání materiálu se nejdříve vzorky  brousily na brusných kotoučích a následně 

leštily pomocí Al2O3 (hlinky). Dále byly chemicky leptány leptacím činidlem (glycerin+ HF+ 

HNO3). Nakonec byla pozorována mikrostruktura materiálů pomocí světelného mikroskopu 

OLYMPUS X70. U jednotlivých materiálu byla prováděna určitá měření . 

         U komerčně čistého titanu byla sledována velikost zrna dle normy ČSN EN ISO 643,coţ 

odpovídá normě ČSN 420462, pomocí elektronového mikroskopu SEM JEOL JSM- 6490 

LV, který je vybaven RTG analyzátorem EDA. Také byla měřena tvrdost vzorku HV10 

pomocí tvrdoměru EMCO TEST- M1C010. Provádělo se 10 měření, z nichţ byla stanovena 

střední hodnota.  

         V případě titanové slitiny Ti-Al-V byl stanoven procentuální podíl fáze α, a to bodovou 

metodou. Na vzorku se opět měřila tvrdost HV10, pomocí tvrdoměru EMCO TEST-M1C010. 

Opět bylo realizováno 10 měření a následně vypočítána střední hodnota. 

6.2 Výsledky měření 

 

6.2.1 Komerčně čistý Ti (technický titan) 

         Po měření velikosti zrn bylo zřejmé, ţe velikosti  leţeli v intervalu 5-60 μm. Střední 

hodnota tedy odpovídala velikosti 20 μm. Struktura vykazovala nerovnoměrnosti a 

odpovídala α- Ti, jak také dokumentuje obr. 16. Byla provedena kvalitativní analýza částic 

detekovaných v  matrici α-Ti. Při této analýze byl zjištěn vyšší výskyt C, který má vliv na 

částečné zpevnění této matrice. Tvrdost leţela v intervalu 102 – 124 HV10. Střední hodnota 

tvrdosti z deseti měření byla tedy 115 HV10.          
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              Obr. 16: komerčně čistý titan (technický titan), leptadlo: glycerin+ HF+ HNO3. 

 

6.2.2 Titanová slitina Ti-Al-V 

         Mikrostruktura (viz obr. 17) byla vysoce homogenní a odpovídala matrici (α+β)-Ti. 

Bodovou metodou byl zjištěn 55 % podíl α fáze. Naměřená tvrdost leţela v intervalu  298-   

345 HV10. Střední hodnota z deseti měření tedy odpovídala 231 HV10. 

 

 

Obr. 17: Titanová slitina Ti-6Al-4V (celkový pohled a detail), 

leptáno směsí : glycerin+ HF+ HNO3                  

6.3 Shrnutí práce  

         Komerčně čistý titan s mikrostrukturou α-Ti je vysoce plastický a tvrdost leţí na úrovni 

115 HV, coţ odpovídá i typu matriálu. 

         Vysoký rozdíl pevnostních vlastností je způsobený u slitiny Ti-Al-V  hlavně přísadami 

Al a V, které výrazně zvyšují pevnost titanových slitin, avšak na úkor houţevnatosti, která je 

o 25 % niţší neţ bylo zjištěno v případě komerčně čistého titanu. Mikrostrukturu tvoří 55 % α 

fáze a 45 % β fáze.  
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7 ZÁVĚR 

         Cílem této bakalářské práce bylo  podat základní informace o titanu a jeho slitinách, a to 

hlavně o jeho fyzikálně-metalurgických procesech, které zahrnují i fázové přeměny 

v titanových slitinách, precipitační procesy a deformační charakteristiky. V této práci je 

popsán rozpad určitých sloţek při precipitačních procesech a také varianty martensitické 

struktury.  

         Dále táto práce charakterizuje mechanické vlastnosti a mikrostrukturní vlastnosti 

titanových slitin, ve kterých jsou zahrnuté zpevňovací procesy a varianty tepelného 

zpracování titanových slitin. 

         Na titanové slitiny mají vliv přísadové prvky a ovlivňují tak  jejich mikrostrukturu. Mezi 

negativní prvky patří O a H. Zkřehávání, které vzniká v důsledku těchto vlivů je v práci 

popsáno. 

          Součástí práce bylo také experimentální vyhodnocení základních metalografických 

parametrů komerčně čistého titanu Ti- α a slitiny Ti-Al-V. U čistého titanu byla zjištěna 

vysoká plasticita, kdeţto slitina Ti-Al-V vykazovala vyšší pevnost a niţší taţnost v porovnání 

s čistým Ti. To má za následek vliv přísadových prvků, které i u jiných titanových slitin 

ovlivňují mechanické vlastnosti. 
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