
 
 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta strojní 

Ústav materiálového inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv orientace krystalografických zrn na 

oxidaci beta-titanových slitin 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

Vedoucí: doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. 

Vypracoval: Bc. Zástava Vojtěch 

 

 

 

 

2020  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval samostatně. Veškeré 

podklady, ze kterých jsem čerpal informace, jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury a citovány v textu podle normy ČSN ISO 690. 

 

V Praze dne 20. 7. 2020                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                           Jméno a příjmení studenta 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poděkování 
 Rád bych poděkoval vedoucí mé diplomové práce doc. Ing. Janě Sobotové, Ph.D., 

za cenné rady, připomínky, trpělivost a čas věnovaný konzultacím. Stejně tak bych rád 

poděkoval Ing. Janu Krčilovi za vstřícnost a informace poskytnuté při experimentální 

části předložené diplomové práce.   



 
 

Abstrakt  
 Předložená diplomová práce se zabývá vlivem orientace krystalografických zrn 

na tloušťku oxidické vrstvy připravené termickou oxidací na povrchu experimentálních 

β – titanových slitin Ti25Nb4Ta8Sn, Ti35Nb2Zr a Ti39Nb. 

 Neoxidované vzorky byly podrobeny analýze EBSD pro zjištění variace orientace 

krystalografických zrn v rámci sledovaného povrchu vzorku. 

Vzorky slitin byly následně termicky oxidovány při 600 °C po dobu 8 hodin 

v neřízené atmosféře, tedy za přítomnosti vzduchu. Vytvořená oxidická vrstva byla 

hodnocena z hlediska zbarvení a drsnosti. Byla také provedena analýza povrchu SEM a 

změřena tloušťka oxidické vrstvy. Pro zjištění intenzity difuze kyslíku do základního 

materiálu, byl u vzorků naměřen průběh tvrdosti HV 0,01, a tím určena tloušťka difuzní 

vrstvy. 

Práce tematicky navazuje na autorovu předchozí bakalářskou práci a rozšiřuje 

některé získané poznatky. 
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Abstract 

 The presented diploma thesis deals with the influence of the orientation of 

crystallographic grains on the thickness of the oxide layer prepared by thermal 

oxidation on the surface of experimental β - titanium alloys Ti25Nb4Ta8Sn, 

Ti35Nb2Zr and Ti39Nb. 

Non-oxidized samples were subjected to EBSD analysis to determine the 

variation in the orientation of the crystallographic grains within the monitored 

sample surface. 

The alloy samples were then thermally oxidized at 600 ° C for 8 hours in an 

uncontrolled atmosphere, i.e. in the presence of air. The formed oxide layer was 

evaluated in terms of color and roughness. SEM surface analysis was also performer 

and the thickness of the oxide layer was measured. To determine the intensity of 

oxygen diffusion into the base material, the course of the hardness HV 0.01 was 

measured, and thus the thickness of the diffusion layer was determined. 

This thesis thematically builds on the author's previous bachelor's thesis and 

expands some of the acquired knowledge. 
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oxidation 
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Seznam symbolů, zkratek a veličin 
Ti – titan; Al – hliník; Mg – hořčík; O – kyslík; N – dusík; C – uhlík; 

V – vanad; Nb – niob; Ta – tantal; Fe – železo; Cr – chrom; Co – kobalt; 

W – wolfram; Ni – nikl; Cu – měď; Si – křemík; H – vodík; Zn – zinek; 

Mn – mangan; Sn – cín; Mo – molybden 

TiCl4 – chlorid titaničitý; Al2O3 – oxid hlinitý; TiO2 – oxid titaničitý;  

Ti2O3 – oxid titanitý; TiO – oxid titanatý 

UHMWPE – polyethylenové vlákno s mimořádně vysokou pevností (ultra-high-

molecular-weight polyethylene) 

α – alfa; β – beta; n – řád difrakce elektronů 

θ – úhel dopadu elektronů; λ – vlnová délka elektronů; dhkl – mezirovinná vzdálenost 

nm – nanometr; μm – mikrometr; min – minuta; hod – hodina; 

°C – stupeň Celsia; hm. % - hmotnostní procento 

HCP/H12 – hexagonální krystalová mřížka 

BCC/K8 – kubická prostorově středěná krystalová mřížka 

Ms – křivka vyjadřující začátek martenzitické přeměny 

Tβ – teplota alotropické transformace titanu a jeho slitin 

MoE – molybdenový ekvivalent 

EBSD – electron backscatter diffraction 

ECP – model kanálování elektronů 

BSE – zpětně odražené elektrony 

Re – smluvní mez kluzu; Rm – mez pevnosti; E – Youngův modul pružnosti 

MPa – megapascal; GPa – gigapascal 

Ra, Rz, Rq – parametry profilu drsnosti 
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Úvod 
 Komerční využití β-titanových slitin v biomedicínských aplikacích je stále ve fázi 

experimentálního vývoje. Jsou známy některé konkrétní slitiny využívané například 

v dentálních aplikacích či jako kostní náhrady.  

 Teoretická část diplomové práce se věnuje problematice β-titanových slitin 

z pohledu vhodných legujících prvků, mikrostruktury, užitných vlastností a průmyslových 

aplikací. Dále je práce zaměřena na oxidaci těchto slitin, a to konkrétně na kinetiku růstu 

oxidické a difuzní vrstvy. 

 V práci jsou hodnoceny oxidické vrstvy připravené termickou oxidací na 

vybraných β-titanových slitinách. Bylo vyhodnoceno zbarvení vrstvy, morfologie 

povrchu, měření tloušťky oxidické vrstvy, měření tvrdosti od povrchu vzorku k jeho jádru 

a také drsnost povrchu. 

Cílem předložené práce je studium vlivu orientace krystalografických zrn 

β - titanových slitin na bázi Ti - Nb na výsledné vlastnosti oxidických vrstev připravených 

termickou oxidací. Výsledky by mohly doplnit dosud chybějící informace týkající se této 

problematiky. 
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Teoretická část 

1. Beta titanové slitiny 

 Titan, chemický prvek s protonovým číslem 22, řadící se mezi přechodové kovy, 

byl objeven a pojmenován na konci 18. století, avšak výroba technicky čistého titanu 

nebyla tehdy možná, a to zejména z důvodu vysoké reaktivnosti kovu s kyslíkem 

a dusíkem. Až v první polovině 20. století byl vyvinut tzv. Krollův proces, první komerčně 

přijatelný způsob výroby titanu, který spočívá v redukci tetrachloridu titanu (TiCl4) 

s hořčíkem (Mg) v atmosféře z inertního plynu. Výsledným produktem této reakce je 

stříbřitá pórovitá hmota, nazývaná „titanová houba“, ze které je následně hořčík 

odstraněn. [1] 

Jedním z důvodů komerčního zájmu o výrobu titanu a jeho slitin byla jeho nízká 

měrná hmotnost, pohybující se mezi hustotou hliníku a železa, v kombinaci s vysokou 

pevností na mezi kluzu, a to zejména za zvýšených teplot, a neméně důležitou vysokou 

korozní a chemickou odolností. Kombinace těchto vlastností zaručuje titanu významné 

postavení mezi konstrukčními materiály v oblastech chemického a leteckého průmyslu, 

kosmonautice a v neposlední řadě v medicínských aplikacích. [1] 

Tato diplomová práce navazuje na bakalářkou práci autora [2], kde byly 

hodnoceny oxidické vrstvy v biomedicínských aplikacích, a to konkrétně na β-titanových 

slitinách. Z tohoto důvodu se bude následující text věnovat právě β-titanovým slitinám 

v porovnání s ostatními materiály používanými jako bioimplantáty do lidského těla. 

V práci [2] je uvedeno, že biomateriál může být definován jako jakýkoliv materiál 

určený k výrobě umělé náhrady určité části těla nebo její funkce bezpečným, 

spolehlivým, ekonomickým a psychologicky přijatelným způsobem. Materiály vhodné 

k implantaci do lidského těla mají tedy své zástupce jak ve skupině nekovových, tak 

kovových materiálů. Mezi nekovové materiály používané k těmto účelům se řadí 

především keramika (Al2O3), polymery (UHMWPE) a jejich kombinace, tedy kompozitní 

materiály. Ze skupiny kovů to jsou například korozivzdorné oceli, jejichž výhodou je 

rozmanitost vlastností závislá zejména na legujících prvcích a mikrostruktuře materiálu. 

Dále implantáty na bázi kobaltu a chromu, které vykazují nejvyšší odolnost vůči 

opotřebení v porovnání s ostatními kovovými biomateriály. Třetím zástupcem této 
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skupiny jsou titanové slitiny, které jsou význačné vhodnou kombinací mechanických 

vlastností a extrémní chemickou odolností, ta má za následek žádoucí inertnost 

titanových implantátů. Další výhodou titanových slitin je jejich samovolná pasivace, tedy 

tvoření oxidické vrstvy na povrchu materiálu, která zajišťuje protikorozní ochranu 

slitiny. [3] 

Titanové slitiny lze mimo jiné dělit, dle typu struktury a krystalové mřížky, na 

slitiny α, β, α+β, aj. Z hlediska použití v biomedicínském odvětví lze uvažovat pouze 

slitiny β a některé slitiny α+β (Ti-6Al-4V), které splňují přísné požadavky jak nezávadnosti 

pro lidské tělo, tak mechanických vlastností, které by se měly blížit hodnotám 

nahrazované tkáně. Například kostní náhrady by měly vykazovat podobné hodnoty 

modulu pružnosti jako má samotná kortikální kost. Neodpovídající modul pružnosti 

kostních náhrad je jedním z hlavních problémů dnešních bioimplantátů. [1] [3] 

Úvod této kapitoly neslouží jako podrobný popis vlastností a aplikace titanových 

slitin, jedná se pouze o stručný souhrn nejdůležitějších poznatků týkajících se této 

tématiky, která bude detailně popsána v následujících kapitolách.   

1.1. Modifikace krystalových mřížek titanu a jeho slitin 

Titan při 882,5 °C prochází alotropickou fázovou transformací, kdy se 

hexagonální krystalová mřížka (HCP/H12 - α fáze) transformuje na prostorově středěnou 

kubickou mřížku (BCC/K8 - β fáze). Teplota transformace je výrazně ovlivněna obsahem 

intersticiálních a substitučních prvků ve struktuře, záleží tedy na čistotě kovu. [1] 

Na Obr. 1 je grafické znázornění modifikace krystalových mřížek titanu 

s vyzančením kluzných rovin. 

Obr. 1 Krystalové mřížky modifikací titanu: a) HCP – α fáze; b) BCC – β fáze [1] 
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 Teplota alotropické transformace tedy rozděluje typ titanové struktury na dvě 

fáze, a to α a β. Technicky čistý titan (99,95% Ti) je za pokojové teploty tvořen pouze 

fází α a výskyt fáze β je omezen výhradně nad teplotu transformace, stabilní β fáze nelze 

za pokojové teploty u technicky čistého titanu dosáhnout. [1] 

 Legující prvky titanových slitin se dělí na α nebo β stabilizátory na základě jejich 

vlivu na teplotu transformace a rozpustnosti v dané fázi. Mezi silné α stabilizátory patří 

substituční Al a intersticiální O, N a C, tyto prvky mají za následek zvýšení transformační 

teploty a stability tuhého roztoku α, naopak β stabilizátory tuto teplotu snižují. Lze 

rozlišovat dva typy β stabilizátorů, a to izomorfní (V, Mo, Nb, Ta), jež stabilizují tuhý 

roztok β za pokojových teplot, a eutektoidní (Mn, Fe, Cr, Co, W, Ni, Cu, Si, H), které 

napomáhají eutektoidnímu rozpadu tuhého roztoku β. Další skupinou legujících prvků 

titanových slitin jsou tzv. „neutrální“ legující prvky, mezi které patří Zr a Sn, tyto prvky 

nemají výrazný vliv na transformační teplotu. [1] 

Na Obr. 2 je schematicky zobrazen vliv legujících prvků na transformační teplotu 

a tím na rovnovážné fázové diagramy titanových slitin.  

 

Obr. 2 Vliv legujících prvků na rovnovážné fázové diagramy titanových slitin [1] 

 

Na Obr. 3 je zobrazen pseudobinární β izomorfní rovnovážný fázový diagram, 

který ukazuje závislost hmotnostního obsahu β stabilizujícího prvku na teplotě fázové 

transformace. Dále také křivku Ms, tzv. „martenzit start“, která vymezuje oblast tvorby 

martenzitické struktury. 
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Obr. 3 Pseudobinární β izomorfní rovnovážný fázový diagram [1] 

  

Komerčně vyráběné titanové slitiny jsou běžně klasifikovány do tří různých 

skupin: α, α+β a β slitiny, a to podle jejich rovnovážného složení, které se liší podle typu 

a koncentrace legujících prvků, viz Obr. 3. Seznam vybraných komerčně užívaných 

titanových slitin včetně teplot transformace je obsažen v Tab. 1. Komerčně čistý titan 

obsahuje určité procento intersticiálního kyslíku pro zvýšení meze kluzu, obsah kyslíku 

a dalších nečistot určuje název dané slitiny (Grade 1, Grade 2, atd.), viz Tab. 1. Zmíněné 

slitiny, spolu se slitinami obsahující další α stabilizátory, jako Al a Sn, s hexagonální 

mřížkou jsou označovány jako α slitiny. Většina komerčně vyráběných titanových slitin 

však patří mezi α+β slitiny, které obsahují navíc k α stabilizačním prvkům také 

β stabilizátory, jako např. V, Mo, Nb a Cr. Tyto prvky snižují transformační teplotu, 

stabilizují tuhý roztok β, zvětšují šířku α+β fázového pole v transformačních diagramech 

a také snižují teplotu, při které vzniká fáze martenzitickou transformací (Ms). Od určitého 

hmotnostního obsahu β stabilizujících prvků ve slitině dochází k poklesu teploty Ms až 

na hodnotu pokojové teploty, což má za následek zachování β fáze i za těchto teplot (při 

chlazení vzduchem), tyto slitiny se nazývají metastabilní β slitiny. Následným 

izotermickým stárnutím je lze dále transformovat na α+β slitiny. S rostoucím obsahem 

β stabilizujících prvků se slitina stává více stabilní až do stavu, kdy ji nelze jakýmkoliv 

dalším tepelným zpracováním transformovat. [1] 
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Tab. 1 Vybrané komerčně užívané titanové slitiny včetně teplot transformace [1] 

Název slitiny Chemické složení 𝑇𝛽[°𝐶] 

α slitiny 

Grade 1 CP-Ti (0,2 Fe; 0,18 O) 890 

Grade 4 CP-Ti (0,2 Fe; 0,18 O) 950 

Grade 6 Ti-5Al-2,5Sn 1040 

Grade 7 Ti-0,2Pd 915 

Grade 12 Ti-0,3Mo-0,8Ni 880 

α+β slitiny 

Ti-17 Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr 890 

Corona 5 Ti-4,5Al-5Mo-1,5Cr 935 

Ti-6-6-2 Ti-6Al-6V-2Sn 945 

IMI 550 Ti-4Al-2Sn-4Mo-0,5Si 975 

Ti-6-4 Ti-6Al-4V 995 

Ti-6-2-4-2 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0,1Si 995 

Ti-56-21-S Ti-5Al-6Sn-2Zr-0,8Mo-0,25Si 1005 

TIMETAL 62S Ti-6Al-2Fe-0,1Si 1015 

Ti-8-1-1 Ti-8Al-1V-1Mo 1040 

Metastabilní β slitiny 

B 120 VCA Ti-13V-11Cr-3Al 720 

TIMETAL 15-3 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn 760 

Beta C Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr 795 

Beta-CEZ Ti-5Al-2Sn-2Cr-4Mo-4Zr-1Fe 890 

SP 700 Ti-4,5Al-3V-2Mo-2Fe 900 

  

Z Tab. 1 je patrné, že chemické složení výrazně ovlivňuje transformační 

teplotu 𝑇𝛽, která vykazuje z uvedených slitin průměrně nejnižší hodnoty právě 

u metastabilních β slitin. Názvy jednotlivých slitin se odvíjí od chemického složení nebo 

jsou pojmenovány entitou zodpovědnou za vývoj dané slitiny. 
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Existuje mnoho publikovaných studií zaměřených na difuzivitu různých 

intersticiálních a substitučních prvků, jejich výsledky však vykazují výrazný rozptyl. 

Nicméně několik obecných poznatků shrnují Arrheniusovi grafy, které zobrazují míru 

difuzivity některých legujících prvků titanových slitin, viz Obr. 4. [1] 

 
Obr. 4 Teplotní závislost difuzních koeficientů pro vlastní difuzi některých legujících 

prvků titanových slitin [1] 
 

 Hodnoty koeficientů samodifuze mřížky BCC jsou nejméně o dva řády vyšší ve 

srovnání s hodnotami pro mřížku HCP titanových slitin, což je hlavní důvod použití 

α slitin ve vysokoteplotních aplikacích s požadavkem vysoké odolnosti proti tečení. 

Intersticiální prvky (O, N) difundují rychleji než ty substituční (Al, V, Mo). Nejvyšší 

difuzivitu vykazuje intersticiální vodík, což má vážné důsledky pro aplikace titanových 

slitin ve vodním nebo vlhkém prostředí, zejména při vysokém statickém zatížení (korozní 

praskání) nebo únavovém zatížení (korozní únava), a to z důvodu vodíkové křehkosti. [1]  

 



16 
 

1.2. Legující prvky stabilizující β fázi a prvky neutrální 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, legující prvky titanových slitin se dělí 

na α nebo β stabilizátory na základě jejich vlivu na teplotu transformace a rozpustnosti 

v dané fázi. V této kapitole je popsán vliv legujících prvků stabilizujících β fázi, a to 

z důvodu zaměření předložené práce. Tab. 2 obsahuje vybrané β stabilizační prvky 

a jejich vliv na mechanické, chemické nebo technologické vlastnosti slitiny, spolu 

s informací, jestli se jedná o izomorfní, eutektoidní či neutrální legující prvek. 

Tab. 2 Vybrané β stabilizační prvky a jejich vliv na vlastnosti slitiny 

Prvek 

izomorfní (I) 

eutektoidní (E) 

neutrální (N) 

Vliv Zdroj 

Fe E 
- zvyšuje pevnost a tvrdost 

- zhoršuje tvárnost 
[4] 

Si E - zhoršuje houževnatost [4] 

Nb I 
- zvyšuje hustotu 

- snižuje modul pružnosti 
[1] 

Mo I 
- zvyšuje korozní odolnost a tvrdost 

- snižuje modul pružnosti 

[5] 

[6] 

Ta I 
- zvyšuje mez pevnosti 

- snižuje modul pružnosti a kujnost 
[7] 

Sn N 
- zvyšuje pevnost 

- snižuje modul pružnosti 

[8] 

[9] 

Zr N 

- v kombinaci s Nb výrazně zvyšuje 

korozní odolnost 

- snižuje odolnost proti opotřebení 

[10] 

[11] 

[12] 

H E 
- způsobuje vodíkovou křehkost 

- snižuje mez pevnosti 

[13] 

[14] 

V I 

- zvyšuje tepelnou stabilitu a odolnost 

proti tečení 

- zvyšuje mez pevnosti 

[15] 

Cr E - zvyšuje pevnost [15] 
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Vlastnosti uvedené v Tab. 2 jsou závislé také na historii plastické deformace 

materiálu, na jeho tepelném zpracování a na hmotnostní koncentraci prvku ve slitině. 

Zároveň dochází k alternaci vlastností při kombinování různých legujících prvků.  

Práce [16] uvádí, že Nb by měl představovat hlavní legující prvek díky dobré 

biokompatibilitě, silnému stabilizačnímu účinku β-fáze a příznivým účinkům na 

mechanické vlastnosti. Dalším vhodným legujícím prvkem je Ta, který vykazuje podobné 

vlastnosti jako Nb, ale má vyšší hustotu a cenu, což může omezit komerční použití. 

Podobně Mo způsobuje zvýšení mechanických vlastností slitiny při zachování nízké ceny 

legujícího prvku, ale je potenciálně méně biokompatibilní. Sn a Zr jsou ve vyšším obsahu 

také žádoucí a vykazují příznivé účinky na mikrostrukturu spolu s dobrou 

biokompatibilitou, nicméně se doporučuje použití těchto prvků v kombinaci s ostatními 

β stabilizátory. Dále je vhodný přídavek dalších minoritních intersticiálních 

prvků, např. O, N, C a H. Kyslík je v malém množství dobrým zpevňujícím aditivem pro 

biokompatibilní β slitiny a může žádoucím způsobem ovlivňovat transformaci 

martenzitických fází v superelastických slitinách, jako jsou například slitiny s tvarovou 

pamětí. Podobné vlastnosti lze také pozorovat u dusíku, jeho vliv je však méně 

prozkoumán a je zde zapotřebí dalšího výzkumu. Uhlík je méně žádoucí legující prvek, 

malá množství pod 0,016 hm.% nevykazují výrazné negativní účinky. Při vyšším obsahu 

však způsobuje precipitaci karbidů, což má nepříznivý dopad na tažnost těchto slitin. 

Obsah vodíku je velmi nežádoucí a měla by být snaha jeho obsah ve slitině výrazně 

omezit či eliminovat. 

 V Tab. 3 jsou uvedena kritická minimální množství β stabilizačních prvků 

zajišťující 100% obsah β fáze ve struktuře binární titanové slitiny po tepelném 

zpracování. Kombinace legujících prvků tuto hodnotu snižuje. 

Tab. 3 Množství β stab. prvků zajišťující 100% obsah β fáze ve struktuře po kalení [17] 

Prvek Kritické množství [hm. %] Prvek Kritické množství [hm. %] 

Mo 10,0 Cu 13,0 

Nb 36,0 Cr 6,5 

Ta 45,0 Fe 3,5 

V 15,0 Mg 6,5 

Co 7,0 Ni 9,0 
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 Molybdenový ekvivalent (MoE) je jedním z ukazatelů stability β fáze titanové 

slitiny. Vychází z obsahu β stabilizačních, α stabilizačních a neutrálních prvků daného 

materiálu a vyjadřuje vliv kombinace jednotlivých legujících prvků na výslednou stabilitu 

β fáze. Využívá Mo jako libovolně zvoleného zástupce prvků stabilizujících β fázi. Výpočet 

hodnoty MoE dle vztahu (1) z práce [17]: 

 

𝑀𝑜𝐸 = 1,0𝑀𝑜 + 0,67𝑉 + 0,44𝑊 + 0,28𝑁𝑏 + 0,22𝑇𝑎 + 2,9𝐹𝑒 + 1,6𝐶𝑟 

+1,25𝑁𝑖 + 1,7𝑀𝑛 + 1,7𝐶𝑜 − 1,0𝐴𝑙 

  

Uvedené koeficienty pro jednotlivé legucjící prvky jsou uvedeny ve hmotnostních 

procentech. [17] 

V Tab. 4 je uvedeno rozdělení β titanových slitin podle hodnoty molybdenového 

ekvivalentu (MoE). [17] 

 

Tab. 4 Typy β titanových slitin podle hodnoty molybdenového ekvivalentu (MoE) [17] 

MoE Typ slitiny 

⟨0, 5)  s vyšším obsahem β fáze 

⟨5, 10) pseudo β 

⟨10, 30) metastabilní β 

≥ 30 stabilní β 

 

  

(1) 
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1.3. Mikrostruktura β-titanových slitin 

Vysoké hodnoty meze kluzu a meze pevnosti, které lze získat u komerčních 

titanových slitin, jsou důsledkem precipitace jemně dispergovaných částic v α nebo β 

fázi vzniklých vhodným stárnutím po ochlazení z jejich příslušných teplot žíhání na 

pokojovou teplotu. Dalším faktorem zvyšující pevnostní charakteristiky slitiny je tuhý 

roztok posílený intersticiálními nebo substitučními atomy. [1] 

Výsledná mikrostruktura materiálu je závislá na předchozím termo-

mechanickém a tepelném zpracování. Konvenční β-titanové slitiny jsou obvykle 

válcovány s následnou rekrystalizací a dvoufázovým stárnutím za zvýšených teplot. [1] 

Nízkého modulu pružnosti, který je typický pro některé β-titanové slitiny, je 

dosaženo vhodnou kombinací a dostatečně vysokým obsahem legujících prvků 

stabilizujících β fázi ve slitině. [1] 

Rozklad β fáze v α+β a metastabilních β slitinách je schematicky zobrazen 

na Obr. 5 

 Existují dvě metastabilní fáze pozorované ve struktuře metastabilních β slitin, 

které byly dostatečně rychle ochlazeny a následně podrobeny stárnutí, a to fáze ω a β´. 

Fáze ω se objevuje ve slitinách se středním obsahem β stabilizátorů během procesu 

stárnutí za zvýšených teplot (až 550 °C), jedná se o izotermickou transformaci. [1]  

 

Obr. 5 Rozklad β fáze v metastabilních β slitinách [1] 
 
 Morfologie ω fáze se u slitin legovaných Mo nebo Nb jeví jako elipsoidní částice, 

kdežto u slitin legovaných V či Cr jako kubické částice. β´ fáze se ve struktuře objevuje 
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v teplotním rozmezí 200 – 500 °C jako koherentní BCC oblast v β matrici. Je považována 

za reakci na separaci fází u titanových slitin s dostatečným obsahem β stabilizačních 

prvků na to, aby se potlačil vznik ω fáze. Precipitace β´ fáze nemá výrazný vliv na 

mechanické vlastnosti slitiny, avšak může sloužit jako nukleační místo pro tvorbu 

rovnovážné fáze α při případném následném stárnutí. [1] 

 U β-titanových slitin, podle definice a také dle Obr. 5, po ochlazení z oblasti β fáze 

na pokojovou teplotu nedochází k martenzitické transformaci. V závislosti na množství 

β stabilizačních prvků mohou být tyto slitiny zachovány v metastabilní formě, a to při 

mírných i vysokých rychlostech chlazení. Během ochlazovacího procesu tak nedochází 

k významné precipitaci α fáze, což má za následek dobré tvářecí vlastnosti slitiny i za 

studena. [1] 

Na Obr. 6 je zobrazen průběh termo-mechanického a tepelného zpracování 

konvenčních β-titanových slitin. Prvním krokem tohoto procesu je homogenizační žíhání 

slitiny nad teplotou transformace α → β (I), následované válcováním za studena (II). Po 

této tvářecí operaci je materiál ohřevem přiveden nad teplotu transformace, kdy 

dochází k rekrystalizaci struktury (III). Při následném stárnutí slitiny v oblasti α+β fáze 

dochází k precipitaci α fáze do β matrice ve formě α lamel. U většiny β slitin se provádí 

dvoufázové stárnutí. První krok je realizován za vyšších teplot, kdy se ve struktuře tvoří 

hrubé α lamely (Obr. 7a), druhý již za teplot nižších, při kterém dochází k růstu jemných 

α částic mezi hrubšími (Obr. 7b). Přítomnost ω a β´ precipitátů ve struktuře je převážně 

nežádoucí, jelikož může u takto hrubozrnných β slitin způsobit křehké chování 

v makroskopickém měřítku. [1] [18] 

 

Obr. 7 Lamelární mikrostruktura slitiny β-CEZ [1] Obr. 6 Příklad průběhu zpracování β-tit. slitin [1] 
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Mikrostrukturální problém spojený s žíháním β titanových slitin lze pozorovat na 

Obr. 7a), kde se tvoří souvislá α vrstva podél hranic zrn β fáze z důvodu přednostní 

precipitace nekoheretní α fáze na hranicích zrn β fáze. Tyto vrstvy mají negativní efekt 

na tažnost takto žíhaných slitin. Obecně se používají dva různé postupy k odstranění 

zmíněného nežádoucího efektu. Jedním z přístupů je získání mikrostruktury podobné 

duplexní mikrostruktuře α+β slitin, druhým je vytvoření tzv. „náhrdelníkové“ (necklace) 

struktury. [18] 

První zmíněný přístup spočívá ve snížení teploty rekrystalizace před dvoufázovým 

stárnutím, což má za následek zmenšení velikosti zrna β fáze a tím i zmenšení 

α precipitátů, které precipitují v globulární formě. [1] [18] 

Průběh termo-mechanického a tepelného zpracování pro získání duplexní 

mikrostruktury je zobrazen na Obr. 8. Tato mikrostruktura je na Obr. 9. 

Obr. 8 Průběh zpracování β-titanových slitin pro získání duplexní mikrostruktury [1] 

Obr. 9 Duplexní mikrostruktura podobná struktuře α+β slitin [1] 
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K vytvoření náhrdelníkové struktury je zapotřebí speciálního termo-

mechnického zpracování ("through-transus" deformation process), jež je schematicky 

zobrazeno na Obr. 10, kde dva soustřené kruhy značí válcování. [1] [18] 

Při tomto zpracování je materiál ihned po homogenizaci deformován v oblasti 

β fáze s následným ochlazením do oblasti α+β fáze, kde se na hranicích deformovaných 

β zrn tvoří globulární α částice, viz α-GB na Obr. 10. Je nutné tuto deformaci dokončit 

dříve, než začne precipitovat α fáze uvnitř deformovaných β zrn. Při ochlazení na 

pokojovou teplotu se tato zrna zotaví a následné dvoufázové stárnutí vytvoří na jejich 

hranicích výše zmíněné α lamely. [1] 

Obr. 10 Schematické zobrazení tzv. "through-transus" deformačního procesu [1] 

 

 Výsledná struktura pro takto „β deformovaný“ stav je charakterizována krátkými 

segmenty α precipitátů na vroubkovaných, deformovaných hranicích β zrn. Vyskytují se 

zde i malá rovnoměrná β zrna, vzniklá při rekrystalizaci, sousedící s protaženými 

hranicemi β zrn. Mechanické vlastnosti slitiny s náhrdelníkovou mikrostrukturou budou 

z důvodu válcování vykazovat značnou anizotropii. [1] [18] 

 Komerční využití β titanových slitin v biomedicínských aplikacích je teprve 

v počátcích svého vývoje, mnoho perspektivních slitin je prozatím v experimentální fázi. 

Nelze tedy obecně určit postup tepelného zpracování vhodný pro všechny tyto slitiny. 
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1.4. Užitné vlastnosti a průmyslové aplikace 

Je známo, že při volbě konstrukčního materiálu záleží nejen na materiálových 

charakteristikách a zpracovatelnosti dané slitiny, ale také na ekonomickém hledisku, 

tedy ceně výchozího materiálu. Dalším kritériem může být předchozí zkušenost 

konstruktéra s daným typem materiálu. Jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole, jednou 

z hlavních předností titanu a jeho slitin je poměr vysokých pevnostních charakteristik 

a nízké hustoty. Spolu s vysokou chemickou, teplotní a korozní odolností z nich činí 

vhodné kandidáty pro některé speciální aplikace, kde běžné konstrukční materiály 

nedostačují. Tyto příznivé vlastnosti vyvažuje náročnost výroby a zpracování, jež se 

výrazně projeví na ceně titanového materiálu. [1] 

Titanové slitiny se používají v mnoha průmyslových odvětvích. Jejich prvotní 

uplatnění bylo v leteckém průmyslu (trupy letadel, součásti proudových motorů) 

a v konstrukcích vesmírných zařízení. Dále v energetickém a petrochemickém průmyslu 

na výrobu součástek tlakových nádob reaktorů, horkovodních a parovodních potrubí 

a na výrobu lopatek pro parní turbíny (slitina Ti-6Al-4V). Titanové slitiny nachází 

uplatnění i v oblastech jako je automobilový a lodní průmysl, minoritně také jako 

některé stavební prvky a sportovní vybavení. [19] [20] 

Jedním z hlavních odvětví pro aplikace zvláště β-titanových slitin jsou 

biomedicínské aplikace, konkrétně kloubní protézy, dentální implantáty, kostní náhrady 

a spojovací součásti, kardiostimulátory, srdeční chlopně, chirurgické nářadí a jiné 

doplňky. [19]  

Ukázky konkrétních aplikací jsou popsány v bakalářské práci [2]. 

  V posledních letech v této oblasti vynikají β-titanové slitiny legované Nb, Zr, Ta, 

Mo a Sn, a to hlavně díky vysokým mechanickým vlastnostem slitin, nízkému modulu 

pružnosti, který může být výrazně ovlivněn obsahem β stabilizujících prvků, vynikající 

korozní odolnosti v lidském těle, alergické inertnosti a velmi příznivé 

biokompatibilitě. [21] 

 Uvedená vysoká odolnost proti negativním účinkům prostředí lidského těla je 

zapříčiněna přítomností tvrdé ochranné oxidické vrstvy na povrchu materiálu. [22] 

Vlastnosti a mechanismy růstu této vrstvy budou podrobně probrány 

v následujících kapitolách.  
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 Zásadním úkolem vývoje vhodných titanových slitin pro biomedicínské aplikace 

je výsledná absolutní nezávadnost slitiny pro lidské tělo. Této netoxicity lze dosáhnout 

legováním pouze prvky, které jsou pro lidskou tkáň nezávadné. Například v implantologii 

hojně využívaná dvoufázová α+β slitina Ti–6Al–4V obsahuje prvky jako V, který může dle 

literatury [23] [24] způsobovat zánětlivé reakce a osteolýzu, a také Al, který dle [25] 

zvyšuje pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby zejména při dlouhodobé 

implantaci. Dalším úkolem je snížení modulu pružnosti slitiny tak, aby odpovídal 

hodnotám samotné kosti. Hodnota modulu pružnosti lidské kosti jako viskoelastického 

kompozitu se pohybuje v rozmezí 10 – 40 GPa. Podobně důležitými požadavky na 

titanové implantáty jsou například vhodné tribologické vlastnosti, jako jsou nízký 

koeficient tření a vysoká odolnost proti opotřebení, a to z důvodu dynamického 

cyklického zatížení. [19] [21] 

 V následujcící tabulce (Tab. 5) jsou uvedeny vybrané β-titanové slitiny spolu 

s některými mechanickými vlastnostmi a konkrétní biomedicínskou aplikací dané slitiny. 

 

Tab. 5 Vybrané β-titanové slitiny používané v medicíně a jejich mechanické vlastnosti  

Slitina 
Rm [MPa] 
Re  [MPa] 

E [GPa] Aplikace MoE Zdroj 

Ti-13Nb-13Zr 
1005 
900 

79-84 ortopedické aplikace 1,4 [1] [26] [27] 

Ti-35Nb-7Zr-5Ta 
596 
530 

55 kostní šrouby 9,7 [27] [28] 

Ti-29Nb-13Ta-4Zr 
911 

- 
65 náhrady kostní tkáně 10,2 [27] [29] 

Ti-13V-11Cr-3Al 
1220 
1164 

101 
dentální aplikace 

drak letadla SR-71 Blackbird 
23,0 [26] [30] 
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2. Oxidace β-titanových slitin 

 Je známo, že již ve standardní atmosféře dochází na povrchu titanu a jeho slitin 

k okamžitému spontánnímu vytvoření tenké oxidické vrstvy, která pasivuje povrch 

materiálu. K tomuto jevu dochází už za pokojové teploty díky vysoké chemické afinitě 

Ti a kyslíku, tloušťka vrstvy se pohybuje v řádu jednotek nanometrů a brání další oxidaci 

povrchu. [1] [26] 

 Rychlost růstu této oxidické vrstvy je velmi nízká, pro průmyslové aplikace se tak 

používají různé metody pro jeho zrychlení. Mezi tyto metody patří např. chemická 

metoda (kyselinové a zásadité způsoby), elektrochemická metoda (anodická oxidace), 

metoda sol - gel, nanášení chemickými a fyzikálními párami, nanášení plasmovým 

postřikem, iontová implantace a termická oxidace. [31] [32] [33] 

V praktické části předložené práce jsou vzorky podrobeny právě termické 

oxidaci, z toho důvodu je metodě věnována zvláštní pozornost. Termická oxidace je 

jednou z ekonomicky nejdostupnějších metod oxidace titanových slitin a spočívá 

v zahřívání kovu po určitou dobu v silně oxidační atmosféře. Například práce [31] uvádí, 

že při teplotách nad 200 °C dochází k růstu krystalické rutilové vrstvy na povrchu 

materiálu, což má za následek zvýšení povrchové tvrdosti, odolnosti proti opotřebení 

a korozi slitiny. Tato vrstva také částečně zabraňuje uvolňování kovových iontů 

z implantovaného matriálu do lidského těla a tím zvyšuje celkovou biokompatibilitu 

slitiny. 

Výše zmíněný rutil je jednou ze tří možných oxidických struktur vznikajících při 

tvorbě oxidické vrstvy na titanových slitinách, má zároveň nejvhodnější vlastnosti pro 

biomedicínské aplikace. Rutilová struktura je vysoce inertní vůči bakteriím, tvrdá a má 

nízký koeficient tření. Dalšími dvěma strukturami jsou anatas a brookit, tyto struktury 

jsou odlišné uspořádání atomů v krystalové mřížce. [34] 

Výsledné vlastnosti vrstvy jsou výrazně ovlivněny parametry termické oxidace, 

jako jsou teplota, čas jejího působení a režim chlazení. Článek [31] také uvádí, že 

s rostoucí dobou oxidace roste výsledná drsnost povrchu, která výrazně podporuje růst 

a adhezi okolních buněk.  

V práci [35] byl zkoumán vliv teploty a času termické oxidace na parametry 

drsnosti povrchu Ra, Rz a Rq na slitině Ti6Al4V. Ve shodě s literaturou dochází při 
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zvyšování teploty a času oxidace k růstu drsnosti povrchu oxidovaného vzorku. V Tab. 6 

jsou uvedeny pouze hodnoty parametru drsnosti povrchu Ra v závislosti na parametrech 

termické oxidace. 

Tab. 6 Vliv teploty a času termické oxidace na drsnost povrchu na slitině Ti6Al4V [35] 

Teplota oxidace [°C] Čas oxidace [hod] Drsnost povrchu Ra [μm] 

Neoxidovaný 0 0,15 

500 

8 0,19 

16 0,23 

24 0,28 

650 

8 0,27 

16 0,32 

24 0,37 

48 0,43 

800 8 0,6 

 

Obecně lze říci, že s rostoucí dobou nebo teplotou oxidace dochází také ke 

zvětšení tloušťky, zvýšení tvrdosti a přilnavosti oxidické vrstvy. Vyšší teplota však 

vykazuje výrazně větší zvýšení tvrdosti ve srovnání s vyšší dobou expozice. Tyto 

vlastnosti jsou také funkcí chemického složení dané slitiny. [36] [37] 

Autoři článku [38] provedli termickou oxidaci na několika různých titanových 

materiálech po dobu jedné hodiny při 600°C. Konkrétně se jedná o technicky čistý titan 

CP-Ti, α+β slitinu Ti6Al4V a β titanovou slitinu Ti45Nb. Z Obr. 11 je zřejmé, že jednotlivé 

materiály mají různou kinetiku růstu oxidické vrstvy a tím i rozdílnou výslednou tloušťku. 

K největšímu nárůstu tloušťky došlo u slitiny Ti45Nb, která vykazuje vždy alespoň 

dvojnásobnou hodnotu než slitina Ti6Al4V nehledně na dobu oxidace.  

Obr. 11 Tloušťka vrstvy v závislosti na době oxidace pro různé slitiny [38] 
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Použití konvenčních titanových slitin je omezeno do 550 °C, kdy jsou difuzní 

rychlosti skrze oxidickou vrstvu dostatečně nízké, aby nedocházelo k rozpouštění 

nadbytečného obsahu kyslíku do objemu materiálu. [1] 

2.1. Kinetika růstu oxidické a „alfatizované“ vrstvy 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, díky vysoké afinitě Ti a O už za pokojové 

teploty dochází na povrchu titanových slitin k vytvoření tenké oxidické vrstvy tvořené 

převážně oxidem titaničitým (TiO2) s tetragonální rutilovou krystalovou strukturou, 

viz Obr. 12. Tento jev spočívá v adsorpci molekul kyslíku z okolní atmosféry do povrchu 

materiálu (a), následnou tvorbou oxidů, slučováním atomů O a Ti (b)(c), a tím 

formováním samotné oxidické vrstvy (d). [35] [39]  

Zároveň dochází k prostupování kyslíkových iontů vrstvou, které tak difundují do 

základního materiálu (e), kde díky maximální rozpustnosti kyslíku v Ti (≈14,3 hm.%) 

tvoří „alfatizovanou“ vrstvu, která má odlišné vlastnosti a strukturu než základní 

materiál. Tato souvislá, tvrdá a křehká vrstva je náchylná na vznik povrchových trhlin při 

tahovém zatížení, což má za následek snížení celkové tažnosti slitiny, snížení lomové 

houževnatosti a předčasnou nukleaci trhlin při únavovém zatížení. [1] [35] [39]  

 

Obr. 12 Pochody na povrchu titanového materiálu při oxidaci za nízkých teplot 
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Snížením difuzní rychlosti molekul kyslíku přes oxidickou vrstvou lze omezit 

tvorbu nežádoucí α – tizované vrstvy. V práci [35] byl zkoumán vliv některých legujících 

prvků právě na difuzivitu kyslíku, a to konkrétně hliníku, který snižuje rozpustnost kyslíku 

v Ti na 0,3 at.% a má za následek tvorbu α-Al2O3 vrstvy, která brání další difuzi kyslíku do 

základního materiálu. Dále byl zkoumán vliv vanadu, který naopak brání vzniku Al2O3 

vrstvy a tím podporuje další oxidaci materiálu. Práce [1] uvádí, že přidáním prvku 

s vyšším valenčním číslem než 4 (Ti4+), který může nahradit Ti+ ionty ve struktuře TiO2, 

se sníží počet volných aniontů, a tím se omezí další oxidace. Takovýmto legujícím prvkem 

je například Nb5+. 

Při zvýšených teplotách dochází ke zrychlení růstu oxidické vrstvy, a tím i její 

tloušťky, zároveň se zvětšuje hloubka kyslíkové difuzní zóny a míra této difuze. Vyšší 

teploty mají za následek tvorbu dalších oxidů titanu (Ti2O3, TiO) a komplexních oxidů 

ostatních legujících prvků (např. Al2O3, TiZrO4, TiNb2O7) v oxidické vrstvě. [26] [35] [39]  

 V práci [38] byly také zkoumány vlastnosti slitiny Ti45Nb a její oxidické vrstvy 

připravené termickou oxidací po dobu jedné hodiny při 600°C. Jednou z měřených 

vlastností byla mikrotvrdost, která je na Obr. 13 vyjádřena křivkou „a“. Do hloubky 5 µm 

pod povrchem dochází k prudkému poklesu mikrotvrdosti, dále je pokles mírnější. 

Dalším pozorovaným parametrem byl obsah kyslíku, křivka „b“ vyjadřuje jeho pokles 

s rostoucí vzáleností od povrchu. Z uvedené závislosti lze usuzovat, že tyto parametry 

jsou úzce spjaty, tedy že obsah kyslíku v povrchové vrstvě výrazně ovlivňuje její tvrdost. 

 

Obr. 13 Průběh měřených parametrů oxidické vrstvy od povrchu slitiny Ti45Nb [38] 
 
 

a 

b 
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2.2. Porovnání oxidických vrstev některých kovových materiálů 

Mezi slitiny schopné vytvořit kompaktní oxidickou vrstvu na svém povrchu patří, 

kromě titanových slitin, mimo jiné také slitiny hliníku a slitiny mědi. Společnou 

charakteristikou pro tyto vrstvy je ochrana samotného kovu před další oxidací. Stejně 

jako u titanových slitin dochází na povrchu těchto slitin k samovolné tvorbě tenké vrstvy 

složené z oxidů daného kovu. Předpokladem pro vytvoření homogenní pasivační vrstvy 

je vhodně připravený povrch oxidovaného materiálu. [34] 

Tato reakce může být i řízená, dochází k ní tedy za určitých podmínek ve 

vhodném oxidačním prostředí. Vrstva pak nevzniká samovolně, ale je na povrchu 

materiálu uměle vytvořena.  

V případě hliníkových slitin se řízený růst oxidické vrstvy nazývá eloxování, 

spočívající v elektrolytické oxidaci. Při tomto procesu se na povrchu materiálu ve vhodné 

lázni, nejčastěji na bázi kyseliny sírové, vyváří vrstva keramického oxidu hlinitého Al2O3 

působením stejnosměrného či střídavého proudu. Parametry oxidace a chemické složení 

lázně výrazně ovlivňují tloušťku, zabarvení a chemické složení vytvořené vrstvy. 

Eloxovaná vrstva chrání základní materiál nejen před korozí, ale také zvyšuje jeho 

otěruvzdornost, pevnost povrchu a celkovou životnost součásti. Při eloxování může být 

vrstva nasycena barvivy pro vytvoření specifických estetických vlastností. [40] 

Patinou se rozumí samovolně či řízeně vytvořená oxidická vrstva na povrchu 

mědi a jejích slitin. Stejně jako vrstvy vytvořené eloxováním, patinové vrstvy pasivují 

povrch materiálu a chrání ho před další oxidací. Vyváří se chemicky nebo 

elektrochemicky v solném prostředí polysulfidů draselných nebo sulfidů sodných 

a amonných. Řízeně vytvořené patiny však nejsou v atmosférických podmínkách 

chemicky stálé a je třeba je chránit vrstvou vosku nebo laku. Tyto organické látky se 

časem nerovnoměrně narušují a dochází k znehodnocení samotné patiny. Povrchy lze 

po mechanickém očištění opakovaně patinovat. Samovolně vzniklé patiny mají hnědé 

zabarvení a jsou tvořeny oxidy měďnými. Řízeně vytvořené jsou však dvouvrstvé, kdy 

vnitřní vrstva je tvořena oxidy měďnými a vnější zásaditými solemi mědi, tyto vrstvy 

mohou mít barvu zelenou či modrou. [41] 
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 Na rozdíl od hliníkových slitin, u kterých je řízená tvorba pasivační vrstvy 

omezena výhradně na elektrolytickou oxidaci, mají titanové slitiny výhodu ve 

flexibilnosti použitelných metod. Vysoká afinita titanu ke kyslíku umožňuje použití 

metod růstu oxidické vrstvy ve vzdušné atmosféře bez použití kapalného elektrolytu, jak 

je tomu například u termické oxidace. Vlastnosti vrstvy se tedy u titanových slitin mohou 

lišit v závislosti nejen na parametrech ale i na typu použité metody, což jim zaručuje širší 

možnosti využití. [31] 

3. Vliv mikrostruktury materiálu na jeho oxidaci 

Vliv mikrostruktury materiálu na jeho mechanické vlastnosti je dobře znám 

a mnoho prací a výzkumů se této problematice věnuje. Vliv mikrostruktury materiálu na 

jeho oxidaci, konkrétně u β titanových slitin, však dosud obecně v dostupné literatuře 

nebyl sledován. Jsou známy pouze publikace [33] [39] [42], ve kterých je vždy hodnocena 

jedna konkrétní slitina a úzce specifikované výrobní parametry. Předložená práce 

hodnotí vliv krystalografické orientace vybraných β titanových slitin na výsledné 

vlastnosti oxidických vrstev. Výsledky by mohly doplnit dosud chybějící informace 

týkající se této problematiky.  

Cílem práce [38] bylo analyzovat růst oxidické vrstvy na titanových materiálech, 

konkrétně β-Ti45Nb, cp-Ti a Ti6Al4V. Na Obr. 14 je, stejně jako na Obr. 11, graficky 

zobrazen vliv doby termické oxidace na tloušťku oxidické vrstvy. Lze však také pozorovat 

různý nárůst tloušťky vrstvy v závislosti na použitém materiálu. Například β titanová 

slitina Ti45Nb vykazuje až třikrát větší nárůst tloušťky vrstvy při stejných podmínkách 

termické oxidace než α+β 

slitina Ti6Al4V. Pro 

porovnání byl oxidován 

i komerčně čistý titan, u 

kterého byl zaznamenán 

dvojnásobný nárůst 

oxidické vrstvy než 

u slitiny Ti6Al4V.  

 
Obr. 14 Vliv mikrostruktury titanových materiálů na jeho oxidaci [38] 

β 

α 

α+β 
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 Parametry termické oxidace byly pro všechny materiály stejné, proto lze 

z Obr. 14 usuzovat, že vliv na rozdílné tloušťky oxidických vrstev měla pouze 

mikrostruktura daných materiálů, či stav a drsnost povrchu před samotnou oxidací.  

V práci nebyly zkoumány příčiny různých rychlostí růstu oxidické vrstvy analyzovaných 

materiálů, z naměřených závislostí lze však konstatovat, že oxidická vrstva roste 

nejrychleji na β titanové slitině Ti45Nb, komerčně čistý titan zastupující α titanové slitiny 

vykazuje střední rychlost růstu vrstvy a slitina Ti6Al4V jako nejpoužívanější α+β titanová 

slitina má tuto rychlost nejnižší.  

 Mikrostruktura základního materiálu může ovlivňovat nejen tloušťku oxidické 

vrstvy, ale i hloubku do které difundují atomy kyslíku, tudíž i tloušťku alfatizované 

vrstvy. [42] Toto tvrzení je v dobrém souladu s výsledky práce [38]. 

4. Hodnocení oxidických vrstev 

 Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, v mnoha aplikacích titanových 

slitin se využívá afinity titanu ke kyslíku. Tímto způsobem vytvořená oxidická vrstva 

vykazuje výrazně odlišné vlastnosti než základní materiál. Tato vrstva má významný vliv 

na odolnost proti opotřebení a korozi slitiny a hraje důležitou roli při interakci materiálu 

s okolním prostředím. Je tedy zapotřebí tyto vlastnosti pojmenovat a analyzovat. 

 Hlavními analyzovanými mechanickými vlastnostmi jsou mikrotvrdost a drsnost 

povrchu. Tvrdost povrchu lze měřit pomocí běžných metod měření mikrotvrdosti, kdy 

použité parametry měření by měly odpovídat tloušťce měřené vrstvy. 

V biomedicínských aplikacích drsnost povrchu přímo ovlivňuje interakci materiálu 

s okolními buňkami, lze ji měřit na běžném mechanickém drsnoměru nebo optickém 

profilometru. 

Mezi další parametry tenkých vrstev patří chemické složení, struktura, tloušťka, 

soudržnost, přilnavost k povrchu a celková homogenita povrchové vrstvy. Dále lze 

zkoumat zabarvení, které může indikovat přibližnou tloušťku oxidické vrstvy [43] či 

pouze z estetických důvodů. Vzhledem k obvyklým tloušťkám těchto vrstev v řádech 

mikrometrů probíhá analýza pomocí světelné nebo elektronové mikroskopie na 

metalografickém výbrusu. V praktické části této práce jsou vzorky analyzovány pomocí 

elektronové mikroskopie metodou EBSD, proto ji je věnována samostatná kapitola.   
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4.1. Zobrazovací metoda EBSD 

 Metoda EBSD z anglického „Electron backscatter diffraction“ spočívá v detekci 

difraktovaných zpětně odražených elektronů na řádkovacím elektronovém mikroskopu. 

Tato technika umožňuje určit nejen typ krystalické mřížky ve specifikovaném místě, ale 

i její orientaci a případné chyby. [44] [45] 

 Práce [46] uvádí, že mechanismus vzniku EBSD difrakčních obrazců se na první 

pohled zdá být identický s mechanismem vzniku Kikuchiho linií v transmisním 

elektronovém mikroskopu. Nicméně model dvou interakcí neumožňuje vysvětlit 

všechny jevy pozorovatelné v EBSD difrakčních obrazcích. Za fyzikálně správnější se 

v současné době považuje model kanálování elektronů (ECP), který je založen na 

reciprokém vztahu mezi EBSD a ECP. 

 Model dvou interakcí spočívá ve dvou navzájem se neovlivňujících krocích, 

viz Obr. 15. Nejprve dochází k průniku primárních elektronů (PE) pod povrch vzorku, 

obvykle do hloubky 10 – 50 nm, kde dochází k jejich rozptylu. Dochází k nepružnému 

rozptylu (A) elektronů (BSE), které jsou rozptýleny do všech směrů a v případě, že 

dopadnou na krystalové roviny vyhovující Braggově difrakční rovnici, dojde k jejich 

difrakci (B): 

𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 

 

kde: n je řád difrakce, λ je vlnová délka elektronů, 𝑑ℎ𝑘𝑙 je mezirovinná vzdálenost 

difraktujících rovin a θ je úhel dopadu elektronů na danou rovinu. [46] [47] 

(2) 

Obr. 15 Schéma modelu dvou interakcí [46] 
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Vzorek je v držáku nakloněn o úhel cca 70°, ze kterého vystupují difraktované 

paprsky po přímkových trajektoriích, jak je tomu na Obr. 16. Při protnutí rovinného 

stínítka vznikají dvě hyperboly se zanedbatelnou křivostí, které lze aproximovat dvěma 

difrakčními liniemi, tzv „Kikuchiho liniemi“. [46] 

 

Jak již bylo uvedeno, model kanálování elektronů je založen na teorému 

reciprocity mezi difrakcí zpětně odražených elektronů a obrazci kanálování elektronů, 

tj. je uvažována opačná cesta elektronových paprsků. V tomto případě je nepružný 

rozptyl elektronů a „braggovská“ difrakce chápána jako jeden provázaný proces, 

viz Obr. 17. [46] [47] 

Obr. 16 Schéma difrakce na vzorku nakloněném o 70° [46] 

Obr. 17 Schéma modelu kanálování elektronů [46] 
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 Příprava vzorků pro EBSD analýzu se odvíjí od všeobecných požadavků na vzorky 

sledované skenovací elektronovou mikroskopií, má však další specifické omezení. Mezi 

ta hlavní patří nutná absence deformované povrchové vrstvy, a to z důvodu difrakce 

elektronů probíhající v hloubce 10 – 50 nm pod povrchem, kde musí materiál odpovídat 

reálně struktuře základního materiálu. Dalšími požadavky jsou dostatečná vodivost 

vzorku, nízký reliéf povrchu a absence nečistot. Nesplnění těchto podmínek může vést 

ke zkreslení či degradaci kvality difrakčních obrazců. [46] 

 V případě kovových materiálů je příprava vzorku identická s přípravou běžných 

metalografických výbrusů. Volí se tedy vhodná kombinace broušení a leštění vzorku 

s finálním krokem odstranění deformované povrchové vrstvy. Pro odstranění této vrstvy 

lze použít např. chemicko-mechanické doleštění na koloidních suspenzích na bázi SiO2 

nebo Al2O3, dále také elektrolytické leštění nebo iontové naprašování. [46] 

  

  



35 
 

Experimentální část 

1. Průběh experimentu  

V experimentální části diplomové práce byly použity tři β titanové slitiny. Pro 

lepší porovnatelnost výsledků se jedná o stejné slitiny jako v autorově bakalářské 

práci [2], a to slitina Ti25Nb4Ta8Sn, s pracovním označením TNTS, a slitina Ti35Nb2Zr, 

značená TNZ. Pro zjištění vlivu legujících prvků na výsledné vlastnosti oxidické vrstvy byla 

pro experiment také vybrána slitina Ti39Nb. Chemické složení těchto slitin je 

uvedeno v Tab. 7., jedná se o chemické složení udávané výrobcem UJP Praha.  

Tab. 7 Chemické složení použitých titanových slitin 

Slitina Pracovní označení Obsah legujícího prvku [hm. %] 

- - Nb  Ta  Sn  Zr  

Ti25Nb4Ta8Sn  TNTS  25 4 8 -  

Ti35Nb2Zr  TNZ  35 -  -  2 

Ti39Nb TN 39 - - - 

 

1.1. Příprava vzorků 

Výchozí materiál byl dodán v tyčové podobě o průměru 10 mm pro každou 

slitinu. Pomocí metalografické pily LECO MSX255 byly nařezány 3 mm vysoké vzorky 

(6 pro každou slitinu), a to na základě zkušeností z autorovy předchozí práce [2]. Vzorky 

byly označeny pracovním značením, dle Tab. 7, a zalisovány do bakelitového fixačního 

materiálu pomocí metalografického lisu LECO MX400 pro lepší manipulaci. Zafixované 

vzorky byly broušeny a leštěny standardním způsobem, který zajišťuje zrcadlovitý vzhled 

sledovaného povrchu bez nevhodných deformací a nečistot.  

Povrch vzorku ve vyleštěném stavu byl sledován pomocí světelné mikroskopie, 

čistota byla na vysoké úrovni a odpovídá laboratorně připravenému experimentálnímu 

materiálu. 

Některé ze vzorků byly leptány a následně dokumentována jejich mikrostruktura 

před samotnou oxidací na světelném mikroskopu Neophot 32. 
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Takto připravené vzorky byly vyňaty z fixačního materiálu a vybrané kusy 

podrobeny analýze EBSD na elektronovém mikroskopu (SEM), pro zjištění krystalové 

orientace jednotlivých zrn. Pro následný růst oxidické vrstvy, jak již bylo zmíněno 

v teoretické části práce,  byla použita termická oxidace vzorků. 

1.2. Popis experimentu 

Termická oxidace vzorků probíhala v peci Clasic 3013 L s regulátorem teploty 

Clare 4. Na základě dostupné literatury a zkušeností autora práce [37] byly stanoveny 

následující parametry oxidačního procesu. Oxidace probíhala při 600 °C po dobu 8 hodin 

bez řízené atmosféry, tedy za přítomnosti vzduchu. Průběh ohřevu i ochlazování byl 

pozvolný a spojitý, a to z důvodu lepší přilnavosti oxidické vrstvy k základnímu materiálu. 

Rychlost ohřevu byla 17 °C za minutu. 

Po vyjmutí vzorků z pece byl zdokumentován povrch některých vzorků na 

světelném mikroskopu Olympus DSX 1000. Z pěti oxidovaných vzorků pro každou slitinu, 

byly vybrány ty, které svým vzhledem charakterizují celou skupinu nebo ty, na kterých 

bylo měřeno EBSD. Charakterizací je myšlena skutečnost, že pro slitiny TNTS a TNZ bylo 

zabarvení jednotlivých vzorků velmi podobné, byl tedy vybrán pouze jeden vzorek. Pro 

slitinu TNZ se ve skupině vzorků vyskytovaly dva druhy zabarvení, proto byly vybrány 

dva. 

Tloušťka oxidické vrstvy byla měřena na elektronovém mikroskopu (SEM) na 

podélném řezu jednoho ze vzorků pro každou slitinu pomocí programu  

NIS-Elements. Na stejném přístroji byl zdokumentován povrch oxidovaných vzorků 

s větším zvětšením než na světelném mikroskopu pro detailnější zobrazení některých 

struktur. 

Následovalo měření průběhu tvrdosti dle Vickerse na tvrdoměru 

Duramin – 40 AC3 od firmy Struers na podélném řezu vzorkem pro zjištění přibližné 

tloušťky difuzní vrstvy a měření drsnosti povrchu, konkrétně parametrů Ra a Rt na 

drsnoměru Hommel Tester T1000. 
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Výsledky a diskuze 

1. Analýza mikrostruktur a oxidických vrstev 

1.1. Světelná mikroskopie leptaného povrchu 

Naleštěné vzorky byly leptány leptadlem Kroll Reagent po dobu několika minut 

pro zvýraznění sledované mikrostruktury pod světelným mikroskopem. Mikrostruktura 

vzorků sledovaných slitin je na Obr. 18, 19 a 20.  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 19 Mikrostruktura vzorku TNZ; zvětšení 100x 

Obr. 18 Mikrostruktura vzorku TNTS; zvětšení 100x 
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Na snímcích mikrostruktury lze pozorovat zřetelné hranice zrn bez jasné plošné 

orientace, a to z důvodu, že zkoumané slitiny byly vyrobeny volným kováním a nikoliv 

například válcováním. Pro všechny slitiny je společný podobný tvar zrn a je možno 

konstatovat výskyt velkých zrn, ale také jemnější strukutry, jak dokládá Obr. 20 (vpravo) 

pro slitinu TN. U sledovaných slitin je též častý výskyt artefaktů ve struktuře (černé či 

stříbrné tečky), které jsou způsobeny dlouhodobým leptáním pro zvýraznění hranic zrn, 

která se leptají pomaleji než zbytek struktury, vznikly tedy odleptáním částic z povrchu 

vzorku. Z tohoto důvodu byly na snímku vzorku TNTS dodatečně zvýrazněny hranice zrn. 

1.2. Analýza EBSD 

Artefakty na povrchu vzorků, z předchozí kapitoly, musely být před EBSD 

analýzou odstraněny, vzorky byly proto dlouhodobě leptány a následně znovu leštěny.  

Na Obr. 21 je zobrazen indikátor krystalografické orientace zrn při 

vyhodnocování dat z EBSD. Tento indikátor přiřazuje zbarvení daného zrna k jeho 

orientaci pomocí Millerových či Eulerových indexů. Z dostupné literatury [48] je známo, 

že vyhodnocení EBSD analýzy je jednodušší v případě přednostně orientované struktury. 

Experimentální materiál použitý v předložené diplomové práci je však vyroben 

práškovou metalurgií a kováním, nemá tedy přednostně orientovanou strukturu a z toho 

důvodu vyhodnocení uvedených indexů je nad rámec této práce. 

Obr. 22, 23 a 24 dokumentují povrch sledovaných vzorků získaných metodou 

EBSD.  

Obr. 20 Mikrostruktura vzorku TN; povrch (vlevo), jádro (vpravo); zvětšení 100x 
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Obr. 22 Snímek povrchu vzorku TNTS získaný metodou EBSD 

Obr. 23 Snímek povrchu vzorku TNZ získaný metodou EBSD 

Obr. 21 Indikátor krystalografické orientace zrn na EBSD snímcích 
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Jak již bylo zmíněno, slitiny používané v praktické části této práce byly vyrobeny 

volným kováním, z tohoto důvodu se očekává, že struktura nebude orientovaná jedním 

směrem, ale že každé zrno bude mít vlastní krystalografickou orientaci. Tento 

předpoklad se potvrdil jak při zkoumání povrchu vzorků při světelné mikroskopii, tak při 

analýze dat z elektronového mikroskopu metodou EBSD, jak vyplývá z Obr. 22, 23 a 24. 

Jednotlivá zrna na snímcích mají jasně rozdílné zabarvení, tudíž i, dle Obr. 21, rozdílnou 

krystalografickou orientaci. 

Z dostupné literatury je známo [42], že krystalografická orientace struktury 

ovlivňuje kinetiku růstu oxidické vrstvy, nicméně dosud publikované články sledují tuto 

problematiku pouze u jednoho materiálu. Na rozdíl od přeložené práce, která porovnává 

tři β titanové slitiny. Autor práce si je vědom skutečnosti, že určení orientace zrna 

a zároveň tloušťky oxidické vrstvy, která na něm roste, je velmi problematické.  

Pro toto měření by bylo zapotřebí označení místa na vzorku, kde byla měřena 

orientace zrn metodou EBSD a následné měření tloušťky oxidické vrstvy na totožných 

zrnech pomocí např. AES (Auger Electron Spectroscopy) či VASE (Variable Angle 

Spectroscopic Ellipsometer), avšak dle článku [38] se hodnoty tloušťky vrstvy získané 

těmito metodami liší od hodnot naměřených na snímcích s vysokým rozlišením ze SEM. 

Cílem předložené práce není určit konkrétní krystalografické orientace zrn, ale 

dokumentovat jejich rozdílnost a tomu odpovídající změnu tloušťky oxidické vrstvy na 

povrchu. Dosavadní analýzy proběhly na neoxidovaných vzorkách. Následují analýzy 

vlastností oxidických vrstev, tj. po termické oxidaci. 

Obr. 24 Snímek povrchu vzorku TN získaný metodou EBSD 
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1.3. Světelná mikroskopie oxidovaného povrchu 

Je známo, že zbarvení oxidické vrstvy, které lze pozorovat při světelné 

mikroskopii (SM), je funkcí její tloušťky. Konkrétně pro silnější vrstvy je typické světlejší 

zabarvení a pro tenčí vrstvy tmavší. [43] V souladu s tímto faktem jsou také závěry 

bakalářské práce [2]. 

Na následujících snímcích je dokumentován povrch termicky oxidovaných vzorků 

při 600 °C po dobu 8 hodin. Tyto parametry oxidace byly totožné pro všechny sledované 

materiály, proto lze usuzovat, že rozdíly mezi jednotlivými výsledky jsou způsobeny 

odlišností chemickém složení v kombinaci s jinými strukturními charakteristikami, jako 

je například orientace krystalografických zrn.  

Na Obr. 25 je povrch vzorku s pracovním označením TNTS. 

  

Z přehledového snímku (vlevo) se jeví jako převládající barva oxidické vrstvy žlutá 

doplněná o odstíny růžové, modré a zelené. Detailní snímek (vpravo) toto tvrzení 

potvrzuje s tím, že některé oblasti jsou barevně homogenní, jiné nikoliv. Lze tedy 

předpokládat, že tloušťka oxidické vrstvy není na celém povrchu vzorku konstantní, 

nýbrž dochází k její jemné variaci v závislosti na krystalografickém zrnu. Rychlost růstu 

oxidické vrstvy je tedy různá, a to v závislosti na krystalografické orientaci každého zrna. 

Barevné odlišnosti v rámci jednotlivých zrn mohou být způsobeny 

nerovnoměrným nárůstem některých komplexních oxidů, avšak potvrzení této 

domněnky je nad rámec předložené práce a mohlo by být předmětem dalšího výzkumu. 

Obr. 25 Povrch vzorku TNTS; termická oxidace 600 °C / 8hodin; světelná mikroskopie 
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Na Obr. 26 je snímek povrchu vzorku TNZ. 

 

 Z přehledového snímku (vlevo) se jeví jako převládající barva oxidické vrstvy 

světle modrá s nižším kontrastem barev než u vzorku TNTS. Detailní snímek (vpravo) toto 

tvrzení potvrzuje s tím, že jednotlivá sousedící zrna se liší pouze odstínem modré barvy.  

Zbarvení v rámci zrna je převážně homogenní. Lze tedy předpokládat, že v závislosti na 

krystalografické orientaci jednotlivých zrn materiálu TNZ na nich dochází ke vzniku různě 

silné oxidické vrstvy, avšak diference mezi těmito hodnotami bude výrazně menší než 

u materiálu TNTS. Je otázkou, do jaké míry se na této skutečnosti podílí odlišná 

krystalografická orientace jednotlivých zrn a chemické složení daného materiálu jako 

takového.  

Uvedené porovnání světelné mikroskopie oxidovaného povrchu u slitiny TNTS 

a TNZ dosud nebylo v dostupné literatuře publikováno. 

Na dalším snímku je vzorek slitiny TN (Obr. 27). 

Obr. 26 Povrch vzorku TNZ; termická oxidace 600 °C / 8hodin; světelná mikroskopie 
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 Slitina TN vykazuje vyšší homogenitu zbarvení než vzorky předchozích dvou slitin, 

převažují zde odstíny žluté. Rozdíly mezi jednotlivými zrny jsou stále patrné. Vzorky 

slitiny TN jako jediné z testovaných slitin vykazovaly vzájemné výrazné odlišnosti 

v zabarvení povrchu, z tohoto důvodu je zde ještě uveden další vzorek této slitiny (Obr. 

28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Povrch vzorku TN; termická oxidace 600 °C / 8hodin; světelná mikroskopie 
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Zbarvení tohoto vzorku slitiny TN je výrazně nehomogenní. Jako v předchozím 

případě převládají odstíny žluté, vyskytují se zde však oblasti různých odstínů modré. 

Odlišnosti mezi jednotlivými vzorky slitiny TN mohou být způsobeny stavem povrchu 

před oxidací (přípravou) a různým stupněm překování, jelikož vzorky byly odebrány 

z různých částí polotovaru. Tento výsledek by bylo vhodné ověřit na větším množství 

vzorků. 

Ačkoliv lze v dostupné literatuře najít informace o vlivu termické oxidace na 

materiál TN, nebyla nalezena práce, která by hodnotila zbarvení povrchu při pozorování 

pomocí světelné mikroskopie. 

Obr. 28 Povrch vzorku TN; termická oxidace 600 °C / 8hodin; světelná mikroskopie 
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Hlavní společnou charakteristikou pro všechny zkoumané vzorky byla barevná 

odlišnost jednotlivých zrn v rámci celého povrchu vzorku, což podporuje teorii odlišných 

rychlostí růstu pro různé orientace krystalografických zrn. 
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1.4. Analýza morfologie povrchu pomocí SEM 

Pro detailnější analýzu oxidovaného povrchu byly vzorky zdokumentovány na 

skenovacím elektronovém mikroskopu (SEM). Zvětšení daného snímku je uvedeno vždy 

ve spodní části za značkou „x“.  

Obr. 29 zobrazuje data získaná dokumentací povrchu vzorku TNTS. 

 

Povrch vzorku TNTS se jeví jako velmi členitý s nerovnoměrným nárůstem dalších 

oxidů na povrchu oxidické vrstvy, což je v souladu s poznatky získanými při zkoumání 

povrchu na světelném mikroskopu, kde povrch vzorku vykazoval výraznou 

nehomogenitu. Tyto nerovnoměrnosti by měly mít vliv na naměřenou drsnost povrchu. 

Ze snímků v pravé části je zřetelný zrychlený růst oxidů či jiných struktur na 

hranicích zrn. Detailnější analýza těchto útvarů je nad rámec diplomové práce a bylo by 

vhodné ji doplnit v následujícím výzkumu. 

Obr. 29 Snímky oxidovaného povrchu slitiny TNTS na SEM 
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Následuje Obr. 30 s dokumentací vzorku TNZ. 

 

 V porovnání s předchozími snímky, vykazuje povrchu slitiny TNZ vyšší 

homogenitu povrchu jednotlivých zrn. Snímky v horní části zobrazují hranice tří 

sousedících zrn, kdy dvě z nich jsou relativně hladká, avšak je stále zřetelný rozdíl 

v zabarvení, tedy nejspíše i v tloušťce oxidické vrstvy. Třetí zrno obsahuje jemně 

dispergované částice, které nejspíše odpovídají výraznějším oxidům na povrchu oxidické 

vrstvy. Pro zjištění jejich přibližného chemického složení by byla nutná analýza EDS nebo 

Ramanova spektroskopie, avšak jsou nad rámec předložené práce. 

Nárůst těchto oxidů pouze na některých zrnech, jak potvrzují snímky v dolní části 

Obr. 30, také podporuje teorii odlišných rychlostí růstu vrstvy pro různé orientace 

krystalografických zrn a s tím související odstíny modré zjištěné pomocí světelné 

mikroskopie. 

Obr. 30 Snímky oxidovaného povrchu slitiny TNZ na SEM 
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Následuje Obr. 31 se snímky povrchu slitiny TN. 

 

Povrch vzorku TN vykazuje homogenitu v rámci jednotlivých zrn i v porovnání 

mezi nimi, a to narozdíl od ostatních slitin. Zrna jsou bez výrazných shluků oxidů, které 

se vyskytují pouze místy. Jejich velikost by však neměla mít výrazný vliv na drsnost 

povrchu. Dále jsou na snímcích patrné jednotlivé hranice zrn, na kterých jsou při 

použitém zvětšení, viz snímek vpravo dole, viditelné shluky blíže neurčených částic o 

velikosti v řádu jednotek mikrometrů. 

 Analýza SEM i v tomto případě potvrdila předchozí výsledky získané světelnou 

mikroskopií.  

Obr. 31 Snímky oxidovaného povrchu slitiny TN na SEM 
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1.5. Tloušťka oxidické vrstvy 

Vyhodnocení tloušťky oxidické vrstvy probíhalo pro každou slitinu při jiném 

zvětšení, aby bylo docíleno co nejpřesnějšího odečtení měřené vzdálenosti. Hodnoty 

lokální tloušťky jsou na snímcích uvedeny vždy v μm a na každém snímku bylo provedeno 

šest měření. Následující snímky ze SEM (Obr. 32, 33 a 34) zobrazují toto měření. 

Obr. 32 Měření tloušťky oxidické vrstvy na vzorku TNTS 

0,271 0,190 0,190 0,158 0,181 0,201 

Obr. 33 Měření tloušťky oxidické vrstvy na vzorku TNZ 

0,059 
0,270 0,096 0,072 0,076 0,074 
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 Společnou charakteristikou pro všechny vzorky je výrazná proměnlivost 

naměřené tloušťky v rámci zkoumané části povrchu vzorku. Na snímku nejsou 

pozorovatelná jednotlivá zrna, z tohoto důvodu nelze s jistotou konstatovat, že 

odlišnosti v tloušťce vrstvy jsou způsobeny právě rozdílnou rychlostí růstu vrstvy pro 

různé krystalografické orientace, avšak na základě předchozích výsledků se jedná 

o nejpravděpodobnější vysvětlení. V Tab. 8 jsou vypsané naměřené hodnoty tloušťky 

oxidické vrstvy pro každou slitinu s vypočítanou průměrnou hodnotou a směrodatnou 

odchylkou. 

 

Tab. 8 Naměřené hodnoty tloušťky oxidické vrstvy s vypočteným arit. průměrem [μm] 

 

Tloušťka 

vrstvy [μm] 
- - - - - - Ø σ 

TNTS 0,271 0,190 0,201 0,190 0,158 0,181 0,199 0,035 

TNZ 0,059 0,270 0,096 0,072 0,076 0,074 0,108 0,074 

TN 0,064 0,069 0,087 0,108 0,126 0,133 0,098 0,027 

Obr. 34 Měření tloušťky oxidické vrstvy na vzorku TN 

0,064 0,069 0,087 0,108 0,126 0,133 
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 Průměrné hodnoty tloušťky vrstvy jsou spíše orientační, jelikož tloušťka výrazně 

variuje v rámci celého povrchu vzorku. Cílem tohoto měření bylo prokázání právě této 

nehomogenity, což se potvrdilo. 

Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že nejsilnější vrstva je na vzorku 

TNTS. Tloušťku vrstev na materiálech TNZ a TN lze je těžko porovnávat, vzhledem 

k výrazné odlišnosti jedné naměřené hodnoty (0,270 μm na vzorku TNZ). Zdá se, že pro 

diskuzi těchto výsledků ve vztahu k předcházejícím metalografickým analýzám by bylo 

účelné doplnit větší množství měření na každém vzorku. Přesto je možno konstatovat 

vznik variabilní tloušťky vrstvy na povrchu sledovaných materiálů, které lze dát do 

souvislosti s krystalografickou orientací jednotlivých zrn.  
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1.6. Tvrdost 

Neměřené hodnoty tvrdosti byly vyneseny do grafu v závislosti na vzdálenosti od 

povrchu. První měření proběhlo v 0,01 mm od povrchu vzorku, další pak metodou 

„ZigZag“ se vzájemnou vzdáleností v ose x 0,1 mm a v ose y 0,00667 mm, celkově bylo 

takto naměřeno 30 vtisků. Ukázka této metodiky měření je na Obr. 35. 

 
 
 Použitá zátěžná síla odpovídala 10 g a doba zatěžování 10 s, jedná se tedy 

o měření tvrdosti HV 0,01. Cílem měření průběhu tvrdosti je zjistit tloušťku 

difuzní (alfatizované) vrstvy, která má díky své struktuře vyšší tvrdost než základní 

materiál. Na následujících grafech závislostí jsou tyto průběhy uvedeny. (Obr. 36, 

37 a 38)  
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Obr. 36 Průběh tvrdosti HV 0,01 na vzorku TNTS 

Obr. 35 Měření průběhu tvrdosti metodou „ZigZag“ 

y 

x 
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Z grafů je patrné, že měření tvrdosti prokázalo existenci difuzní vrstvy, a to ve 

všech případech. Lze konstatovat, že spodní hranice vrstvy je charakterizována 

poklesem a vyrovnáním tvrdosti na hodnotu, která odpovídá základnímu materiálu. 

U vzorku slitiny TNTS dochází, dle spojnice trendu, k vyrovnání tvrdosti v hloubce 

přibližně 0,1 mm pod povrchem, u vzorku TNZ je tato hodnota nižší, konkrétně 0,08 mm. 

V případě slitiny TN není tato hodnota příliš zřetelná, bylo by tedy vhodné měření ověřit 

na více místech vzorku. 
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Obr. 37 Průběh tvrdosti HV 0,01 na vzorku TNZ 
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Obr. 38 Průběh tvrdosti HV 0,01 na vzorku TN 



54 
 

Na Obr. 39 je porovnání všech třech závislostí tvrdosti HV 0,01 na vzdálenosti od 

povrchu. Červený průběh značí slitinu TNTS, modrý slitinu TNZ a zelený TN. 

 

V souladu s výsledky práce [38] dochází v povrchové vrstvě k poklesu tvrdosti, 

což souvisí s lokálním obsahem kyslíku, který difunduje do materiálu a jeho obsah také 

klesá se vzdáleností od povrchu. 

Z porovnání grafů je patrné, že u sledovaných slitin má největší tvrdost slitina 

TNTS, následně TNZ a nejnižší hodnoty pak TN. V souladu s tím klesá i rozdíl v tvrdosti 

těsně pod povrchem a ve vzdálenosti 0,2 mm od povrchu. Je patrné, že nejintenzivněji 

difunduje kyslík v případě materiálu TNTS a nejmenší míra uplatnění difuze kyslíku je 

u slitiny TN. 
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Obr. 39 Porovnání závislostí tvrdosti HV 0,01 na vzdálenosti od povrchu pro sledované slitiny 
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1.7. Drsnost povrchu 

V rámci drsnosti povrchu byly vyhodnoceny parametry Ra a Rt. Délkový parametr 

Ra je nejčastěji využívaným parametrem pro hodnocení drsnosti povrchu a uvádí 

úchylku aritmetického průměru hodnot posuzovaného profilu. Parametr Rt uvádí 

celkovou výšku profilu drsnosti, tj. vzdálenost v ose y mezi nejnižší prohlubní a nejvyšším 

výstupkem na měřeném povrchu. [49] 

Tab. 9 uvádí naměřené hodnoty drsnosti povrchu leštěných a oxidovaných 

vzorků všech hodnocených slitin.  

 

Tab. 9 Porovnání parametrů drsnosti povrchu Ra a Rt leštěných a oxidovaných vzorků  

 

 Z naměřených hodnot vyplývá, že oba parametry drsnosti leštěného povrchu 

vzorků slitin TNTS a TNZ jsou v rámci směrodatné odchylky podobné, slitina TN však 

vykazuje vyšší hodnoty parametru drsnosti Ra. To může být způsobeno pozůstatky 

karbidů z brusných papírů z předchozího broušení, materiál je ze sledovaných materiálů 

nejměkčí. Dalším důvodem by mohlo být nedostatečné provedení leštění. 

V souladu s literaturou [31] [35] a s autorovou předchozí prací [2] dochází u slitin 

TNTS a TNZ k nárůstu drsnosti povrchu po oxidaci. U slitiny TNTS došlo k nárůstu 

hodnoty drsnosti Ra z 0,042 μm na 0,124 μm, tedy takřka trojnásobně. Slitina TNZ 

vykazovala téměř dvojnásobný nárůst, a to z hodnoty Ra 0,42 μm na hodnotu 0,082 μm. 

Tyto naměřené hodnoty jsou v dobré korelaci s daty získanými při analýze povrchu SEM. 

Slitina Povrch 
Průměrná 
hodnota 
Ra [μm] 

Odchylka 
σ [μm] 

Průměrná 
hodnota 
Rt [μm] 

Odchylka 
σ [μm] 

TNTS 
leštěný 0,042 0,012 0,500 0,220 

oxidovaný 0,124 0,018 1,508 0,863 

TNZ 
leštěný 0,042 0,008 0,580 0,216 

oxidovaný 0,082 0,008 0,586 0,078 

TN 

leštěný 0,061 0,003 0,646 0,113 

oxidovaný (modrý) 0,059 0,010 0,746 0,269 

oxidovaný (žlutý) 0,045 0,003 0,564 0,136 
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Nečekaný pokles hodnoty drsnosti Ra pro oxidovaný vzorek slitiny TN, který je 

v rámci směrodatné odchylky zanedbatelný, může být způsoben jak výše uvedenou 

nedokonalou přípravou povrchu vzorku, tak nárůstem relativně hladké oxidické vrstvy, 

která zarovná nerovnosti leštěného povrchu. Tato skutečnost odpovídá výsledkům 

získaných analýzou na SEM, kde vzorek TN vykazoval nižší reliéf povrchu než vzorky 

ostatních slitin. Výsledný efekt však může být způsoben kombinací obou těchto vlivů. 

Rozdílné hodnoty drsnosti povrchu oxidovaných vzorků TNTS a TNZ, jsou 

vzhledem k podobnosti těchto hodnot před oxidací, způsobeny pravděpodobně 

chemickým složením slitin. Nelze však s přesností určit jaké chemické složení či jaká 

kombinace prvků má za následek větší či nižší nárůst drsnosti. 

Na rozdíl od hodnot Ra si hodnoty parametru Rt v rámci směrodatné odchylky 

odpovídají. Vzhledem k nehomogenitě povrchu není měření parametru Rt vypovídající 

o stavu povrchu a není tedy vhodné k hodnocení takto oxidovaných materiálů. 

Obr. 40 uvádí porovnání průměrných hodnot parametru Ra z těchto měření ve 

sloupcových diagramech a slouží pouze jako přehledný souhrn naměřených hodnot. 

 

 

  

Obr. 40 Porovnání hodnot parametru drsnosti povrchu Ra před a po oxidaci 
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Závěry 
 Byla provedena termická oxidace při 600 °C po dobu 8 hodin bez řízené 

atmosféry za přítomnosti vzduchu na vzorkách slitin Ti25Nb4Ta8Sn, Ti35Nb2Zr 

a Ti39Nb. Z následné provedených analýz je možno konstatovat: 

1) Světelná mikroskopie leptaného povrchu neoxidovaných vzorků potvrdila, že 

struktura sledovaných materiálů je vzájemně srovnatelná.  

2) Analýza EBSD potvrdila předpoklad různé orientace krystalografických zrn na 

povrchu leštěných neoxidovaných vzorků, a to pro všechny sledované slitiny. 

3) V povrchové struktuře neoxidovaných i oxidovaných vzorků lze hranice zrn dobře 

identifikovat pomocí světelné mikroskopie. 

4) Světelnou mikroskopií oxidovaného povrchu sledovaných materiálů byla zjištěna 

odlišnost v zabarvení, která souvisí s tloušťkou oxidické vrstvy i různou orientací 

jednotlivých krystalografických zrn.  

5) Největší nehomogenitu zabarvení oxidovaného povrchu vykazuje ze sledovaných 

slitin materiál Ti25Nb4Ta8Sn. Analýza SEM v souladu s tím potvrdila na povrchu 

výskyt hrubých shluků oxidů. 

6)  Na povrchu vzorku Ti35Nb2Zr se jednotlivá sousedící zrna liší pouze odstínem 

modré barvy. Homogenita v rámci zrn byla potvrzena také analýzou SEM. 

7) Na povrchu slitiny Ti39Nb byly identifikovány barevně homogenní i výrazně 

nehomogenní plochy se zbarvením od žluté po modrou. Nicméně SEM prokázala 

povrch zrn bez výrazných shluků oxidů. 

8) Největší tloušťka oxidické vrstvy byla zjištěna na materiálu Ti25Nb4Ta8Sn 

a tloušťky oxidických vrstev na slitinách Ti35Nb2Zr a Ti39Nb jsou přibližně 

porovnatelné. Tento výsledek by měl být ověřen na větším počtu měření. 

9) Měřením tvrdosti od povrchu směrem do jádra byl prokázán vliv míry difuze 

kyslíku do materiálu při termické oxidaci. Nejintenzivněji se difuze uplatňuje 

u materiálu Ti25Nb4Ta8Sn a nejmenší míra uplatnění je u slitiny Ti39Nb. 

10) Měření drsnosti jsou v dobrém souladu s metalografickou analýzou SEM, kdy 

nejvyšší drsnost vykazovala slitina Ti25Nb4Ta8Sn. 

11) Cíle práce byly splněny. 
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