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1. Úvod 
 

V sortimente mosadzí  významnú skupinu tvoria alfa 
mosadze, ktoré sú využívané pre hlboké ťahanie za studena1. 
Z pohľadu chemického zloženia sa jedná o mosadze typu 
Ms70 (CuZn30) a Ms72 (CuZn28). Po geometrickej stránke 
sú z týchto mosadzí vyrábané plechy a tyče. Využitie týchto 
mosadzí je v muničnom priemysle na výrobu nábojníc. Mate-
riálové náklady nútia výrobcov nábojníc presúvať  výrobu 
z plechov na výrobu z tyčí. Tyče sú vyrábané technológiou 
prietlačného lisovania za tepla. Kvalita povrchu mosadzných 
lisovaných tyčí závisí od vhodne nastavených technologic-
kých parametrov. Medzi rozhodujúce parametre je možné 
zahrnúť: lisovací pomer, rýchlosť lisovania (rýchlosť razní-
ka), teplota lisovaného čapu, geometrický tvar lisovacieho 
náradia, kvalita povrchu náradia a vhodne predohriate lisova-
cie náradie. Pre prvé prietlačné lisovanie mosadze Ms70 boli 
použité  parametre  lisovania,  ktoré  vyhovujú  automatovej 
mosadze Ms58Pb2. Za týchto podmienok výlisky lisované za 
tepla z mosadze Ms70 vykazovali na povrchu priečne trhliny, 
viď obr. 1. Rozdielne výsledky lisovania mosadze za tepla sú 
v dôsledku štruktúry mosadze Ms70 -mosadz a Ms58Pb + 
mosadz.  Pri  ťahaní  za  studena  takýchto  výliskov 
s povrchovými trhlinami sa tieto priečne trhliny ešte viac 
otvárali do šírky a aj do hĺbky. Vzhľadom na túto skutočnosť 
bolo  potrebné  zahájiť  štúdium  lisovateľnosti   -mosadze 
Ms70. 
 

2. Poznatky z literatúry 
 

V literatúre je lisovateľnosť mosadze Ms70 obmedzená 
lisovacím pomerom. Z pohľadu tvorby povrchových trhlín je 
prípustná maximálna hodnota lisovacieho pomeru max=60 
(cit.3). Praktické skúsenosti potvrdzujú, že s rastom lisovacie-
ho pomeru vniká možnosť priečnych trhlín a prudko narastá 
lisovacia sila, čo často spôsobuje prekročenie menovitej sily 
lisu a predčasné ukončenie lisovania4. V ďalších literárnych 
zdrojoch je táto hodnota lisovacieho pomeru pre Ms72 ešte 
obmedzená maximálnou rýchlosťou lisovania (výstupná rých-
losť výlisku z matrice) na vvmax=100 m min1 (cit.5), čo odpo-
vedá vvmax=1,7 m s1. Z tohto poznatku teda vyplýva, že ohra-
ničenie lisovateľnosti mosadze Ms70, len lisovacím pomerom 
nie je dostačujúce, ale je k tomu potrebné ešte priradiť rých-
losť výlisku. To znamená, že pri hodnotení lisovateľnosti 
mosadze Ms70 za tepla, je potrebné brať do úvahy okrem 
lisovacieho pomeru,  taktiež  rýchlosť  lisovania.  Tieto  dva 
faktory v rozhodujúcej miere ovplyvňujú tvorbu priečnych 
trhlín na výlisku. Výrobný závod mal k použitiu recipient 
s najmenším priemerom DR=210 mm. Pre požadovaný prie-
mer výlisku dv=18,5 mm pri dodržaní maximálneho lisovacie-
ho pomeru 60 by musel byť vylisovaný až priemer výlisku 
dv=27 mm. Tento priemer pre ďalšie spracovanie bol praktic-
ký neupotrebiteľný.  Pretože nebolo možné znížiť  lisovací 
pomer, bolo potrebné uvažovať o zmene rýchlosti lisovania 
a jej možných dôsledkov. Skutočne sa ukázalo, že zníženie 
rýchlosti lisovania mosadze Ms70 za tepla znižuje pravdepo-
dobnosť vzniku priečnych povrchových trhlín6. Ako sa ukáza-
lo je potrebné zaviesť tretí obmedzujúci parameter prietlačné-
ho lisovania mosadze Ms70 za tepla, ktorým je stredná rých-
losť deformácie1,7. Pre dobrú lisovateľnosť -mosadzí Ms70 
a Ms72 bola stanovená maximálna stredná rýchlosť deformá-

cie =0,9 s1. V literatúre1 je uvedený graf, ktorý do-
kumentuje (viď obr. 2), že hodnota maximálneho lisovacieho 
pomeru max=60 môže byť za určitých podmienok vyššia. 
Graf zároveň ukazuje na vplyv priemeru recipientu na maxi-

maxst,

Obr. 1. Priečne trhliny na povrchu mosadzného Ms70 výlisku 
vylisovaného rýchlosťou deformácie vyššou ako 1,3 s1 

Obr. 2. Maximálna rýchlosť prietlačného lisovania mosadze Ms70 
za tepla bez vzniku povrchových priečnych trhlín1 
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málnu rýchlosť lisovania. Postupne bolo zdokumentované, že 
na lisovateľnosť za tepla majú vplyv tri parametre: lisovací 
pomer, rýchlosť lisovania a stredná rýchlosť deformácie. Pri 
tejto úvahe je teplota lisovania mosadze považovaná za ne-
mennú v intervale 780–820 °C, teda za konštantnú vzhľadom 
na menovitú silu lisu. Problematika vzniku trhlín pri tvárnení 
za tepla bola študovaná tiež prostredníctvom numerických 
simulácii8,9. Takéto simulácie však nedávali dostatočnú odpo-
veď  na študovaný problém. Preto bolo potrebné pristúpiť 
k fyzickej simulácii. Materiálové skúšky nepreukázali vznik 
trhlín vplyvom vnútornej štruktúry10,11. Je nutné určiť  krité-
rium lisovateľnosti -mosadzí za tepla a vzťahy medzi jednot-
livými parametrami prietlačného lisovania. 
 
 
3. Použité matematické vzťahy  
 

Pre stanovenie kritéria lisovateľnosti -mosadze je po-
trebné zadefinovať matematické vzťahy. Základný parameter 
prietlačného lisovania je lisovací pomer   

kde DR je priemer recipientu a dv je priemer výlisku. Vzhľa-
dom k nerovnomernému tečeniu materiálu cez matricu pri 
prietlačnom lisovaní, bolo pristúpené k hodnoteniu rýchlosti 
deformácie prostredníctvom strednej hodnoty6. Stredná rých-
losť deformácie pri prietlačnom lisovaní je definovaná 
nasledovnou rovnicou  

kde vr je rýchlosť razníka a  predstavuje hodnotu logaritmic-
kej deformácie 

Rýchlosť výlisku vv je úmerná rýchlosti razníka, pričom kon-
štantou úmernosti je lisovací pomer 

Strednú rýchlosť deformácie vyjadrenú prostredníctvom liso-
vacieho pomeru a rýchlosti razníka popisuje vzťah 

 
Na základe tohto matematického aparátu je možné uskutočniť 
analýzu vplyvov jednotlivých parametrov lisovania na pod-
mienky vzniku priečnych povrchových trhlín. Zároveň tieto 
vzťahy dovoľujú uskutočniť ich vizualizáciu  a ľahšie pocho-
piť a stanoviť podmienky lisovania kvalitných mosadzných 
Ms70 tyčí bez povrchových trhlín.  

st

4. Analýza parametrov prietlačného lisovania  
 

Skúšobný plán experimentálneho lisovania mosadzných 
Ms70 tyčí za tepla, ktorý bol autormi vykonaný potvrdil, že 
rozhodujúcim parametrom je  stredná  rýchlosť  deformácie 

a jej maximálna hodnota = 0,9 s1. Experimentálne 
lisovanie muselo dať odpoveď na prvú otázku, aký je najmen-
ší priemer výlisku tyče bez vzniku povrchových trhlín. Pri 
hľadaní odpovede bolo východisko zistenie maximálnej stred-
nej rýchlosti deformácie. Bol stanovený nasledovný vzorec 
pre určenie minimálne vylisovaného priemeru dv min  

Vizualizácia tejto rovnice je uvedená na obr. 3. Základným 
predpokladom pre zostrojenie uvedeného grafu je predpoklad  

maximálnej hodnoty strednej rýchlosti deformácie  = 
0,9 s1. Graf je zostrojený pre minimálny priemer výlisku ako 
funkcia lisovacieho pomeru, pričom rýchlosť výlisku je para-
metrom. Predpokladajme, že potrebujeme vylisovať priemer 
výlisku dv=20 mm. Z grafu na obr. 3 určíme parametre lisova-
nia. Tieto parametre sú nasledovné: maximálna rýchlosť výli-
sku 0,8 m s1 a lisovací pomer nesmie presiahnuť hodnotu 
116.   

Ako je uvedené v literatúre6 existuje ešte jedna hranica 
rýchlosti deformácie, ktorá vyjadruje zaručenú tvorbu prieč-
nych trhlín na povrchu výlisku. Táto hranica má hodnotu 
strednej rýchlosti deformácie s1.  Preto pri lisovaní 
-mosadze z pohľadu lisovateľnosti sú rozoznávané 3 oblasti. 
Pre určenie rozhraní oblastí je určený nasledovný vzorec 

Pre zostrojenie grafu sú nakreslené dve krivky, kde rýchlosť 
razníka je funkciou lisovacieho pomeru, pričom parametrom 
je stredná rýchlosť deformácie. Použité sú dve stredné rýchlo-
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sti deformácie 0,9 a 1,5 s1. Do rovnice (7) priemer recipientu 
DR je dosadzovaný v mm a rýchlosť razníka vr je vypočítaná 
v mm s1. Vizualizácia rovnice (7) pre priemer recipientu 210 
mm je uvedená na obr. 4. Na obrázku vidieť 3 oblasti. Prvá 
spodná oblasť vyjadruje parametre v ktorej nevznikajú prieč-
ne povrchové trhliny. Pre túto oblasť platí . Pro-
stredná oblasť je pomenovaná ako prechodná oblasť, ktorá je 
charakterizovaná  intervalom  deformačnej  rýchlosti 

. V tejto oblasti sa vyskytujú výlisky bez trhlín 
ale tiež so zvyšovaním deformačnej rýchlosti rastie výskyt 
trhlín. Horná oblasť je charakterizovaná trvalou tvorbou po-
vrchových trhlín, pre ktorú platí s1.  
 

 
V oblasti trhlín už môžu vznikať hĺbkové trhliny, ktoré 

dokumentuje obr. 5. Pozorovaná hĺbková trhlina na obrázku je 
vyznačená v krúžku. Na základe pozorovaní a analýzy získa-
ných experimentálnych údajov z prietlačného lisovania mosa-
dze Ms70, bola jednoznačne potvrdené stredná rýchlosť de-
formácie, ako kritérium lisovateľnosti -mosadze. 

 
 
5. Záver 
 

Po analýze získaných výsledkov je možné konštatovať, 
že existujú podmienky pri ktorých je možné vyrobiť kvalitný 
výlisok. Úspešné lisovanie -mosadze Ms70 je možné aj pri 

0,9st

1,50,9  st

51,st

vyššom lisovacom pomere ako je 60. Je však potrebné dodr-
žať určité obmedzenia v rýchlosti lisovania. Parametre prie-
tlačného lisovania mosadze Ms70 za tepla nie je možné ľubo-
voľne meniť, ale sú naviazané na rýchlosť deformácie. Publi-
kované hodnotenie  podmienok vzniku povrchových trhlín 
prostredníctvom  lisovacieho  pomeru  a  rýchlosti  lisovania 
(výstupná rýchlosť výlisku z matrice) sa ukázalo ako nedosta-
točné, čo potvrdili prevádzkové skúšky prietlačného lisovania 
mosadze Ms70. Vhodným kritériom pre posudzovanie vzniku 
povrchových trhlín pri prietlačnom lisovaní mosadze Ms70 za 
tepla je stredná rýchlosť deformácie, ktorá by nemala presiah-
nuť hodnotu 0,9 s1. Rýchlosť deformácie je komplexným 
kritériom, ktorá zohľadňuje lisovací pomer, rýchlosť lisovania 
a ich vzájomný vzťah. Zvýšenie lisovacieho pomeru musí byť 
kompenzované znížením lisovacej rýchlosti. Vzťah vzájomnej 
kompenzácie lisovacieho pomeru a rýchlosti razníka je riade-
ný rovnicou (2).    
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(a Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek Universi-
ty of Trencin, Trencin,  b Department of Materials Science, 
Faculty of Metallurgy, TU of Košice, Slovakia, Košice): Hot 
Extrudability Criterion of Alfa-Brass  
 

The paper describes the analysis of strain rate in the 
process of extrusion.  Due to the fact that the strain rate de-
pends on the point location in the cross section of the ex-
truded part, the strain rate was established as an average 
value. The maximum value of strain rate 0.9 s1 was obtained 
for the brass Ms70. Exceeding of this maximum value of 
strain rate creates a presumption of surface cracks initiation. 
This paper showed that Ms70 brass can be extruded also at an 
extrusion ratio higher than 60. The necessary condition for 
higher extrusion ratio than 60 is that the strain rate can not 
exceed the ultimate strain rate. 

Obr. 4. Oblasť vzniku priečnych trhlín v závislosti na rýchlosti 
razníka a lisovacieho pomeru  

Obr. 5. Hĺbková povrchová trhlina vzniknutá pri prietlačnom liso-
vaní mosadze Ms70 s rýchlosťou deformácie vyššou ako 1,5 s1  
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1. Úvod 
 

Rýchlosť deformácie je výrazným vonkajším faktorom 
a intenzita jeho vplyvu na chovanie sa materiálu v procese 
tvárnenia  je  funkciou vnútornej  stavby1,2.  So zvyšovaním 
rýchlosti deformácie stúpa odpor materiálu proti deformácii, 
ale  zvyšuje  sa  aj  náchylnosť  ku  krehkému  porušeniu. 
V dôsledku zvyšovania rýchlosti deformácie mení sa aj mi-
koštruktúra a subštruktúra deformovaného materiálu3.  

Z praktického hľadiska to znamená, že je potrebné po-
znať  vplyv rýchlosti deformácie na mechanické vlastnosti 
konkrétneho materiálu, ktoré sú podkladom pre výpočet pre-
tvárného odporu, ale aj procesov prebiehajúcich pri tvárnení.  

Predikcia vplyvu rýchlosti deformácie na vlastnosti ma-
teriálu je pomerne zložitá. Súvisí to jednak stým, že intenzita 
vplyvu rýchlosti  deformácie je funkciou vnútornej stavby 
materiálu, ale aj interpretácia výsledkov skúšok pri vysokých 
rýchlostiach, je veľmi náročná. So zvýšením rýchlosti defor-
mácie sa zvyšuje kritické sklzové napätie, intenzívne rastie 
medza klzu, zvyšuje sa pevnosť v ťahu a dochádza k zmene 
deformačných charakteristík materiálu3,4. Súčasne sa menia aj 
hodnoty kritérií tvárniteľnosti odvodených z týchto charakte-
ristík. Je dôležité poznať správanie sa materiálu v procese 
tvárnenia pri zvýšených rýchlostiach ako aj jeho materiálové 
charakteristiky5. 

 
2. Materiál a metodika experimentu  
 

Experimenty boli realizované na vzorkách odobraných 
z pásov vyrobených tvárnením za studena a následne žiarovo 
pozinkovaných akostí H 340LAD určených pre výrobu výlis-
kov v automobilovom priemysle. Chemické zloženie skúša-
ných ocelí je uvedené v tab. I 

 

Mikroštruktúra skúšaného materiálu je polyedrická, feritická 
s malým množstvom jemných perlitických zŕn vylúčených po 
hraniciach feritických zŕn obr. 1. 

 

Skúšaný materiál mal hrúbku 1.0 mm. Z materiálu boli 
vo smere valcovania odobraté vzorky a vyrobené ploché skú-
šobné tyče pre skúšku ťahom. Skúška ťahom bola realizovaná 
na trhacom stroji INSTRON 1185 s rýchlosťou zaťažovania 1 
až 1000 mm min1. Dynamické skúšky boli realizované na 
PSW kladive pri max. rýchlosti 24 m s1. 

 

3. Experimentálne výsledky a ich rozbor 
 

 V súlade s literárnymi poznatkami3,4 so zvyšovaním 
rýchlosti deformácie sa zvyšuje odpor skúšanej ocele voči 
plastickej deformácii obr. 2. Závislosť napätia R – rýchlosť 
deformácie  môžeme opísať rovnicami (1,2)4: 

Reε  = Reε0  + A. log  /                             (1) 

Rmε  = Rmε0  + B. log /                            (2) 



 0

 0

VPLYV RÝCHLOSTI DEFORMÁCIE NA PORUŠOVANIE OCELE H 340LAD 

Akosť ocele C S Mn P S Al 

H 340LAD 0,08 0,04 1,0 0,025 0,010 0,015 

Tabuľka I  
Chemické zloženie skúšaných ocelí v % 

Obr. 1. Mikroštruktúra ocele H 340LAD 

Obr. 2. Vplyv rýchlosti zaťažovania v na medzu klzu Re a pevnosť 
v ťahu Rm ocele H340LAD 
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kde A a B sú materiálové konštanty vyjadrujúce citlivosť 
materiálu na rýchlosť deformácie, Reε, Rmε – hodnoty medze 
klzu respektíve pevnosti v ťahu pri rýchlosti deformácie  
a Reε0, Rmε0 hodnoty medze klzu respektíve pevnosti v ťahu pri  
najnižšej rýchlosti deformácie.  
 
3.1.  Charakter lomovej plochy 
 

Pri statickej rýchlosti zaťažovania 0,03  m s1 môžeme na 
lomovej ploche pozorovať transkryštalické tvárne porušenie 
s jamkovou morfológiou, pričom tvar a symetria jamiek súvisí 
s napätosťou v mieste porušenia. Veľkosť a rozloženie jamiek 
závisí od veľkosti zrna. Pri malých rýchlostiach obr. 3, 4 ide 
o tvárne porušenie rovnoosou jamkovou morfológiou, kde 
jamky sú hlboké. Pri malých zváčšeniach je viditeľná koales-
cencia dutín. 

Vznik lomovej plochy sprevádza výraznejšia plastická 
deformácia súvisiaca so zväčšením počtu aktívnych sklzových 
systémov pri  vyššej  rýchlosti  deformácie Lomová plocha 
získaná pri rýchlosti zaťažovania 24 m s1 má podobné cha-
rakteristiky. Na lomovej ploche sa zvýšil počet sekundárnych 
trhlín a dutín, ktoré vznikajú v smere riadkov. Z tvaru jamiek 
je zreteľné zväčšenie plastickej deformácie. Jamky sú pretiah-
nuté s výrazným výskytom zvrásnenia na stenách. Výraznej-
šie je vidieť koalescenciu dutín v smere kolmom na smer 
ťahového napätia. Pri zvýšení rýchlosti zaťažovania sa uhol 
roztrhnutia zväčšuje obr. 5 a obr. 6, vzniká nerovnomerný 
povrch, jamky sú plytšie.  
 
 
 



Pri zaťažovaní materiálu sa plastická deformácia šíri 
určitou rýchlosťou od miesta vzniku. Ak rýchle zaťažíme 
materiál primeranou silou, môže dôjsť k porušeniu materiálu 
skôr, než dôjde k plastickej deformácii, pretože nebolo dosť 
času k tomu, aby sa plastická deformácia mohla rozvinúť6. 

Pri raste dutín v procese tvárneho porušenia sa spojova-
cie mostíky zužujú .Mostíky sa porušujú postupným vyťaho-
vaním. Formovanie tvárneho lomu sa uskutočňuje etapou 
nukleácie mikroporúch, rastom dutín a kontrakciou mostíkov 
medzi dutinami. Nukleácia mikroporúch pri tvárnom porušení 
vznikala dekohéziou vtrúsenín a iných častíc od matrice7.  

Mikroskopické pozorovanie štruktúry deformačne spev-
nených oceli nám potvrdilo, že so zvyšovaním rýchlosti de-
formácie  sa  zvyšuje  nehomogenita  plasticity  deformácie 
v objeme deformovanej ocele. Z uvedeného vyplýva, že aj 
výsledné  vlastnosti  deformačne  spevneného  materiálu  sú 
ovplyvnené rýchlosťou deformácie. 

 

4. Závery 
 

 Príspevok analyzuje vplyv rýchlosti deformácie oce-
ľových plechov vyrobených z mikrolegovaných ocelí na poru-
šovanie  .  Na  základe  analýzy  výsledkov  skúšky  ťahom 
v rozmedzí rýchlosti zaťažovania 0,03 až 24 m s1 pre skúša-
nú oceľ H 340LAD konštatujeme: 

So zvyšovaním rýchlosti deformácie do cca 3 s1 nedo-
chádza ku zhoršeniu materiálových charakteristík hlbokoťaž-
nosti, ale zvyšuje sa pretvárny odpor. Obr. 4. Lomová plocha ocele H 340LAD pri rýchlosti zaťažovania 

0,03 m s1, zv. 2000x 

Obr. 3. Lomová plocha ocele H 340LAD pri rýchlosti zaťažovania 
0,03 m s1, zv. 200x 

Obr. 5. Lomová plocha ocele H 340LAD pri rýchlosti zaťažovania 
24 m s1, zv. 220x 

Obr. 6. Lomová plocha ocele H 340LAD pri rýchlosti zaťažovania 
24 m s1, zv. 1000x 
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Pri pozorovaní lomovej plochy skúšanej mikrolegovanej 
ocele H 340LAD ide o tvárne porušenie, ktoré vzniká dutino-
vým mechanizmom. Výsledkom tvárneho porušenia je jamko-
vá morfológia lomového povrchu. 

Pri všetkých rýchlostiach zaťažovania sa materiál poru-
šoval transkryštalickým tvárnym lomom s jamkovou morfoló-
giou. So zvyšujúcou sa rýchlosťou deformácie dochádzalo 
k výraznejšej plastickej deformácii a je väčší počet dutín ktoré 
sú orientované v smere riadkov. 

 
Tento príspevok bol  napísaný s  podporou Grantovej 

agentúry APVV pri riešení projektov 0326-07 a SK –PL 
0019 -09 a VEGA 1/0780/11. 
 
LITERATÚRA 
 

1. Micheľ J., Buršák M., Mihaliková M.: Acta Metall. Slo-
vaca 11, 134 (2005).  

2. Čižmárová E., Micheľ J.: Acta Metall. Slovaca 9, 90 
(2003). 

3. Buršak M., Micheľ J.: Comminications 12, 45 (2010). 
4. Kormanikova E., Mamuzič I: Metalurgija 47, 129 (2008).  
5. Yoshikawa N., Fuji D., Sugimoto K.: Adv. Mater. Res. 

146-147, 437 (2011). 
6. Dlouhy I., Strnadel B.: Ing. Fracture Mechan. 75, 726 

(2008). 

7. Zou J., Jing H., Xu L.: Mater. Sci. Eng. A 454, 467 
(2007). 

8. Kormaníková E., Kotrasová K.: J. Int. Sci. Publ. Mater., 
Methods & Technologies 3, 117 (2009). 

9. Bidulská J., Kočiško R., Bidulský R., Actis Grande M., 
Donič T., Martikán M.: Acta Metall. Slovaca 16, 4 
(2010). 

 
M. Mihaliková,  M. Német,  M. Vojtko,  P. Zubko 

(Department of Materials Science, Faculty of Metallurgy, TU 
of Košice, Slovakia): Effect of Strain Rate on Fracture Ste-
el H 340LAD  

 
The contribution is analysis of the impact of loading rate 

from 0.03 m s1 to 24 m s1 to changes in the fracture of steel 
sheet used for bodywork components in cars. Experiments 
were carried out on samples taken from the bands produced 
through cold and then hot dip galvanized steel grades H 
340LAD. The measured values were compared to the strength 
properties of the material and observed changes in the charac-
ter of fracture surfaces. 
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1. Úvod 

 
Kovové materiály používané v moderných biomedicín-

skych aplikáciách tvoria základ hlavne vo výrobe protetic-
kých a dentálnych pomôcok. Protetické pomôcky sú umelé 
náhrady, ktoré sa používajú v biologických systémoch ako 
napr. v ľudskom tele v snahe poskytovať funkciu originálnej 
časti. Tieto náhrady sú vo všeobecnosti kompozitnými mate-
riálmi pozostávajúcimi z polymérov, kovov a keramiky. 

Kovové zliatiny sa väčšinou používajú ako chirurgické 
implantáty primárne pre ortopedické účely1. Prvou požiadav-
kou pre takýto druh materiálu aplikovaného do ľudského tela 
je jeho biokompatibilita a to, aby nereagoval nepriaznivo v 
tele. Vlastnosti ako excelentná korózna odolnosť, oseointeg-
račné vlastnosti by mali byť samozrejmosťou. Materiál by 
mal odolať expozičným podmienkam v tele a nemal by degra-
dovať v takom rozsahu, aby bola ohrozená jeho funkcia. Bio-
kompatibilita a korózna odolnosť titánu je výsledkom tvorby 
povrchových pasívnych TiO2 filmov o hrúbke 26 nm (cit.24). 
Korózia kovových implantátov môže ovlyvniť jeho biokom-
patibilitu a mechanickú integritu. V procese korózie sa môžu 
vytvorené povrchové oxidické filmy rozpúšťať, a tým sa do-
stávajú  do  organizmu  telu  neprirodzené  ióny.  Intenzívne 
uvoľňovanie týchto iónov z protézy môže viesť k biologickej 
reakcii a nakoniec k jej mechanickému porušeniu.  

U často používanej vysokopevnej biomedicínskej zliati-
ne Ti6Al4V v štúdiách5,6 bol pozorovaný toxický vplyv vylú-
čených hliníkových a vanádových iónov do telesnej tekutiny. 
Napriek tomu, že titánové oxidické filmy vykazujú výbornú 
koróznu odolnosť, tribologické a abrazívne vlastnosti má dosť 
nízke3. Výsledkom koróznych zmien je, že fragmenty môžu 
byť uvoľnené do organizmu vyvolávajúce toxické účinky3. 
Prostredie v tele je veľmi dobre pufrované, takže pH sa udržu-
je okolo 7,4 a všetky degradačné procesy prebiehajú pri teplo-
te 37 ºC. Prítomnosť solí v tele tvorí dobre vodivý elektrolyt 
a  podporuje  elektrochemický  mechanizmus  korózie 
a hydrolýzy. 

Ďaľšie molekulové a bunkové súčasti v tkanivách majú 
schopnosť katalyzovať isté chemické reakcie alebo deštruujú 
súčasti, ktoré sú v tele neprirodzené1,10. Hankov roztok je 
príkladom umelého roztoku, ktorý sa štandardne používa na 
korózne testovanie v laboratórnych podmienkach, viď. tab. II. 

2. Experimentálny materiál  
 
Ako experimentálny materiál bol použitý komerčne čistý 

titán cpTi, ktorý bol dodaný v tyčiach o priemere 9,96 mm 
ťahaných za studena; titán s nanoštruktúrou nTi o priemere 
7,56 mm pripravený uhlovým pretláčaním (ECAP  počtom 
prechodov  8   pri  460  ºC)  a  zliatina  Ti6Al4V  získaná 
z  femorálneho  implantátu  (ISO  5832/III)  vyoperovaného 
z pacienta. Mechanické vlastnosti cpTi, nTi a Ti6AL4V sú 
uvedené v tab. I.  

 
Vzorky boli pred samotným meraním prebrúsené, na 

brúsnom papieri o zrnitosti 1200, prepláchnuté v destilovanej 
vode odmastené v metanole po dobu 20 min v ultrazvukovom 
kúpeli. Korózna odolnosť bola hodnotená elektrochemickými 
technikami  v  konvenčnom  3-elektródovom  zapojení 
s pracovnou elektródou (vzorka Ti), nasýtenou kalomelovou 
elektródou (SCE) a  platinovou elektródou ako pomocnou 
elektródou spojených s potenciostatom VOLTALAB 21 ria-
deným PC. Ako softwér pre hodnotenie elektrochemických 
charakteristík bol použitý VOLTAMASTER 4.0. Pracovné 
elektródy o ploche 0,7 cm2 boli exponované v Hankovom 
roztoku (SBF) s chemickým zložením viď. tab. II, pri labora-
tórnej teplote (21 ºC) a teplote ľudského tela (37 ºC).  

Potenciodynamické krivky boli vykonané pri rýchlosti 
scanu  1  mv.s  1  v  rozsahu  potenciálov  od  700  mV do 
1000 mV vs. SCE. Na mikroštruktúrnu a chemickú analýzu sa 
použil optický mikroskop a rastrovací elektrónový mikroskop 
(SEM), doplnený o EDX analýzu . Na obr. 1, 2, 3 je doku-
mentovaná štruktúra a chemická analýza skúšaných materiá-
lov. 

 

KORÓZNE VLASTNOSTI BIOMATERIÁLOV nTi, cpTi a Ti6Al4V V PODMIENKACH 
SIMULOVANEJ TELESNEJ TEKUTINY  

Tabuľka I 
Mechanické vlastnosti cpTi, nTi a Ti6Al4V ELI 

Materiál Rp0,2 
[MPa] 

Rm [MPa] A5 [%] Z [%] HV 

cpTi 645 665 17 66,5 203-214 

nTi 1290 1310 10 51 321-333 

Ti 6Al4V 840 940 16 45 270-280 

Tabuľka II 
Hankov roztok (SBF) 

[g l1] 

8NaCl 0.35NaHCO3 

0.4KCl 1.00 glucose 

0.14CaCl2 0.60KH2PO4 

0.06MgSO4 .7H2O 0.10MgCl2.6H2O 

0.06NaH2PO4 . 2H2O 
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3. Získané výsledky a ich diskusia 
 

Z  vyhodnotenia  elektrochemických  charakteristík  je 
zrejmé, že korózna rýchlosť pre zliatinu Ti6Al4V je 2 vyššia 
ako pre komerčne čistý cpTi, tab. III, pri teplote 21 °C. Roz-
diel je aj v správaní sa oxidov na ich povrchoch, pričom 
ochranný charakter filmu vytvoreného na nTi je až 5 účin-
nejší (5 väčší odpor voči prechodu korózného prúdu). Z toho 
vyplýva, že korózne správanie titánu môže byť do veľkej 
miery ovplyvnené výrazným znižovaním rozmeru zrna. 

Podobné štúdie existujú na Cu materiáloch, kde reduk-
ciou priemeru zrna dochádza k významnému zvýšeniu aktivi-
ty elektrónov na hraniciach zŕn7. Takto zvýšená elektrónová 
aktivita vedie k elektrochemicky urýchlenej reakcii na po-
vrchu, čo dovoľuje rastu silného a stabilného pasivného filmu. 
Výsledkom ECAPu je vysoká hustota hraníc zŕn v nTi, čo 

zvyšuje adhéziu pasívneho filmu cestou penetrácie oxidických 
výstupkov do hraníc zŕn8,9.  Korózne potenciály pre rôzne 
titánové materiály, resp. štruktúry v SBF roztoku pri dvoch 
teplotách, znázorňuje obr. 4. Pri teplote ľudského tela sa mení 
korózne správanie titánových materiálov tak, že postupnosť 
v ušľachtilosti sa síce nemení, ale potenciál u nTi je zápornej-
ší ako pri teplote 21 °C. Aj ochranný účinok pasívnych filmov 
na cpTi a nTi je pri teplote ľudského tela niekoľko násobne 
nižší. 

Obr. 1. Mikroštruktúra Ti6Al4V leptaná v 20% HF, 80% H2O 10 
s a EDX analýza 

Obr. 2. Mikroštruktúra cpTi leptaná v 10% HF, 10% HNO3, 80% 
H2O od 5–15 s a EDX analýza 

Obr. 4. Korózne potenciály pre rôzne titánové materiály, resp. 
štruktúry v SBF roztoku 

Ti  
materiál 

E [mV] JK [nA cm2] RP [MΩ cm2] 

21 °C 37ºC 21ºC 37ºC 21ºC 37ºC 

Ti6Al4V -403 -434 41,40 64,29 1,97 1,18 

cpTi -283 -294 19,81 49,50 1,36 0,79 

nTi -94 -213 16,36 87,35 6,67 0,50 

Tabuľka III 
Korózne  charakteristiky  určené  Tafelovým  hodnotením 
z meraní polarizačných kriviek v roztoku simulovanej telesnej 
tekutiny (SBF) 

Obr. 3. Mikroštruktúra nTi  leptaná v 10% HF, 10% HNO3, 80% 
H2O od 515 s a EDX analýza 
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4. Záver 
 
Na základe nameraných výsledkov možno konštatovať, 

že nanotitán nTi pripravený technológiou uhlového pretláča-
nia  vykazuje  odlišné  elektrochemické  charakteristiky  pri 
urýchlených koróznych testoch v prostredí simulovanej tele-
snej tekutiny (Hankov roztok).  
1.  Potenciodynamické  krivky  pri  21  ° C  poukazujú  na 

ušľachtilejší charakter nTi, o 189 mV vs. SCE voči cpTi, 
a až o 309 mV vs. SCE voči zliatine Ti6Al4V.  

2.  Postupnosť ušľachtilosti sa voči jednotlivými Ti mate-
riálmi nemení ani pri teplote ľudského tela, ale kvantita-
tívne sa potenciál nTi posúva o 81 mV vs. SCE voči 
cpTi a o 221 mV vs. SCE voči zliatine Ti6Al4V.  

3.  Z vyhodnotenia polarizačných odporov Sternovou metó-
dou je zrejmé, že korózna rýchlosť, t.j. degradácia zliati-
ny Ti6Al4V v simulovanej telesnej tekutine je 2 vyššia 
ako u komerčne čistého cpTi.  

4.  Ochranný charakter filmu vytvoreného na nTi je až 5 
účinnejší ako u zliatiny Ti6Al4V pri laboratórnej teplote.  

5.  Pri teplote ľudského tela sa však momentálne rýchlosti 
korózie u týchto materiálov výrazne menia a to tak, že 
postupnosť v ušľachtilosti sa nemení, ale potenciál u nTi 
je zápornejší ako pri teplote 21 °C. 
Získané  výsledky  budú  predmetom  detailnejšej 

a rozsiahlejšej štúdie, uvažujúc s použitím vzoriek z reálnych 
implantátov po istom čase plnenia funkcie v tele. 
 

LITERATÚRA 
 

1. Gurappa I.: Mater. Characterisation 49, 7 (2002).  
2. Balakrishnan A., Lee B. C., Kim T. N., Panigrahi B. B.: 

Trends Biomater. Artif. Organs 22, 58 (2008). 
3. Arenas M.A., Tate T.J., Conde A., Damborenea J.: Br. 

Corros. J. 35, 3 (2000). 
4. Marc Long H. J., Rack.: Biomaterials 1621 (1998).  
5. Cavaliere P.: Int. J. Fatigue 31 1476 (2009). 
6. Thair L., Mudali, U. K.: Corros. Sci. 45, 1951 (2003). 
7. Morant C., Lopez M. F., Gutierrez A.: Appl. Surf. Sci. 

46, 51 (2004). 
8. Li D. I.: Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 887, 227 (2006). 
9. Esposito M., Lausmaa J., Hirsch J. M.: J. Biomed. Mater. 

Res. 48, 559 (1999). 
10. Rondelli G., Vicentini B.: Biomaterials 20, 785 (1999). 
 

I. Bernáthováa, M. Halamaa, M. Fujdaa, I. Staškob 
(a Department of Materials Science, Faculty of Metallurgy, 
TU of Košice,  b Hospital a.s.,Orthopedics, Košice-Šaca, Slo-
vakia): Corrosion Properties of nTi, cpTi and Ti6Al4V in 
Simulated Body Fluid 
 

The main aim of this contribution is determination of 
corrosion  behaviour  of  titanium alloys,  mainly  ultra-fine 
grained titanium UFG (nTi) under simulated body fluid condi-
tions at two different temperatures. Extrapolation by Tafel 
method pointed out on the fact, that corrosion resistance of 
nTi is better than of commercially pure (cpTi) at laboratory 
temperature.  Actual  rates  of  corrosion  of  titanium alloys 
markedly changes reaching human body temperatures. 


