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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce si klade za cíl představit poměrně nový kovový materiál, tzv. 

nitinol a blíţe se zabývá jak jeho mechanickými, tak i elektrochemickými vlastnosti. Dále 

popisuje jednotlivé druhy jevu tvarové paměti a stručně popisuje způsoby jejich vzniku. 

Teploty, při nichţ se paměťové jevy projevují, jsou přímo závislé na sloţení slitiny, resp. na 

obsahu niklu, který tyto teploty ovlivňuje nejvíce. 

 Přiblíţena je zde také problematika spojená s legováním nitinolů jednotlivými prvky, 

jako jsou ţelezo, měď, hafnium a wolfram. U takto legovaných slitin jsou zde také uvedeny 

jednotlivé ternární diagramy příslušných systémů. Jsou zde i naznačeny největší výhody a 

nevýhody slitin s přídavkem daných legur. Mechanické vlastnosti slitin jsou úzce spojeny 

s jejich sloţením, proto je další část zaměřena především na výrobu slitin poţadovaného 

sloţení, popsány jsou i jednotlivé způsoby výroby a jejich „přesnost“.  

 Druhá část práce se zabývá především elektrochemickými vlastnostmi nitinolů, jejich 

odolností v různých prostředích a nejčastějšími druhy koroze, kterými mohou být tyto 

materiály postiţeny. Praktická část je tedy zaměřena na odolnost materiálů proti vzniku 

bodové koroze na jejich povrchu. Je zde také zmíněno, do jaké míry jsou schopny jednotlivé 

legury ovlivnit schopnost materiálu odolávat bodové korozi. 
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Abstrakt 

 The object of this bachelor’s work is to aims to introduce a relatively new metal called 

nitinol, and close deals both with the mechanical, and electrochemical properties. It also 

describes the different types of shape memory phenomenon and discribes the way, how are 

they established. The temperature at which are the memory effects established are directly 

dependent on the composition of the alloy, respectively the nickel content, which most affects 

the temperature.  

 Also been approached issues related to individual nitinol alloying elements such as 

iron, copper, hafnium and tungsten. There are the diagrams of the ternary systems for every 

alloy included. They are also subscriped the greatest advantages and disadvantages of alloys. 

Mechanical properties of alloys are closely related to their composition, so is the next part 

focuses on the production of the desired alloy composition, describes the different ways of 

production and their "precision ".  

 The second part focuses mainly electrochemical properties of nitinol, its resistance in 

various corrosive media and the most common types of corrosion, which may be these 

materials affected by. The practical part is focused on the resistance of materials against 

pitting corrosion. There will also be discussed how various alloying elements affect the ability 

of a material to resist pitting corrosion. 
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 Seznam pouţitých jednotek a zkratek a symbolů 

Název Značka Jednotka 

atomární procenta   at. %  

hmotnostní procenta   hm. %  

partes per million  10
-4
 % 

 

ppm  

slitina s jevem tvarové paměti    SMA  

tvarově paměťový jev   SME  

vratný tvarově paměťový jev   TWSME  

kubická prostorově centrovaná mříţka   KSC  

kubická plošně centrovaná mříţka   KPC  

kubický vysokoteplotní austenit   B2  

ortorombický martenzit   B19  

monoklinický martenzit   B19’  

triklinický martenzit   B19’’  

R-fáze   R  

napěťově indukovaný martenzit   SIM  

teplota počátku martenzitické přeměny  K  Ms  

teplota konce martenzitické přeměny  K  Mf  

teplota počátku austenitické přeměny  K  As  

teplota konce austenitické přeměny  K  Af  

teplota  K  T  

teplota tání  K  TM  

hustota  g*cm-3 ρ 

deformace  % ε 
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1 Úvod 

 Cílem této práce je popsat mechanické vlastnosti jak čisté ekviatomární sloučeniny 

NiTi, tak i moţnosti jejího legování za účelem změny vlastností. Druhá půlka práce bude 

zaměřena na elektrochemické vlastnosti opět jak čisté slitiny NiTi, tak slitiny legované 

vhodnými prvky. Na závěr bude provedena elektrochemická zkouška odolnosti vybraných 

vzorků proti korozi, její vyhodnocení a diskuze výsledků.  

 Titan, jakoţto prvek periodické tabulky, je znám téměř 220 let a za jeho objevitele je 

povaţován anglický chemik William Gregor [1], kdeţto nikl byl objeven jiţ o 40 let dříve 

baronem Axelem Frederikem Cronstedtem, [2]. Avšak slitiny Titanu a Niklu se pro nás staly 

váznamnými aţ v posledních cca 50 letech. S objevem jevu tvarové paměti začal také výzkum 

v oblasti systému Ni-Ti. Nejznámějšími fázemi v tomto systému jsou jsou intermetalické 

sloučeniny NiTi2, Ni3Ti3, Ni3Ti2 a NiTi. Neměli bychom však zapomínat ani na fázi Ni4Ti3, 

která hraje důleţitou roli z hlediska tvarové paměti. 

 Hlavní předností materiálů na bázi Ni-Ti je však jejich odolnost vůči korozi a s tím 

velice úzce spojena biokompatibilita. Jelikoţ prostředí lidského těla se jeví jako velice 

korozní, je zapotřebí povrch implantátů různě pasivovat, aby mu byly schopny odolávat. 

V případě narušení  pasivační vstvy se začne do těla uvolňovat Ni, který vyvolává alergické 

reakce, či postupné poškození aţ odumření ţivé tkáně [3]. Povrchově upravené implantáty si 

tedy v průběhu času našly své nezastupitelné místo v oborech jako ortodoncie, ortopedie, ale i 

kardiovaskulární chirurgie. 

 Tyto materiály také vynikají svými mechanickými vlatnosti, které jsou na velmi 

vysoké úrovni. Kromě jiţ zmíněného paměťového jevu, který je způsoben termoplastickou 

martenzitickou přeměnou krystalové mříţky, vykazují tyto materiály také vysokou pevnost, 

houţevnatost a vynikají také vysokou odolností vůči únavě. 

Výroba slitin probíhá zpravidla ve vakuu a jsou pouţity různé způsoby vytavení. Jako příklad 

uveďme tavení elektronovým svazkem, či obloukové tavení. Důleţité je omezit působení 

zejména kyslíku a uhlíku. V případě uhlíku hrozí vznik karbidů titanu, které narušují celou 

strukturu a také mění teploty přeměn [4]. 

 Mechanické i elektrochemické vlastnosti slitin Ni-Ti můţeme dále vylepšit přidáním 

legujících prvků, které volíme podle charakteru a způsobu pouţití výrobků. Mezi 
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nejpouţívanější legury patří vanad, chrom, mangan, ţelezo, kobalt a měď. Tyto prvky  

samozřejmě ovlivnují i transformační teploty[4]. 

Hlavním důvodem, proč se materiály na bázi Ni-Ti pouţívají spíše výjmečně, popř. pouze na 

specifické výrobky, jsou výrobni náklady. I kdyţ poptávka po těchto materiálech cenu 

neustále sniţuje, je jejich pouţití stále velice nákladné. 

 

2 Úvod do systému Ni-Ti a charakteristika fáze Ni-Ti 

2.1 Systém Ni-Ti 

 Znalost binárního fázového diagramu systému Ni-Ti, tak jak je zobrazen na obr. 2.1.1 

[5] hraje klíčovou roli při výrobě slitiny o daném sloţení, i při následném tepelném 

zpracování.  Přibliţne ve středu diagramu leţí intermetalická slučenina NiTi, jejíţ vlastnosti 

jsou jak z hlediska mechanického, tak chemického na velmi dobré úrovni. Podrobněji se 

vlastnostem této sloučeniny věnuje následující kapitola. 

Samotné reakce, které systému Ni-Ti probíhají,  jsou uvedeny v tabulce 2.1 [5]. Aby bylo 

zachováno značení sloučenin dle binárního diagramu, je zde titan uveden na prvním místě. 

 

   Obr. 2.1 Binární diagram systému Ni-Ti [5] 
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 V diagramu se kromě nejdůleţitější intermetalické fáze NiTi, jejíţ sloţení se pohybuje 

v rozmezí 49-51 at. % Ni, objevují i jiné fáze. 

Základní buňka fáze NiTi2 obsahuje celkem 96 atomů, které jsou uspořádány v kubické 

mříţce s prostorovou skupinou Fd3m. Mříţková konstanta je 1,132 nm. Oxidy jako Ni4Ti2O 

vyskytující se v Ni-Ti, mají zpravidla stejnou strukturu jako NiTi2 [6]. 

Hexagonální uspořádaná struktura D024 je typická pro fázi Ni3Ti. Mříţkové parametry jsou: 

a=0,5101 nm, c=0,83067 nm [7]. 

 Fáze Ni3Ti2 se vyskytuje v závislosti na teplotě ve dvou krystalografických 

modifikacích. Přechod mezi nimi probíhá martenzitickou transformací při změně teploty. 

 Vysokoteplotní fáze s tetragonální strukturou se vyskytuje nad teplotou 100°C. 

Mříţkové parametry jsou: a=0,3095 nm, c=1,3585nm. Pod teplotou 25 °C se vyskytuje jiţ jen 

nízkoteplotní fáze s orthorombickou strukturou a mříţkovými parametry: a=0,4398 nm, 

b=0,4398 nm a c=1,3544 nm [8]. 

 

2.2 Základní vlastnosti intermetalické sloučeniny NiTi a její obecná 

charakteristika 

 Pojmem intermetalikum rozumíme takové slitiny kovů, které se jak svou strukturou, 

tak vlastnostmi zásadně liší od samotných čistých sloţek. Většinou existují jen v úzkém 

rozsahu koncentrací, mají přesné chemické sloţení, kterým jsou charakterizovány [9]. 

Reakce Teplota [°C] Typ reakce 

L ↔ (βTi) + Ti2Ni 942 eutektická 

L + TiNi ↔ Ti2Ni 984 peritektická 

L ↔ TiNi + TiNi3 1118 eutektická 

L ↔ TiNi3 + (Ni) 1304 eutektická 

(βTi) ↔ (αTi) + Ti2Ni 765 eutektoidní 

TiNi ↔ Ti2Ni + TiNi3 630 eutektoidní 

L ↔ TiNi 1310 kongruentní 

L ↔ TiNi3 1380 kongruentní 

(βTi)  ↔ (αTi) 882 alotropická přeměna 

Tabulka 2.1 Reakce v systému Ni-Ti  [5] 
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 Vlastnosti materiálů na bázi NiTi jsou přímo závislé na chemickém sloţení, struktuře a 

předešlém tepelně mechanickém zpracování. Toto platí obecně u všech „klasických“ materiálů, 

avšak zde je tato závislost podstatně větší. Např. změnou obsahu Ni o 0,1 at% změníme hodnotu 

teploty Ms (martenzit start) o 10-15 °C. Vezmeme-li v potaz, ţe fáze NiTi je stabilní v rozmezí 

sloţení 49 aţ 51 at% Ni, lze teplotu martenzitické přeměny měnit v širokém intervalu teplot, a 

to od 

-200°C do +120°C [10] . Samotná martenzitická přeměna je úzce spojena s jevem tvarové 

paměti, který bude popsán v následujících kapitolách. 

 Vlastnosti slitiny jsou do jisté míry ovlivnitelné přidáním legujících prvků. Přidáním 

ţeleza nebo mědi do ekviatomárního NiTi můţeme příznivě ovlivnit mechanické vlastnosti 

slitiny, přičemţ atomy Fe a Cu substituují za atomy Ni. 

Základní fyzikální, elektromagnetické a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 2.2  

[4]. Pro porovnání je v tabulce uvedena slitina na bázi Cu-Zn-Al, která vykazuje podobné 

vlastnosti jako NiTi. 

 

Tabulka 2.2 Fyzikální, elektromagnetické a mechanické vlastnosti intermetalika 

NiTi a slitin na bázi Cu-Zn-Al [4] 

Vlastnosti Jednotky NiTi Cu-Zn-Al 

Teplota tavení °C 1240-1310 950-1020 

Hustota g.cm
-3

 6,4-6,5 7,64-8,0 

Tepelná vodivost při 

293K 
W.m

-l
.K

-1
 10-18 120 

austenit W.m
-l
.K

-1
 18 120 

martenzit W.m
-l
.K

-1
 8,6 / 

Koef. tep. roztaţnosti 10
-6

.K
-1

 6,6-10 17 

austenit 10
-6

.K
-1

 10-11 / 

martenzit 10
-6

.K
-1

 6,6 16-18 

Měrné teplo J.kg
-1

.K
-1

 450-620 390-400 

Transformačni entalpie J.kg
-1

 (19-28).10
3
 (7-9).10

3 

3 Jev tvarové paměti ve slitinách na bázi Ni-Ti 

 Jev tvarové paměti byl u slitiny Ni-Ti sledován počátkem 60. let 20. století. U kovů či 

slitin s tvarovou pamětí dochází při dané teplotě k samovolné změně krystalové struktury. 

Tento jev je způsoben tím, ţe se kov či slitina snaţí udrţet v energeticky výhodném stavu, 

který je ovlivněn okolními podmínkami, především však teplotou. Materiál se tedy vţdy 

přeorientuje do té krystalové mříţky, která je pro něj za daných podmínek nejvýhodnější. 
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 Pokud materiálu v přechodu brání nějaká vnější síla, je schopen vyvinout sílu 

opačnou, jenţ působí proti síle vnější. Hodnota této síly je přímo úměrná napětí, které je 

vyvoláno změnou struktury při dané teplotě a působí uvnitř materiálu. Stručný přehled 

základních materiálů, u nichţ byl dosud sledován jev tvarové paměti, je uveden v tabulce 3.1 

[4]. 

  Tabulka 3.1 Přehled materiálů s jevem tvarové paměti [4] 

Materiál Sloţení 
Teplotní hystereze 

[°C] 

Teplotní oblast pouţití 

[°C] 

Ag-Cd 44-49 at.% Cd 15 -190 aţ -50 

Au-Cd 46,5-50 at.% Cd 15 30 aţ 100 

Cu-Al-Ni 28-29 at.% Al, 3-4,5 at.% Ni 35 -140 aţ 100 

Cu-Sn 15 at.% Sn  -120 aţ 30 

Cu-Zn 38,5-41,5 at.% Zn 10 -180 aţ -10 

Cu-Zn-Me Několik at. % Me 10 - 180 aţ 200 

In-Tl 18-32 at.% Tl 4 60 aţ 100 

Ni-Al 36-38 at.% Al 10 -180 aţ 100 

Ni-Ti 49-51 at.% Ni 30 -50 aţ 110 

Fe-Pt 25 at.% Pt 4 - 130 

Mn-Cu 5-35 at.% Cu 25 -250 aţ 180 

Fe-Mn-Si 30 hm.% Mn, 5 hm.% Si 100 -200 aţ 150 

 

 Technicky zajímavé a v praxi vyuţitelné slitiny s tvarovou pamětí patří především do 

skupiny intermetalických sloučenin, které krystalizují ve výchozím krystalografickém 

uspořádání fáze CsCl (B2). Při ochlazování této vysokoteplotní fáze vzniká fáze nízkoteplotní 

s martenzitickou strukturou. Zatím co u uhlíkových ocelí je martenzit především velice tvrdý 

a křehký, u materiálů s tvarovou pamětí je měkký a tvárný [4]. 

 Tvarově paměťové charakteristiky slitin Ni-Ti jsou uvedeny v tabulce 3.2 [4]. Pro 

srovnání je zde opět uvedena slitina Cu-Zn-Al. 

 

 

 



6 

 

Obrázek 3.1 Zjednodušené 

schéma pseudoelastického 

chování 

Tabulka 3.2 Tvarově paměťové vlastnosti slitin Ni-Ti a Cu-Zn-Al [4] 

Vlastnosti Jednotky NiTi Cu-Zn-Al 

Transformační teploty °C -100-120, -200 -120 

Hystereze °C 20-30,4 5-25 

Deformace při 

jednocestné tvarové 

paměti 

% 6-8 4-6 

Pro N<100 % 6-8 4 

N<10000 % 2 / 

N<1000000 % 0.5 / 

Deformace při 

dvoucestné tvarové 

paměti 

% 3,2-5 0,8-4 

Pro N< 100 % 6 1 

N<100000 % 2 0,8 

N<10000000 % 0,5 0,5 

Maximální teplota 

(1hod) 
°C 400 150-200 

 

3.1 Druhy projevů tvarové paměti 

3.1.1 Pseudoelasticita (Superelasticita) 

 U některých nitinolů se vyskytuje tzv. 

pseudoplasticita, jinak téţ zvaná superelasticita. 

Schéma pseudoelastického chování je zobrazeno na 

obrázku 3.1. Pseudoelastické chování materiálu 

můţeme pozorovat tehdy, je-li jeho teplota vyšší 

neţ Af, tj. při teplotě, za které se materiál vyskytuje 

pouze ve vysokoteplotní (austenitické) formě 

deformovat. Při této deformaci se austenitická 

matrice začne transformovat martenzitickou a celý 

proces je ukončen ve chvíli, kdyţ je 100% 

matrice tvořeno martenzitem s uspořádáním, 

které je pro dané podmínky nejvýhodnější. 
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Martenzit takto vzniklý nazýváme napěťově indukovaným (Stress-induced martensite, SIM). 

Celý proces probíhá za konstantní teploty. Pseudoelastické chování materiálu můţeme 

pozorovat tehdy, je-li jeho teplota vyšší neţ Af, tj. při teplotě, za které se materiál vyskytuje 

pouze ve vysokoteplotní (austenitické) formě. V případě, ţe na daný materiál začne působit 

vnější napětí, začne se elasticky deformovat. Při této deformaci se austenitická matrice začne 

transformovat martenzitickou a celý proces je ukončen ve chvíli, kdyţ je 100% matrice 

tvořeno martenzitem s uspořádáním, které je pro dané podmínky nejvýhodnější. Martenzit 

takto vzniklý nazýváme napěťově indukovaným (Stress-induced martensite, SIM). Celý 

proces probíhá za konstantní teploty. Ve chvíli, kdy je vnější napětí odstraněno, martenzit se 

opět transformuje na austenit a materiál tak přechází do původního stavu. 

 Hodnota elastické deformace se u jednotlivých nitinolů liší podle pouţitého legujícího 

prvku. Můţeme se tak setkat s deformací v rozmezí 5-15% a to aniţ by došlo k porušení 

atomových vazem uvnitř materiálu. Průměrná hodnota pruţné deformace např. pro ocel je 

okolo 0,15%. Právě tento aţ 100 násobný rozdíl je důvodem, proč se v praxi spíše pouţívá 

pojem superelasticita.  

3.1.2 Pseudoplasticita (Superplasticita) 

 Působí-li při teplotě pod Ms (tj. při teplotě, kdy se v matrici začíná tvořit martenzit) na 

materiál z nitinolu napětím, martenzit se přetransformuje do podoby, která je pro daný stav 

nejvýhodnější. Tím se začne celá matrice značně deformovat a to aţ do hodnoty okolo 10%. 

Pokud odstraníme vnější napětí a materiál zahřejeme nad teplotu As, martenzit se 

transformuje na austenit a materiál se vrátí do původního stavu. Tím opět vzniká jev tvarové 

paměti [11]. 

3.1.3 Tvarově paměťový jev (Shape Memory Effect, SME) 

 V závislosti na teplotě okolí dokáţe slitina Ni-Ti změnit svůj tvar a získat tak předem 

definovanou strukturu. Zatímco nízkoteplotní modifikace Ni-Ti je plastická a snadno 

deformovatelná, ohřevem na vyšší teplotu vznikne austenit a obnoví se původní tvar.  Celý 

děj je popsán na obrázku 3.2 [12], který je umístěn na další straně. Vzorek, který je 

deformován v nízkoteplotní oblasti (pod teplotou Mf, tzn. pod teplotou konce martenzitické 

přeměny), si zachová svůj deformací získaný tvar i po uvolnění vnějšího napětí. K obnovení 

původního tvaru pak můţe dojít jen po následném ohřevu do intervalu teplot As-Af (mezi 

teploty ohraničující vznik austenitu), kdy probíhá zpětná fázová přeměna martenzit-austenit. 

Tento jev je rovněţ nazýván jako jednocestný tvarově paměťový. 
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Abychom mohli paměťový efekt znova aktivovat, nestačí materiál pouze podchladit pod 

teplotu Mf, ale musí opět působit vnější napětí. 

 Překročí-li však deformace martenzitu jistou mez, odpovídající úrovni generaci 

nových dislokací, začne probíhat klasický deformační proces a vzniklá deformace je jiţ 

nevratná. Nelze ji odstranit ani ohřátím nad teplotu Af, tj. teplota úplné fázové transformace 

[4]. Vratná deformace má u většiny nitinolů hodnotu okolo 5%, v některých případech to však 

můţe být aţ 10%. 

 

3.1.4 Vratný tvarově paměťový jev (Two-Way Shape Memory Effect, 

TWSME) 

 Podstatou vratného tvarově paměťového jevu je opakovaná a vratná změna struktury 

vzorku v závislosti na změně teploty. Přesněji řečeno, v nízkoteplotní i vysokoteplotní oblasti 

se vyskytuje pouze jedna fáze a fázová transformace můţe probíhat pouze z jedné fáze do 

druhé a naopak. 

 U vratného paměťového jevu (TWSME) je velikost makroskopické deformace o něco 

menší neţ u tvarově paměťového jevu (SME). Vznik TWSME můţeme u materiálu vyvolat 

takzvaným „tréninkem“, coţ je vhodně zvolené tepelně mechanické zpracování, které má za 

důsledek zvýšení stability zvolených fází. Volba podmínek „tréninku“ tak ovlivňuje rozsah a 

stabilitu poţadovaných vlastností tohoto jevu při aplikaci v technické praxi [13]. 

 

Obrázek 3.2 Tvarově paměťový jev [12] 
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 Schematický průběh 

TWSME v závislosti na 

teplotě, resp. deformaci a 

obsahu martenzitu je 

znázorněn na obrázku  

3.3 [14]. Realizace TWSME 

není přirozenou vlastností 

tvarově paměťových slitin, 

nýbrţ je důsledkem částečné 

vnitřní asymetrie, vzniklé při 

tepelně mechanickém 

zpracování. Ohřev materiálu 

do oblasti vysokoteplotní fáze však tuto asymetrii nijak nenarušuje. Podstatou vzniku 

TWSME bývá zpravidla buď přítomnost tzv. stabilizovaného martenzitu, nebo generace 

specifického dislokačního uspořádání. Vedlejším efektem „tréninku“ Ni-Ti slitin je změna 

transformačních teplot. Podle charakteru „tréninku“ se teplota Ms můţe sníţit o více neţ 10 

°C a teplota Af zvýšit aţ o 20 °C. Velikost změny transformačních teplot samozřejmě závisí i 

na chemickém sloţení dané slitiny. U vhodně „trénovaných“ vzorků dochází k nadměrné 

generaci dislokací, čímţ je zajištěno i značné deformační zpevnění [15]. 

 

3.1.5 Všestranný jev tvarové paměti ( All-round SME) 

 Tento jev můţe být pozorován ve slitinách se zvýšeným obsahem Ni, např.51Ni-Ti. 

V průběhu ochlazování zde probíhá postupná fázová přeměna z austenitu na romboedrický a 

později i na monoklinický martenzit (B2→R→B19‘). Při ohřevu probíhá obrácená 

posloupnost deformací. Díky zvýšenému obsahu niklu, tepelnému zpracování a napěťovému 

stárnutí je umoţněn vznik precipitátů fáze Ni4Ti3, které jsou rovnoměrně rozloţeny v matrici 

[4]. Takto vzniklé precipitáty indukují vznik vnitřních napětí v matrici, které ovlivňují 

jednotlivé fázové přeměny v materiálu. Řízenou precipitací Ni4Ti3 můţeme upřednostnit 

vznik jedné z fází [16]. Zvýšení obsahu niklu má za následek pokles teploty Ms pod 

pokojovou teplotu.  

 Maximální hodnota deformace vzniklé všestranným tvarově paměťovým jevem se 

blíţí 1%, coţ je nejméně ze všech zde dříve uvedených jevů tvarové paměti [6]. 

 

    Obrázek 3.3 Schéma TWSME [14] 



10 

 

3.2 Změny struktury Ni-Ti materiálů v důsledku tvarově paměťových 

jevů 

 Důsledkem fázové transformace austenitu je vznik nízkoteplotní martenzitické fáze, 

která má jiný měrný objem, neţ tomu bylo u austenitu. Martenzitická přeměna můţe být 

vyvolána jak změnou teploty, tak působením vnějšího napětí [17]. Bezdifuzním 

mechanismem v matrici vznikají martenzitické desky, coţ má za následek makroskopickou 

změnu tvaru, jenţ závisí na šířce martenzitické desky. Po ohřevu, případně odstranění napětí, 

můţe martenzit opět transformovat na austenit a martenzitická deska zcela zmizí.  

 Tento jev je popsán na obrázku 3.4 [4], kde jsou spojnicemi bodů 1, 2, 3, 4 určeny 

hranice vysokoteplotní fáze a spojnice bodů 1, 2, 9, 10 ohraničují kombinaci vysoko a 

nízkoteplotní fáze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Budeme-li působit na materiál, jenţ je tvořen pouze jednou martenzitickou deskou, 

napětím, dojde k pohybu dvojčatových rozhraní a jedna z dvojčatových variant bude růst na 

úkor druhé, a stejně jak je uvedeno na obrázku 3.5 [4], dojde i k makroskopické změně 

tvaruJiná situace nastane u polykrystalických materiálů, resp. u materiálů, které nemůţou 

změnit svůj tvar. V tomto případě vznikají martenzitické desky, které svou transformační 

deformací kompenzují působící napěťové účinky. Tento proces je nazýván samoakomodací a 

schematicky je znázorněn na obrázku 3.6 [4] Budeme-li vzorek popsaný na obrázku 3.7 [4] 

deformovat smykovým napětím, dojde ke změně objemu původních dvou fází za účelem 

minimalizace vnějších napětí. Hranice mezi dvěma variantami martenzitu se tedy můţe 

Obrázek 3.4 Struktura 

před a po transformaci [4] 

Obrázek 3.5 Chování 

martenzitické desky pod 

napětím [4] 
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pohybovat tak, jak je ukázáno na obrázku 3.2.4 [4] a to v závislosti na vnějším smykovém 

napětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Fázové transformace ve slitinách Ni-Ti 

 Martenzitická transformace sice byla poprvé sledována u ocelí, ale stejný 

mechanizmus se uplatňuje i u slitin na bázi Ni-Ti. Při této transformaci se nijak nemění 

chemické sloţení, dochází pouze ke změně krystalografického uspořádání struktury. 

Martenzit zpravidla vzniká ochlazováním austenitu. Celý děj tedy probíhá atermicky. 

Pojmy martenzit a austenit jsou sice odvozeny od jmen německých resp. anglických 

metalurgů, kteří poprvé popsali výskyt těchto fází u ocelí, pouţíváme je však i při popisu 

martenzitických přeměn ve slitinách neţelezných kovů. 

 Vznikající martenzit se vyznačuje menší hodnotou Gibbsovy energie neţ mateřská 

austenitická fáze. Teplotou Ms označujeme teplotu začátku přeměny austenitu na martenzit a 

při teplotě Mf je tato transformace dokončena. Teplotami As a Af označujeme teploty počátku, 

resp. konce tvorby austenitické fáze. [18] 

 Teplota martenzitické přeměny závisí především na obsahu niklu v matrici. Na 

obrázku 4.1 [19] je znázorněna teplota martenzitické přeměny v závislosti na obsahu niklu 

v matrici. Teplotu martenzitické přeměny můţeme také sníţit přidáním legur (např. Co, Cu, 

Fe). 

Obrázek 3.7 

Transformace vzorku 

namáhaného 

smykovým napětím 

[4] 

Obrázek 3.6 

Transformace 

s omezenou změnou 

tvaru [4] 



12 

 

V závislosti na povaze a charakteristice 

slitiny mohou vznikat různé formy 

martenzitu. Průběh fázových transformací 

je zde popsán tak, jak je uveden v [4]. 

Je-li TR < Mf, proběhne transformace takto:  B2 →B2 + B19‘ (→B19‘‘) 

Je-li Mf < TR < MS, proběhne transformace 

takto: B2 →B2 + B19‘→R + B19‘→B19‘ 

Je-li MS <TR, proběhne transformace takto: 

 B2 →R→R + B19‘ 

U slitin Ni-Ti-Me probíhá transformace 

takto: B2→B19→B19‘ případně  B2→B19 

Kde: 

 B2  značí kubický vysokoteplotní austenit 

 B19  značí ortorombický martenzit 

 B19‘ značí monoklinický martezit 

 B19‘‘ značí triklinický martenzit 

 R značí romboedrickou fázi 

 TR značí teplotu přeměny romboedrické fáze 

 

4.1 Základní druhy jednotlivých fází v NiTi a jejich popis 

4.1.1 Vysokoteplotní austenitická B2 fáze 

 Tato fáze se vyznačuje kubickou prostorově centrovanou 

mříţkou, s mříţkovou konstantou 0,3015nm. Při teplotách nad 

1090 °C přechází tato fáze na plošně centrovanou kubickou 

mříţku. Tato fáze hraje důleţitou roli při vzniku jevu tvarové 

paměti.Na obrázku 4.2 [20] jsou znázorněny dvě vzájemně 

spojené základní buňky austenitu při normální teplotě. Struktura 

této fáze u nedeformovaných vzorků bývá vţdy tvořena 

polygonálními zrny s minimálním počtem vnitřních poruch. 

  

 

Obrázek 4.1 Závislost teploty 

martenzitické přeměny na at. % Ni 

[19] 

Obrázek 4.2 Struktura 

austenitické fáze NiTi 

[20] 
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4.1.2 Nízkoteplotní martenzitická B19‘ fáze 

 O této fázi můţeme říci, ţe hraje 

nejdůleţitější roli při realizaci jevu tvarové paměti, 

která je zaloţena na vratné deformaci právě tohoto 

martenzitu s monoklinickou strukturou.  

V případě deformace vznikají různé dvojčatové 

systémy nepodobné těm původním. V krajním 

případě mohou být všechny tyto varianty 

přeorientovány na jeden monokrystal martenzitu. 

Ve skutečnosti jsou však jednotlivé varianty 

spojeny do kolonií, jejichţ tvorbu nazýváme téţ 

samoakomodačními procesy [4]. Monoklinická 

struktura této fáze přímo vychází z tetragonální 

struktury, která vznikla spojením čtyř jednotlivých 

buněk fáze B2. Mříţkové parametry, tak jak jsou zakresleny na obrázku 4.3 [21], jsou:  

a= 0,2885nm, b=0,4622 nm, c= 0,4120 nm a γ= 96,8 ° 

 

4.1.3 Nízkoteplotní martenzitická B19 fáze 

 Martenzit B19 s orthorombickou strukturou a se vyskytuje u slitin Ni50-xTi50Cux, kde 

x=10 aţ 30. Struktura této fáze vychází opět z mateřské B2 fáze a vzniká buď posunem, nebo 

smykem na bazální rovině. Pro slitinu Ti49,5Ni40,5Cu10 vypadají mříţkové parametry takto: 

a= 0,2881nm, b=0,4279nm a c=0,4514nm [22]. Na obrázku 4.4 [23] je znázorněn způsob 

vzniku B19 fáze z mateřské B2 fáze. 

Obrázek 4.3 elementární 

buňka fáze B19' [21] 

Obrázek 4.4 Vztah mezi martenzitickou B19 a austenitickou B2 fází [23] 
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4.1.4 Nízkoteplotní romboedrická R-fáze 

 Výskyt této fáze je zcela podmíněn chemickému 

sloţení slitiny. Její výskyt byl podle [24] zaznamenán jen 

u slitin s vyšším obsahem niklu (okolo 51%), případně u 

slitin legovaných ţelezem nebo hliníkem. R-fáze vzniká 

romboedrickou distorzí austenitu a protaţením základní 

B2 buňky podél směru <111> tak,jak je znázorněno na 

obrázku 4.5 [25]. Se vznikem R-fáze je taktéţ spojen 

vznik jevu tvarové paměti, ale maximální deformace je 

niţší, neţ u paměťových jevů, v nichţ se vyskytují 

martenzitické fáze. 

 

4.1.5 Teplotní hystereze ve slitinách Ni-Ti 

 Rozdíl mezi teplotami transformace během 

ohřevu a ochlazování se nazývá teplotní hystereze. 

Hystereze je definována jako rozdíl mezi teplotou, 

při které je materiál z 50% transformován na 

austenit během ohřevu a z 50% transformován na 

martenzit během ochlazování. Tento rozdíl můţe 

být v rozmezí 20-30°C. V praxi to znamená, ţe 

slitina navrţená tak, aby byla plně transformována 

tělesnou teplotou, by vyţadovala ochlazení na 

teplotu okolo 10°C, aby se plně přetransformovala 

na martenzit [4]. Názorně je celý jev popsán na 

obrázku 4.6 [4]. 

 

5 Způsoby přípravy slitin na bázi Ni-Ti 

 Při realizaci samotné výroby je nutno zamezit i sebemenšímu znečištění jakýmikoliv 

nekovovými vměstky, které by mohly nepříznivě ovlivnit jak mechanické, tak i 

elektrochemické vlastnosti výsledné slitiny. Při tavení je nutno minimalizovat obsah uhlíku a 

kyslíku v okolní atmosféře. Tyto prvky vykazují vůči titanu vysokou afinitu a vznikající 

Obrázek 4.5 

Základní buňka R-

fáze [25] 

Obrázek 4.6 Teplotní  

  hystereze [4] 
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karbidy, resp. oxidy ovlivňují koncentrace čistých prvků ve slitině, a tak dochází 

k neţádoucím změnám teplot fázových přeměn [23]. 

 

5.1 Příprava slitin plazmovým tavením 

 U tohoto způsobu výroby je materiál umístěn do měděného krystalizátoru, který je 

hlazen vodou. Z důvodu vysoké afinity kyslíku k titanu, je zde jako plazmotvorný plyn pouţít 

vysoce čistý argon, který musí být před pouţitím několikrát přečišťován. 

Mezi hlavní výhody toho způsobu přípravy se podle [4] řadí např.: 

 Nízký stupeň kontaminace taveného materiálu neţádoucími nečistotami 

a plyny 

 Schopnost dosáhnout relativně vysokých tavících teplot 

 Sníţené odpařování kovu 

 Téměř dokonalé vyuţití legujících prvků 

 Kvalita připravované slitiny je silně závislá na čistotě pouţitého argonu. V případě 

jeho znečistění můţe dojít např. ke vzniku neţádoucích oxidů titanu. 

 

5.2 Příprava slitin tavením ve vakuové indukční peci 

 K samotnému tavení se zpravidla vyuţívá 

grafitový kelímek, do kterého jsou vhodně umístěny 

titanové tyče a niklové granule. Právě na správném 

uspořádání vsázky závisí výsledný obsah uhlíku ve 

slitině. Uhlík z grafitového kelímku má za vysoké 

teploty tendenci přecházet do taveniny, ve které dochází 

ke vzniku TiC. V průmyslové výrobě se obsah uhlíku 

pohybuje mezi 200-500ppm, tj. 0,02 – 0,05%. [26]  

 Výhodou je téměř nulové znečistění slitiny 

způsobené nečistotami z okolní atmosféry. Ta je totiţ 

tvořena pouze vakuem. Hlavní výhodou tohoto 

způsobu přípravy je homogenita chemického sloţení v celém objemu odlévaných ingotů.  Té 

můţe být dosaţeno díky působení elektromagnetických sil na taveninu, čímţ dochází 

Obrázek 5. 5.1 Schéma 

vakuové indukční pece [4] 
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k výbornému promíchání všech sloţek. Schéma vakuové indukční pece je znázorněno na 

obrázku 5.1 [4]. 

5.3 Příprava slitin tavením v obloukové vakuové peci 

 Výhodou této metody je, ţe tavení probíhá v měděné kokile, je tedy moţné sníţit 

obsah uhlíku aţ pod 200ppm [26]. Právě díky vysoké čistotě výsledných slitin nachází tato 

metoda vyuţití především v laboratorních podmínkách, kde se však proces tavení v důsledku 

vnitřní nehomogenity ingotů musí několikrát opakovat. Největší nevýhodou této metody je 

však malý objem získané taveniny. 

 

5.4 Příprava slitin tavením práškových kovů elektronovým svazkem 

 Této metody je vyuţíváno všude tam, kde je poţadováno, aby výsledná slitina 

zaujímala předem přesně stanovený tvar. Celá součástka je softwarově rozdělena na tenké 

plátky, které jsou postupně nanášeny ve formě prášku [27]. Prášek je postupně nataven a 

„spečen“ dohromady, avšak tavenina tuhne směrem od spodu, coţ způsobuje nedostatečnou 

homogenitu výsledné části. Celý proces tavení probíhá ve vakuu a za vysokých teplot, coţ 

jsou důvody, proč je u této metody dosahováno nevyšší čistoty ze všech moţných způsobů 

přípravy. Navíc takto vzniklá součástka je zcela kompaktní, bez jakýchkoliv vnitřních pórů a 

s minimální potřebou dalšího zpracování.  

 V důsledku jiţ zmíněných vysokých teplot také dochází k nadměrnému odpařování 

roztavených kovů, coţ má za následek rozdíly v plánovaném a skutečném sloţení výsledné 

taveniny. Vzhledem k této skutečnosti, můţou být takto připravovány jen ty slitiny, u kterých 

se nevyţaduje přesné chemické sloţení. 

 

6 Technologie tváření slitin na bázi Ni-Ti a její vliv na 

mechanické vlastnosti 

 Paměťové materiály na bázi Ni-Ti se téměř nikdy nepouţívají v litém stavu, a tak se 

po odlití ingotů zpravidla bezprostředně zařazuje tváření za účelem zisku poţadovaného 

tvaru. Samotné tváření je rozděleno do několika „podkategorií“ podobně jako je tomu např. u 

ocelí. Tvářecí teplota se zpravidla pohybuje mezi 700-1000°C při tváření za tepla, v závislosti 

na chemickém sloţení, rychlosti tváření, způsobu tváření a na počáteční resp. výsledné 
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poţadované struktuře. Na obrázku 6.1 [4], který je umístěn na následující straně, jsou 

zachyceny základní moţnosti tváření Ni-Ti materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Rotační kování 

 Rotační kování se provádí za účelem výroby drátu malých středních průměrů. 

Maximální průměr vykovaných drátů je asi 2,3mm, dráty menšího průměru lze vyrobit pouze 

taţením. Samotné kování sestává z velkého mnoţství proti sobě se pohybujících čelistí, které 

velmi rychle rotují kolem osy kovaného drátu. Vlastní průřez tyče se tak postupně zmenšuje, 

ale zvětšuje se její délka.  Celý proces probíhá za teploty 800-1000°C. 

 Díky nízké hmotnosti a relativně velké ploše přenosu tepla drátu dohází k jeho 

rychlému ochlazování. Je tedy nutné jej vţdy po jednotlivé fázi kování opětovně ohřívat 

v peci, jejíţ teplota musí být o cca. 20-50°C vyšší, neţ je maximální přípustná teplota kování. 

Díky ohřevu na tak vysokou teplotu dochází také k vyrovnání vnitřních pnutí vzniklých 

v důsledku předchozí deformace.  

 Nevýhodou této technologii je především nízká produktivita v důsledku časové 

náročnosti celého procesu a také velký propal. V závislosti na délce kování a teplotě resp. 

délce ohřevu dochází ke ztrátám aţ 6%. Další nevýhodou je i naplynění povrchu vzniklého 

drátu, jehoţ důsledkem je jak průnik vodíku do vnitřních vrstev, tak i špatná jakost povrchu 

[4]. 

 

   Obrázek 6.1 Základní moţnosti tváření Ni-Ti materiálů [4] 
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6.2 Kování na plocho 

 Tento druh kování se provádí za účelem zisku plechů a plátů o co nejmenší tloušťce. 

Celý proces probíhá na bucharech za teploty okolo 1000°C [4]. 

6.3 Taţení 

 V praxi jsou nejvíce vyuţívány právě drátky, které jsou poţívány především v oboru 

biomedicíny. K jejich výrobě se vyuţívá jak taţení za tepla, tak i za studena, přičemţ hlavním 

limitujícím faktorem je především síla potřebná pro taţení. 

Vstupními polotovarem jsou dráty získané v předešlých operacích výroby, které jsou taţeny přes 

průvlak potřebného průměru. Po kaţdém průtahu je nutné zařadit mezioperační ţíhání v ochranné 

argonové atmosféře za teploty okolo 900°C, v důsledku značného deformačního zpevnění. Pokud 

by ţíhání zařazeno nebylo, docházelo by ke značnému „ vydírání“ průvlaku, navíc by takto 

vzniklé drátky prakticky nebylo moţno pouţít v důsledku vysoké tuhosti vyvolané zpevněním. 

 Abychom sníţili tření drátku při průchodu průvlakem, je nezbytné zajistit i správné 

mazání průvlaku. V závislosti na teplotě taţeného drátu se pouţívá koloidní roztok grafitu ve 

vodě, MoS2, mazadla na olejové bázi nebo sodné mýdlo [28]. 

 

6.4 Válcování 

 Samotná technologie válcování se nijak výrazně neliší od válcování běţných ocelí, 

snad jen s rozdílem nároků kladených na jednotlivé válce. Jelikoţ válcujeme předem 

deformací zpevněné materiály, jsou na válce kladeny vysoké nároky. Při válcování těles 

větších rozměrů volíme teplotu výchozích polotovarů okolo 1000°C, a s klesající tloušťkou 

polotovarů teplotu sniţujeme. 

 Tenké pásky a folie je třeba válcovat pouze za studena. Při zvýšené teplotě by se 

vnější povrch nasytil vzdušným kyslíkem a došlo by k výraznému zhoršení tvařitelnosti. Před 

jednotlivými úběry je vhodné zařadit ţíhání na sníţení pnutí v atmosféře argonu. Pokud by 

ţíhání zařazeno nebylo, mohlo by při překročení maximální deformace dojít k prasknutí 

vývalku popř. poškození válcovací stolice v důsledku příliš velkého deformačního odporu [4]. 
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7 Tepelné zpracování 

 Tepelné zpracování je zařazováno nejčastěji v průběhu nebo po ukončení tváření slitin 

na bázi Ni-Ti. Např. po taţení drátu je z ekonomicko-technologických důvodů zařazováno 

mezioperační ţíháni v ochranné atmosféře, v jehoţ průběhu dochází k odstranění taţením 

vyvolaného zpevnění. Teplota mezioperačního ţíhání bývá v rozmezí 600-800°C. Pro získání 

bezdefektních drátů se zařazuje ţíhání a argonové atmosféře při teplotě 800-900°C na sníţení 

pnutí [29]. 

 K dosaţení optimálních vlastností mohou být pouţity materiály se zbytkovou 

deformací 30-40% před tepelným zpracováním. Superelastické nitinoly jsou typicky tepelně 

zpracovávány při teplotě okolo 500°C. U slitin bohatých na Ni (s obsahem okolo 55 atm.%) 

můţe být dosaţeno dobré superelasticity a tvarově paměťového jevu díky rozpouštěcímu 

ţíhání při teplotách 600-900°C s následným dodatečným ţíháním při teplotách okolo 400°C, 

coţ vyvolává precipitaci Ni-bohatých fází [29], z nichţ nejdůleţitější roli hraje Ni4Ti3. 

 K dosaţení rekrystalizace je potřeba teplotu zvýšit nad 700°C, rozpouštěcí ţíhání 

vyţaduje teplotu minimálně 550°C 

 

Většinu slitin na bázi Ni-Ti lze tepelně zpracovávat bez ochranné atmosféry aţ do teploty 

500°C. Dochází však ke sníţení jakosti povrchu, na kterém se po krátké době začne vylučovat 

pasivační vrstva TiO2. Po delší době je však vrstva oxidu natolik hrubá, ţe se začne odlupovat 

ve formě vloček či šupinek. Veškeré tepelné zpracování při teplotách vyšších neţ 500°C je 

nutno provádět v inertních atmosférách nebo ve vakuu. Do prostoru pece se také zpravidla 

vkládá i kelímek s Ti houbou, která zde slouţí jako getr. Zbytkový kyslík v peci se přednostně 

slučuje s titanem z Ti houby, čímţ je zajištěna ochrana vzorku proti vysokoteplotní korozi. 

Obrázek 7.1 Stárnutí NiTi, závislost tvrdosti na délce stárnutí při teplotě 400 °C [31] 
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 Vlivem zahřátí nitinolů a výdrţi na dané teplotě dohází k postupné precipitaci různých 

fází tak, jak je popsáno zde [30]: 

NiTi → Ni14Ti11 → Ni3Ti2 → Ni3Ti 

 Tento jev nazýváme stárnutím. Nejvíce výrazný je u slitin bohatých na Ni. V důsledku 

vzniku precipitátů se matrice ochuzuje o Ni a dochází tak ke změně transformačních teplot. 

Přítomnost precipitátů zase ovlivňuje mechanické vlastnosti. Na obrázku 7.1 [31] je uvedena 

závislost délky stárnutí na tvrdosti. Pouţitý vzorek obsahoval 58,5 hm% Ni a byl stárnut při 

400°C. 

 

8 Nejvýznamnější systémy Ni-Ti-Me a jejich vlastnosti 

 Přídavek legujících prvků ovlivňuje nejen transformační teplotu, ale rovněţ její 

mechanismus a výsledné produkty fázové přeměny. Všeobecně platí, ţe příměsi, které 

zvětšují meziatomové síly ve fázi NiTi, budou zvyšovat i teplotní hysterezi a naopak [32]. 

Z hlediska legování je důleţité, do jaké 

polohy se bude daný prvek umisťovat, 

resp. bude záleţet na tom, místo kterého 

atomu v mříţce bude atom legujícího 

prvku substituovat. Prvky jako Fe nebo 

Co nahrazují v mříţce pouze atomy Ni, 

naopak většina dalších legujících prvků 

můţe v mříţce nahrazovat jak atomy Ni 

tak atomy Ti [33]. Vlastnosti slitin 

zásadně ovlivňují téţ různé nečistoty, které kontaminovali taveninu např. v průběhu samotné 

tavby. V případě tavení v grafitovém kelímku přechází uhlík do taveniny, kde vytváří karbidy, 

které značně zhoršují mechanické vlastnosti slitin. Při působení plynů (O2, N2, H2) vznikají ve 

struktuře oxidické vměstky, s jejichţ vznikem je těsně spjato ochuzení matrice o titan. Tato 

změna chemického sloţení má za následek změnu transformačních charakteristik slitiny. 

V tabulce 8.1 [4] jsou uvedeny transformační teploty slitin (NiTi)0,95X0,05, kde X je legující 

prvek uvedený v prvním sloupci tabulky. 

 

8.1 Transformační teploty slitin 

(NiTi)0,95X0,05 [4] 
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8.1 Systém Ni-Ti-Cu a její vlastnosti 

 Atomy Ni jsou v systému Ni-Ti-Cu nahrazovány Cu, čímţ se relativní obsah Ni 

v matrici sniţuje. Při obsahu Cu  méně neţ 5 atm.% probíhá v materiálu pouze jednosměrná 

transformace B2→B19‘. Zvýšíme-li obsah Cu nad 10 atm.%, můţe jiţ probíhat dvoufázová 

transformace  B2→B19(R)→B19‘. Se zvyšujícím se obsahem Cu se v neposlední řadě 

sniţuje také teplotní hysterze a to v rozsahu 3,2-2,7% [4]. 

 Velké vyuţití nacházejí součástky ze 

slitiny Ni-Ti-Cu především v řídící a ovládací 

technice a to díky tomu, ţe dostatečně rychle 

reagují na změnu teploty a napětí. Legování mědí 

taky zamezí vzniku metastabilní a stabilních 

precipitátů Ni4Ti3 resp. Ni3Ti. Na místo toho 

vzniká ve struktuře fáze (NiCu)3Ti, jeţ má 

schopnost sniţovat hysterezi a koncentrační 

závislost transformačních teplot [34]. Na 

obrázku 8.1 [35], je znázorněn řez 

systémem  Ni-Ti-Cu při 800°C. 

 

 

8.2 Systém Ni-Ti-Fe 

 Slitiny Ni-Ti-Fe jsou v běţné praxi 

hojně vyuţívány, a to v důsledku nejlepších 

tvarově paměťových vlastnosti ve srovnání 

s jinými Ni-Ti slitinami. Jejich výroba oproti 

jiným slitinám také není tak náročná. Změnou 

chemického sloţení můţeme velice přesně 

řídit transformační charakteristiky daných 

slitin. Přídavek Fe vede ke sníţení teploty 

Ms, coţ v důsledku vede k oddělení R-fáze 

od martenzitické [4]. 

 Díky nízké teplotě austenitické 

transformace se aplikace na bázi Ni-Ti-Fe pouţívají především v oblasti nízkých teplot (okolo 

Obrázek 8.1 Izotermický řez ternárním 

systémem Ni-Ti-Cu při 800°C [35] 

Obrázek 8.2 Izotermický řez 

systémem Ni-Ti-Fe při teplotě 900°C 

[37] 
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-50°C). Přednostní vyuţití tak tato slitina nachází např. v kryogenních komorách jakoţto 

spojovací materiál. Na rozdíl od mědi nemá přídavek ţeleza ţádný vliv na tvorbu neţádoucích 

precipitátů [36]. Obrázek 8.2 [37] zobrazuje řez systémem Ni-Ti-Fe  při teplotě 900°C. 

 

8.3 Systém Ni-Ti-Al 

 Dojde-li k nahrazení malého mnoţství titanu hliníkem, dojde k výraznému poklesu 

teploty Ms a podobně jako u ţeleza lze dobře odlišit martenzitickou transformaci od vzniku R-

fáze. Legováním Al je zajištěna vysoká stabilita a reprodukovatelnost SME. Se vzrůstajícím 

obsahem Ti ve slitině roste i lineárně teplota As, aţ se při obsahu 50,5 atm.% ustálí na teplotě 

113°C [32]. Při výrobě této slitiny je nutno brát v potaz vysokou afinitu Al ke kyslíku. Proto 

je vhodné provádět tavbu v ochranných atmosférách vysokých čistot. V opačném případě by 

mohlo dojít ke vzniku oxidu hlinitého Al2O3, jenţ by se ve struktuře objevil ve formě 

vměstků, které by mohly negativně ovlivnit mechanické vlastnosti a zároveň ochudit slitinu o 

Al. 

8.4 Systém Ni-Ti-Co 

 Legování Co přináší především zlepšení pseudoelastických vlastností slitin Ni-Ti, kde 

nahrazuje Ni aţ do obsahu 3 atm.%.  Díky svému pseudoelastickému chování nachází tato 

slitina uplatnění především v ortodoncii, kde je ve formě drátků pouţívána jako součást 

trvalých rovnátek. Legováním Co je dosaţeno sníţení teplot As a Af  aţ o několik desítek °C 

oproti ekvivalentním slitinám bez přídavku Co [38]. 

 

8.5 Systém Ni-Ti-W 

 Podle [39] zvyšují disperzní částice wolframu stabilitu vratného tvarově paměťového 

jevu. Precipitáty bohaté na wolfram jsou nejen teplotně stabilní, ale také velice tvrdé, coţ 

příznivě ovlivňuje hlavně otěruvzdornost. Závislost tvrdosti na obsahu W ve slitině je 

znázorněna na následující stránce na obrázku 8.3 [39]. Se zvyšujícím se obsahem W ve slitině 

roste i napětí potřebné k vyvolání dané deformace. Zároveň se však sniţuje pseudoelasticita a 

vůbec všechny projevy paměťových jevů jsou tak se vzrůstajícím obsahem wolframu značně 

utlumeny. Závislost napětí na příslušné deformaci je pro slitiny s rozdílným obsahem W 

znázorněna na obrázku 8.4 [39], jenţ je umístěn další straně. 
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Obrázek 8.3 Závislost tvrdosti na  

  obsahu W [39] 

 

8.6 Systém Ni-Ti-Nb 

 Legování niobem se jeví jako vhodné v případě, ţe má být dosaţeno vyšší hystereze 

přeměny a to především za pokojových teplot. Niob také zvyšuje mez pevnosti dané slitiny aţ 

do obsahu 5 atm.%, při překročení této hranice se mez pevnosti postupně sniţuje, coţ platí jak 

pro pokojovou teplotu, tak pro teplotu Ms. Závislost napětí na deformaci je pro různé teploty 

zachycena na obrázcích 8.5 [40] a 8.6 [40], kde jsou patrné rozdíly mezi slitinami s rozdílným 

obsahem Nb. 

Obrázek 8.4 Závislost napětí 

na deformaci [39] 

Obrázek 8.5 Závislost napětí na 

deformaci při pokojové teplotě 

[40]  

Obrázek 8.6 Závislost napětí na 

deformaci při teplotě Ms [40]  
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9 Korozně elektrochemické vlastnosti slitin Ni-Ti a Ni-Ti-Me 

 Jelikoţ se materiály na bázi Ni-Ti(-Me) stále více uplatňují v oborech těsně spjatých 

s medicínou, bude následující kapitola zaměřena především na korozní chování těchto 

materiálů v prostředí lidského těla. 

 Prostředí lidského těla se z hlediska koroze jeví jako vysoce agresivní, proto v něm 

mohou probíhat všechny druhy koroze, s výjimkou koroze za vysokých teplot, která lze 

z praktického hlediska zcela zanedbat. A tak se vedle celkové a galvanické koroze objevuje 

také koroze třením či koroze za napětí, s níţ je úzce spjata téţ mezikrystalová koroze. 

Nejčastěji je však pozorována bodová koroze, která je společná pro všechny korozivzdorné 

materiály [41]. 

 O tom, jak bude materiál korodovat, rozhodují především dva základní faktory-

tendencí materiálu korodovat a rychlost samotné koroze. Tendence korodovat je dána 

rozdílem potenciálů mezi katodou a anodou, resp. mezi katodickými a anodickými místy 

materiálu. Rychlost koroze je významná pouze v případě, ţe materiál jiţ začal korodovat. 

I kdyţ bude tendence materiálu korodovat vysoká, rychlost koroze můţe být malá, navíc se 

v průběhu času můţe měnit. Rozhodujícím faktorem rychlosti koroze jev zvaný pasivita. 

 

9.1 Pasivita materiálů na bázi Ni-Ti 

 Pasivitou rozumíme stav na povrchu daného materiálu, na kterém se vytvořila tenká 

vrstva, téţ zvaná pasivační, která brání další korozi, resp. sniţuje korozní rychlost. Korozní 

rychlost je tím menší, čím je pasivační vrstva kvalitnější. Ta je tvořena zpravidla oxidy. Čím 

je kov reaktivnější, tím více stálá a silnější můţe být pasivační vrstva. U slitin Ni-Ti je 

pasivační vrstva tvořena TiO2, jenţ je velice stálý a nereaktivní [3]. Díky tomu, ţe je téměř 

elektricky nevodivý, zabraňuje další korozi a chrání tak materiál před jejími účinky. Toho je 

hojně vyuţíváno především u aplikací in vivo, tj. aplikací uvnitř lidského těla, nazývaných téţ 

implantáty. Následující kapitoly budou tedy přednostně zaměřeny na korozi slitin na bázi 

Ni-Ti v prostředí lidského těla. Z důvodu vysoké afinity titanu ke kyslíku vzniká pasivační 

vrstva velice rychle, přitom její přítomnost brání pronikání dalších iontů dovnitř materiálu a 

naopak, čímţ brání dalšímu postupu koroze.  

 V extrémních případech můţe docházet k pomalému rozpouštění pasivační vrstvy a 

tím i uvolnění malého mnoţství iontů do okolní tkáně. Toto rozpouštění je však natolik 

pomalé, ţe jej můţeme v běţné praxi naprosto zanedbat. TiO2 hraje podstatnou roli také na 
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povrchu implantátů určených k zabudování do kostí. U povrchů se silnou vrstvou tohoto 

oxidu dochází k pevné fixaci implantátu ke kosti. 

 

9.2 Galvanická koroze 

 Lidské tělo je tvořeno aţ z 70% ionty nasycenou vodou, můţeme ji tedy pokládat za 

dobře vodivý elektrolyt [42]. Vloţíme-li tedy do takovéhoto prostředí implantát z Ni-Ti, můţe 

vznikat galvanický článek. To můţe být důsledkem vnitřní nehomogenity implantátu vzniklé 

při tavbě slitiny, příp. špatně zvoleným tepelným zpracováním. 

 V druhém případě můţe jít o koncentrační článek vyvolaný rozdílem korozních 

prostředí působících na různé části implantátu [43]. Důsledkem obou těchto dějů je 

rozpouštění anodické části implantátu a přechod kovu ve formě iontů do okolních tkání. 

 Přítomnost Ni iontů v lidském těle způsobuje různé alergické reakce, při dlouhodobém 

působení můţe dojít aţ k nekróze 

tkáně. V ojedinělých případech 

byla podle [3] zjištěna přímá 

souvislost mezi působením Ni 

uvnitř lidského těla a vznikem 

rakoviny. Cely proces je popsán 

na obrázku 9.1, kde je znázorněna 

galvanická koroze implantátu na 

rozhraní kost/tělní elektrolyt. 

 

9.3 Celková koroze 

 U slitin na bázi Ni-Ti se tento druh koroze prakticky nevyskytuje. V práci [44] bylo 

zjištěno, ţe celková koroze souvisí pouze s tvorbou a regenerací pasivační vrstvy. Korozní 

rychlost je tedy dočasně zvýšená v období několika hodin po zavedení implantátu do těla, pak 

se však rychle sníţí a následně ustálí na velice nízké hodnotě. Konkrétní hodnota korozní 

rychlosti je závislá především na „agresivitě“ okolního prostředí a korozních vlastnostech 

dané slitiny. 

 

 

Obrázek 9.1 Galvanická koroze na rozhraní 

       kost/tělní elektrolyt 
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Korozní rychlost můţe být definována takto: 

   
  

  
   

  

   
  

kde je: rc  … rychlost koroze 

   … tloušťka odkorodované vrstvy 

   … čas potřebný ke zkorodování dané vrstvy 

 

Nebo takto: 

   
   

     
         

 

      
  

 

kde je: rc  … rychlost koroze 

   … hmotnost odkorodované vrstvy 

   … čas potřebný ke zkorodování dané vrstvy 

    … plocha odkorodované vrstvy 

 

9.4 Koroze s otěrem pasivační vrstvy 

 Koroze spojená s otěrem pasivační vrstvy je cyklicky opakující se proces, jehoţ 

podmínkou je vzájemný dotyk různě se pohybujících ploch. Tato vrstva je kontinuálně otírána 

a ve formě drobných 

krystalků či šupinek 

přechází do okolí. Na 

místě otěru vzniká 

posléze nová 

pasivační vrstva a 

celý proces se 

cyklicky opakuje. [43] 

Konkrétně u aplikací 

na bázi slitin Ni-Ti se 

tento druh koroze 

můţe vyskytovat u 

rovnátek chrupu, 

Obrázek 9.2 Schéma koroze otěrem u rovnátek s drátky 

ze slitin Ni-Ti 
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kde se v důsledku špatného upevnění drátků do tzv. zámečků mohou drátky při kousání o 

zámečky otírat, 

a tak dochází k odlupování pasivační vrstvy. Před vznikem nové pasivační vrstvy tak můţe 

v důsledku působení slin docházet k uvolňování toxického niklu. Tento případ je popsán na 

obrázku 9.2. 

 

9.5 Bodová koroze 

  Bodová koroze neboli pitting představuje pro aplikace ze slitin Ni-Ti z hlediska 

degradace jejich funkčnosti největší hrozbu. Stejně jako jiné materiály odolné vůči celkové 

korozi (nerezové chrom-niklové oceli, titanové superslitiny, atd.) jsou i tyto náchylné 

k tomuto druhu koroze. Jedná se o lokalizovaný korozní děj, při kterém vznikají na povrchu 

materiálu hluboké důlky, avšak okolní povrch zůstává bez pozorovatelného napadení [45].  

 Mechanizmus tohoto děje spočívá v rozpuštění pasivní vrstvy v místech se slabšími 

ochrannými vlastnostmi (vměstky, okuje, hranice zrn atd.), dochází k tvorbě mikročlánku 

mezi aktivovaným a pasivním povrchem. V místě poruchy pasivní vrstvy vzniká důlek, ve 

kterém migrací vzrůstá koncentrace agresivních iontů (nejčastěji chloridů) a hydrolýzou 

korozních produktů klesá hodnota pH. Tím se vytvářejí stále agresivnější podmínky, vzniklý 

důlek se dále šíří a malá velikost ústí důlku nedovoluje výměnu roztoku uvnitř. V závislosti 

na stavu povrchu se tedy odolnost vůči bodové korozi můţe významně měnit. V [46] byl 

zmíněn vztah mezi jakostí povrchu drátů ze slitin NiTi a jejich náchylností k bodové korozi. 

Porovnání bylo prováděno v roztoku umělé plazmy. Vzorky, u nichţ byly odstraněny 

povrchové defekty (okuje, oxidy), vykazovaly zvýšenou odolnost proti bodové korozi, neţ 

vzorky s neošetřeným povrchem. Bylo také zjištěno, ţe korozní odolnost se u vzorků s různou 

strukturou (austenit, martenzit) liší jen nevýznamně.  

 V jednotlivých korozních bodech přechází titan na nestabilní hydratované oxidy příp. 

hydroxidy, které na povrchu vytvoří pórovitou bariéru, přes kterou mohou procházet jen 

molekuly vody, hydroxylové a halogenidové ionty. Ovšem z bodů do okolního prostředí 

mohou pronikat niklové kationty, které jsou zpravidla pohlcovány okolní tkání. V [3] byla 

odvozena z velikostí jednotlivých bodů určena průměrná rychlost koroze 0,046mm/rok. 

K vyhodnocování byly pouţity tenké drátky na bázi NiTi, jeţ po dobu 6 měsíců slouţily jako 

výztuhy srdečních cév. Ačkoliv by tato hodnota byla u běţných aplikací povaţována za 

„excelentní“, vezmeme-li v potaz průměr drátku (0,2mm), jedná se o jeho váţné poškození.  
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9.6 Korozní praskání 

 Korozní praskání je jedním z typů porušení kovového materiálu, které je vyvoláno 

působením prostředí. Nejedná se tedy o poškození prostým mechanickým namáháním. Ke 

koroznímu praskání slitin dochází současným působením mechanického tahového napětí a 

specifického prostředí. Při korozním praskání vznikají a rostou v materiálu trhliny, které 

vedou k prasknutí připomínajícímu křehký lom. Trhliny se šíří ve struktuře buď po hranicích 

zrn, nebo přes zrna [47].  

 Korozní praskání je technicky velmi významný druh korozního napadení, který můţe 

vést k náhlému a nečekanému selhání 

daných aplikací. Mechanizmus je 

nejčastěji popisován jako aktivní 

rozpouštění materiálu na čele trhliny za 

současného působení tahového napětí. 

Korozní trhlina zpravidla vzniká v místě 

bodové koroze, kde je průřez materiálu 

lokálně zeslaben, přičemţ jednotlivé 

„prohlubně“ fungují jako koncentrátory 

napětí. V těchto místech vzniká trhlina, 

která se podle charakteru napětí můţe 

šířit přes celý vzorek a způsobí tak jeho 

selhání. Proces je schematicky je celý proces naznačen na obrázku 9.3. 

 

9.7 Koroze slitin Ni-Ti v různých prostředích 

 Mořská voda: Pokud je slitina NiTi ponořena v proudící mořské vodě, není 

 korozně napadána. Nicméně ve stojaté vodě dochází k porušení 

 pasivační vrstvy a následně vlivem přítomných chloridů i ke vzniku 

 především bodové koroze [4]. 

 Kyselina octová (CH3COOH): U vzorků vystavených kys. octové se rychlost 

 koroze mění v závislosti na teplotě a koncentraci kyseliny v intervalu 

 2*10
2
-7,6*10

2
 mm/rok [4]. 

Obrázek 9.3 Schéma vzniku  

  korozních prasklin 
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 Methanol (CH3OH): Je-li metanol znečištěn roztokem halogenidů, můţe u 

 nitinolů způsobit vnik bodové koroze, avšak čistý tuto slitinu 

 korozně nenapadá [4]. 

 Kyselina chlorovodíková (HCl): V závislosti na teplotě a koncentraci 

 kyseliny se dopad na korozi nitinolů zásadně mění. U slitin Ni-Ti se 

 při působení zředěné HCl korozní rychlost měnila v rozmezí  

 0,36 - 3,3 mm/rok. U slitin Ni-Ti-Fe však korozní rychlost v 7M 

 roztoku HCl při normální teplotě dosahovala aţ 457mm/rok [4]. 

 Kyselina dusičná (HNO3): Kyselina dusičná je vůči slitině Ni-Ti mnohem 

 agresivnější neţ k nerezavějícím ocelím. V 10% roztoku HNO3 při 

 normální teplotě je slitina NiTi napadána rychlostí asi 0,024mm/rok. 

 Avšak roztok 5% HNO3 při teplotě varu napadá tuto slitinu rychlostí 

 aţ 2mm/rok [4]. 
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10 Praktická část-hodnocení korozní odolnosti vybraných nitinolů 

10.1 Metodika práce 

Cílem tohoto měření je zjistit náchylnost vzorků k bodové korozi v závislosti na 

sloţení slitin, z nichţ jsou jednotlivé vzorky vyrobeny.  

Toto měření bude probíhat v korozních celách s  korozním prostředím umělých slin, 

kde bude vzorek umístěn jako pracovní elektroda a společně s pomocnou kalomelovou a 

vnější platinovou elektrodou bude připojen k potenciostatu. Poţadovaným výstupem jsou 

polarizační křivky znázorňující závislost proudové hustoty na potenciálu přiváděném na 

jednotlivé vzorky. Z jednotlivých křivek je pak moţné odečíst jak potenciál průrazu pasivační 

vrstvy, tak i potenciál repasivace. Určit tyto hodnoty je moţno buď konvenčním způsobem, tj. 

odečíst jednotlivé potenciály při konkrétní hodnotě proudové hustoty, nebo pomocí výrazného 

zlomu na křivce resp. protnutí křivek. Z důvodu sloţitého tvaru křivky však tuto metodu není 

moţné pouţít vţdy. 

10.2 Příprava vzorků, postup práce 

 Jednotlivé vzorky byly dodány buď v lité formě ve tvaru válečků o průměru cca 10mm 

a délce do 20mm, nebo ve formě kovaných drátků o průměru cca 2,5mm a délce cca 150mm. 

Všechny vzorky byly pokryty silnou vrstvou černých okují, kterou bylo nutno 

obrousit. Broušení probíhalo na čistých brusných papírech s SiC abrazivem. Odstranění 

hrubých okují a doleštění bylo provedeno papíry s hrubostí 800-2500 tak, aby vznikl 

dostatečně hladký a lesklý povrch.  

Následně byla na vzorcích změřena exponovaná plocha, vzorky ve tvaru drátku byly 

zaizolovány tak, aby na jejich koncích nedocházelo ke zhušťování proudových siločar a 

nedocházelo tak ke zkreslení celého měření.  

Vzorky byly upevněny do korozních cel, které byly později naplněny roztokem 

umělých slin. Následně byla do cely vloţena vhodně zahnutá platinová protielektroda a na 

závěr byla přes solný můstek vloţena pomocná elektroda tak, aby byl okraj solného můstku 

umístěn cca 2 mm od povrchu vzorku. Takto připravená cela byla následně umístěna na topné 

hnízdo a teplota v ní byla regulována na teplotu lidského těla, tj. 37 °C. Nakonec byly 

jednotlivé elektrody připojeny k potenciostatu tak, aby se jednotlivé vodiče nekříţily a 

nedocházelo tak k ovlivnění měření vznikajícím magnetickým polem. Byl pouţit 

elektrochemický laboratorní systém VoltaLab
TM

21 Electrochemical Laboratory, typ PGP 201 
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Potentiostat/galvanostat od firmy Radiometer Kopenhagen, řízený počítačem se softwarovým 

vybavením VoltaMaster I. Celé měření bylo prováděno v souladu s norami ASTM G 31-72  

[48] a ASTM G5-94  [49]. 

 

10.3 Chemické sloţení vzorků 

Chemické sloţení jednotlivých vzorků a jejich stav resp. způsob jejich přetváření jsou 

uvedeny v tabulce 10.1. 

 

Tabulka 10. 1 Chemické sloţení a stav jednotlivých vzorků 

Vzorek 
Prac. 

označení 
Stav 

Chem. sloţení [at.%] 

Ni Ti Cu Hf Zr Nb 

K NiTiCu15 litý 35 50 15 0 0 0 

Q NiTiZr10Nb15 litý 49,5 25,5 0 0 10 15 

V NiTiHf8 litý 49,8 42,2 0 8 0 0 

50/50 NiTi50 kovaný 50 50 0 0 0 0 

Z NiTiCu10 kovaný 40 50 10 0 0 0 

Pozn. Chemické složení vzorků bylo odvozeno z chemického složení navážky před tavbou. 

 

10.4 Výsledky měření 

Výsledkem tohoto měření jsou hodnoty potenciálů uvedené v tabulce 10.6 a 

polarizační křivky znázorněné na obrázcích 10.1 a 10.2, které popisují průběh polarizace. 

 

Tabulka 10.6 Hodnoty jednotlivých naměřených potenciálů 

Vzorek Prac.označení 
Potenciály [mV] 

Ecor Edep Edep-konv Evrat Erep Erep-konv 

K NiTiCu15 -249 895 900 1113 -96 -55 

Q NiTiZr10Nb15 -178 1000 1210 1675 925 1013 

V NiTiHf8 -430 407 412 477 nelze -271 

Z NiTiCu10 -183 480 492 550 -135 -105 

50/50 NiTi50 -196 86 102 150 nelze -337 
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Kde:   

  Ecor  … Korozní potenciál ustanovený na vzorku před započetím měření 

 

  Edep   … Potenciál depasivace určený pomocí metody „zlomu na křivce“

   

   Edep-konv … Potenciál depasivace určený konvenční metodou (potenciál  

     přiváděný na elektrodu ve chvíli, kdy proudová hustota dosáhla 

     hodnoty 10
-4

 mA.cm
-2

 ) 

 

  Evrat  …Vratný potenciál 

 

Erep  … Potenciál repasivace určený pomocí metody „protnutí křivek“ 

 

   Edep-konv … Potenciál repasivace určený konvenční metodou (potenciál  

     přiváděný na elektrodu ve chvíli, kdy proudová hustota dosáhla 

     hodnoty 10
-5

 mA.cm
-2

 ) 

 

  Na základě provedených potenciodynamických cyklických polarizačních zkoušek 

můţeme kvalitativně porovnat odolnost proti vzniku bodové koroze u jednotlivých vzorků. 

Jako nejvíce odolný se jeví vzorek NiTiZr10Nb15 následovaný NiTiCu15 a NiTiCu10. 

Druhým nejhorším je vzorek NiTiHf8 a vzorek NiTi50 se jeví jako nejnáchylnější. 

 

Obrázek 10.1  Závislost proudové hustoty na potenciálu pro vzorky NiTi50, 

NiTiHf8 a NiTiZr10Nb15 
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Obrázek 10.1 Závislost proudové hustoty na potenciálu pro vzorky NiTi50, 

NiTiCu10 a NiTiCu15 

 

Po provedení těchto elektrochemických zkoušek v korozních celách se na exponovaném 

povrchu vzorků nacházely jak mělké důlky tak poměrně hluboké body. Na obrázku 10.3 lze 

vidět povrch vzorku NiTiCu10 napadený bodovou korozí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 10.2 Bodová koroze na povrchu vzorku NiTiCu10 
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11 Diskuze 

 Vzorek NiTi50 z ekviatomární slitiny NiTi se z hlediska korozní odolnosti jevil jako 

nejméně odolný. Nízký potenciál průrazu a velký rozdíl mezi potenciály průrazu a repasivace 

znamenají, ţe slitiny o tomto sloţení nejsou vhodné pro výrobu implantátů, zato jejich 

mechanické vlastnosti jsou na výborné úrovni, coţ tuto slitinu předurčuje pro pouţití v jiných 

odvětvích-např. v letectví či kosmonautice. Případné zvolení vhodné legury můţe korozní 

odolnost podstatně zvyšovat.  

  Jedním z vhodných legujících prvků je měď, která příznivě ovlivňuje jak potenciál 

průrazu tak zpětné repasivace. Se zvyšujícím se obsahem mědi ve slitině se i zásadně zlepšují 

korozní vlastnosti. Slitina NiTiCu se také vyznačuje rychlou tvarovou odezvou na změnu 

teploty a nízkými transformačními teplotami, je tak vhodná pro pouţití v řídící a regulacní 

technice pracující za nízkých teplot a v agresivním prostředí. 

 V případě legování hafniem dosáhneme ještě o něco lepší korozní odolnosti, avšak 

slitina NiTiZr10Nb15 se vyznačuje jak velmi vysokým potenciálem průrazu, tak i 

potenciálem repasivace, jenţ je pouze nepatrně niţší. Takováto slitina je vhodná k výrobě 

implantátů do lidského těla, kde svou silnou pasivační vrstvou bude účinně bránit průniku 

niklových iontů do organismu. V případě narušení této vrstvy jak mechanicky tak 

elektrochemicky, dojde velice brzy po odstranění příčiny porušení k repasivaci a povrch bude 

opět velice účinně odolávat agresivnímu prostředí.  

 

12 Závěr 

 Ačkoliv od objevení jevu tvarové paměti u slitin na bázi NiTi uběhlo jiţ více neţ 50 

let, materiál je zatím široké veřejnosti poměrně neznámý a poměrně málo nachází uplatnění. 

Pouţíván je především na speciální aplikace. Důvodem je jeho vysoká cena spojená jak s jeho 

přípravou, tak cenou výchozích surovin. 

  Hojně vyuţíván je v oborech, kde je kladen důraz především na kvalitu a dokonalou 

funkčnost, zatímco finanční stránka zde není tak důleţitá. Jedná se o aplikace pro armádu a 

různé medicínské aplikace. V armádě jsou tyto slitiny pouţívány především pro aplikace na 

spojování vysokotlakých hydraulických trubek přímo spojených s řízením stíhacích letadel. 

Zde by selhání znamenalo moţné poškození, či zničení techniky za stovky milionů korun a 

v neposlední řadě i ohroţení ţivotů. V medicíně se jedná především o hlavně o stenty a 

nástroje určené k vyjímání minerálních usazenin z lidských orgánů, např. ledvinových 
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kamenů. Stenty jsou pouţívány buď jako dočasné nebo trvalé výztuhy měkkých tělních tkání, 

především koronárních cév. Jejich selhání by tak znamenalo přímé ohroţení ţivota pacientů. 

V tomto oboru je důleţitým aspektem také biokompatibilita. 

 Nitinoly díky pokrytí pasivační vrstvou oxidu titaničitého úspěšně odolávají 

agresivnímu tělnímu prostředí. Jejich odolnost lze ještě zlepšit případným legováním samotné 

slitiny nebo povlakováním povrchu. Mezi povlaky se nejvíce uplatňují hlavně apatity, jeţ 

zlepšují zabudovatelnost implantátů do kostní tkáně. Mezi nejpouţívanější legury se řadí 

například měď, hafnium, ţelezo, zirkonium nebo niob, které sice zlepšují korozní odolnost, 

ale také značně upravují teploty spojené s jevy tvarové paměti, které jsou spojeny s fázovou 

přeměnou matice kovu.  

 Při deformaci nebo ochlazení dohází k přeměně austenitu na martenzit, čímţ se 

zvyšuje vnitřní energie materiálu. Ten má tendenci svou energii sníţit a tak po odstranění 

napětí nebo následném zahřátí dohází k samovolné transformaci martenzitu zpět na austenit, 

s čímţ je spojeno i obnovení původního tvaru. 

 Cílem této práce bylo popsání mechanických vlastností jednotlivých slitin, čemuţ se 

věnuje první polovina mé práce. V druhé polovině jsem se zaměřil na korozně 

elektrochemické vlastnosti daných slitin, s čímţ byla spojena i praktická úloha, jejímţ cílem 

bylo zhodnotit odolnost vybraných vzorků proti bodové korozi. Určil jsem také, do jaké míry 

ovlivňují jednotlivé legury odolnost proti vzniku bodové koroze. 

  Dle mého názoru se nitinoly řadí mezi progresivní materiály, kterým však není 

věnována taková pozornost, jakou by si zaslouţily a potenciál jejich vyuţití ještě není ani 

zdaleka vyčerpán. 
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