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Abstrakt 

Práce je zaměřena na tažení drátu ze slitiny niklu a titanu, známé pod obchodním 

názvem jako nitinol. NiTi slitina se oproti jiným vyznačuje specifickými vlastnostmi, jako je 

například tvarová paměť, superelasticita a dvoucestná tvarová paměť. V práci jsou popsány 

technologie tavení, kování, válcování, protlačování, tažení a tepelné úpravy NiTi slitiny. 

Rovněž upozorňuje na některé problémy, které se při tváření drátu vyskytují, a nastiňuje jejich 

možné řešení. Jsou zde srovnávány podmínky, za kterých byly provedeny dvě odlišné 

laboratorní tažení NiTi drátu. V závěru práce jsou uvedeny možnosti aplikace NiTi slitiny 

s tvarovou pamětí, které v současnosti nachází stále větší uplatnění v medicíně, letectví, 

automobilovém průmyslu, elektrotechnice, robotice a dalších odvětvích.  

Abstract 

The thesis focuses on the wire drawing from nickel-titanium alloy, commercially 

known as nitinol. In comparison with another alloys NiTi alloy has specific properties, such 

as shape memory, superelasticity and two ways shape memory effect. There are described 

technologies, such as melting, forging, swaging, rolling, extrusion, wire drawing and thermal 

treatment. As well the work refers to some problems, which could occur during wire drawing 

and outlines possibilities, how they could be solved. There are confronted conditions of two 

different realized laboratory experimental wire drawings of NiTi shape memory alloy. The 

possibilities of using NiTi wires are mentioned in the last chapter, for example in medicine, 

aeronautics, automotive industry, electro engineering, robotics and other sectors of industry.   

Klíčová slova: 

Tažení drátu, nitinol, drát, tvarová paměť, superelasticita, nikl, titan, NiTi, SMA, 

biokompatibilita. 

Key words: 

Wire drawing, nitinol, wire, shape memory, superelasticity, nickel, titanium, NiTi, SMA, 

biocompatibility.  
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1. Úvod 

Výroba tažených drátů ze slitiny kovů s tvarovou pamětí v současnosti představuje 

poměrně zajímavý a perspektivní obor. Slitina dvou kovů – niklu a titanu, známá pod 

obchodním názvem jako „nitinol“ nachází stále častěji uplatnění v oblasti automobilového 

průmyslu, letectví, kosmonautiky, elektrotechniky, jakož i lékařství a optice.  

První kapitoly mé práce popisují základní obecné fyzikální principy technologie 

tažení drátu a upozorňují na specifické vlastnosti nikl-titanové slitiny s tvarovou pamětí – 

martenzitickou transformaci, superelasticitu (pseudoplaticitu) a dvoucestný jev tvarové 

paměti. 

V rámci bakalářské práce byla popsána technologie procesu tažení NiTi drátu, a to 

od tavení vstupní nikl-titanové slitiny, přes kování a tažení až po tepelnou úpravu, která má 

zásadní vliv na výsledné vlastnosti hotového výrobku. Bylo rovněž provedeno porovnání 

dvou laboratorních postupů tažení NiTi drátů, které byly provedeny vědeckými 

zaměstnanci Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství z VŠB – TUO a Brazilským 

technologickým leteckým institutem.  

Závěrečná kapitola se věnuje aplikacím taženého NiTi drátu. Díky masové výrobě 

došlo k výraznému poklesu ceny těchto drátů, což umožňuje jejich další rozšíření. 

Biokompatibilita NiTi slitiny umožňuje její požití v medicíně, dvoucestný jev tvarové paměti 

lze využít v řídicích systémech, její tepelnou roztažnost lze využít při spojování rozvodů 

tekutin v hydraulice apod. Do budoucna lze proto očekávat vznik dalších aplikací a rozšíření 

možnosti uplatnění výrobků s tvarovou pamětí. 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kryštof Walica: Technologie tažení NiTi drátu – světové trendy 

8 
 

2. Tvarová paměť a transformace ve slitinách NiTi 

2.1. Tvarová paměť 

NiTi slitina má několik neobvyklých vlastností. Například se po deformaci díky 

zahřátí vrátí do původního tvaru. Tento fenomén tvarové paměti byl objeven Buehlerem 

Wileym ve vojenské námořní laboratoři v USA na počátku 60. let [1]. Od té doby je věnována 

této problematice značná pozornost. Přibližně od poloviny 70. let bylo studium orientováno 

na objasnění mechanismů tvarově vratné deformace v kovových materiálech. Největší 

pozornost je soustředěna na systémy Cu-Zn-Me a Ni-Ti-Me kde Me představuje další legující 

prvek. Efekt tvarové paměti se rovněž projevuje také u systému Au-Cd, In-Tl, Cu-Zn-Al a 

Cu-Al-Ni [2]. 

V soustavě Ni-Ti je věnována pozornost zejména intermetalické sloučenině NiTi, 

která vykazuje jev tvarové paměti. Tento jev je však velmi citlivý na stechiometrii 

intermetalické fáze NiTi, což je spojeno se specifickými požadavky na metalurgii těchto 

intermetalických sloučenin [2].  

 

Obr. 2.1 Binární diagram NiTi slitiny 

 

 



Bc. Kryštof Walica: Technologie tažení NiTi drátu 

 

2.2. Martenzitická transformace ve slitinách na bázi NiTi 

Fázové transformace u slitin na bázi NiTi pat

transformací, která byla poprvé pozorována v

krystalografického uspořádán

transformace zpravidla probíhá atermicky a martenzit vzniká ochlazováním vysoko

fáze austenitu[2]. 

Fyzikálním základem pro vysv

přeměna v pevném stavu –

pamětí (SMA) řídit změnou teploty nebo vn

kubickou krystalovou mřížku a nazývají se austenit. Fáze vzniklá ochlazením nebo 

působením vnějších sil se nazývá martenzit a má monoklinickou krystalovou m

symetrií. Strukturní změnu probíhající p

představit jako tvarovou zm

dlouhých stran krychle a pravých úhl

kosého kvádru nesvírají strany pravé úhly. Martenzit s

natočení vzhledem k původní krychli a tedy existovat v

ale natočených variantách, jak je znázorn

Obr.2.2 Martenzitická fázová p

prostorově centrovanou m

s monoklinickou krystalovou m
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Martenzitická transformace ve slitinách na bázi NiTi  

Fázové transformace u slitin na bázi NiTi patří do skupiny martenzitických 

transformací, která byla poprvé pozorována v ocelích. Při této transformaci dochází ke zm

řádání struktury, avšak nedochází ke změně složení

transformace zpravidla probíhá atermicky a martenzit vzniká ochlazováním vysoko

ním základem pro vysvětlení jevu tvarové paměti je bezdifuzní fázová 

– martenzitická transformace, jejíž průběh lze v

ěnou teploty nebo vnějšího napětí. Fáze existující p

kubickou krystalovou mřížku a nazývají se austenit. Fáze vzniklá ochlazením nebo 

jších sil se nazývá martenzit a má monoklinickou krystalovou m

ěnu probíhající při martenzitické transformaci si lze zjednodušen

edstavit jako tvarovou změnu původních krychlí na kosé kvádry. Z

dlouhých stran krychle a pravých úhlů se stanou nestejně dlouhé hrany kvádru a dokonce u 

kosého kvádru nesvírají strany pravé úhly. Martenzit s nižší symetrií mů

ůvodní krychli a tedy existovat v několika krystal

ených variantách, jak je znázorněno na obrázku 2.2 [3]. 

                   

Martenzitická fázová přeměna austenitu – vysokoteplotní fáze s

 centrovanou mřížkou (vlevo) na martenzit – nízkoteplo

monoklinickou krystalovou mřížkou (vpravo). 

světové trendy 

9 

í do skupiny martenzitických 

i této transformaci dochází ke změně 

ě ě složení. Martenzitická 

transformace zpravidla probíhá atermicky a martenzit vzniká ochlazováním vysokoteplotní 

ěti je bezdifuzní fázová 

h lze v slitinách s tvarovou 

tí. Fáze existující při vyšší teplotě má 

ížku a nazývají se austenit. Fáze vzniklá ochlazením nebo 

jších sil se nazývá martenzit a má monoklinickou krystalovou mřížku s nižší 

i martenzitické transformaci si lze zjednodušeně 

vodních krychlí na kosé kvádry. Z původně stejně 

 dlouhé hrany kvádru a dokonce u 

nižší symetrií může vznikat v různém 

kolika krystalograficky shodných, 

 

vysokoteplotní fáze s kubickou     

nízkoteplotní fáze                                 
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2.3. Krystalografie martenzitických transformací 

Existuje mnoho způsobů, jak může vzniknout nová krystalografická struktura 

martenzitu. Na obrázku 2.2 je zjednodušeně schematický znázorněna taková transformace. 

Existuje celkem šest možností, jaký typ „kvádru“ martenzitu vznikne z „krychle“ austenitu – 

na obrázku 2.3 jsou uvedeny varianty abc a cab. U méně symetrických martenzitů je variant 

obvykle více, nejčastěji 24. Při transformaci monokrystalu austenitu obvykle vzniká směs 

různých variant martenzitu [4]. 

 

Obr. 2.3 Zjednodušené zobrazení variantních možnost martenzitické transformace. 

2.4. Superelasticita (Pseudoelasticita) 

Jev superelasticity se u materiálu ze slitiny NiTi vyznačuje vysokou elastickou 

deformací vyvolanou působením vnějšího napětí (zatížení). Deformace výrazně překračuje 

konvenční elastickou hodnotu odpovídající mezi pružnosti a je zcela vratná okamžitě po 

uvolnění působícího zatížení. Tento jev nesouvisí se změnou teploty. Je vyvolán působením 

napětí a následnou transformací vysokoteplotní fáze austenitu na nízkoteplotní martenzit [2]. 

Při opětovném zahřátí součástky nad teplotu austenitu se martenzit opět transformuje do 

vysokoteplotní fáze, přičemž tvar součástky se mění na původní a dochází k vlastnímu jevu 

tvarové paměti [3]. 

Zatímco elastická deformace běžných kovových materiálů je poměrně malá 

(výjimečně nad 0,7 %), může být vratná deformace způsobená transformací i více než deset 

procent. Deformační křivka SMA je silně nelineární a vždy doprovázená hysterezí.  Je-li 

deformované součástce při ohřevu bráněno, návrat do původního austenitického stavu probíhá 

obtížně a součástka působí na své okolí velkou silou. Takto vyvolaná napětí mohou dosahovat 

hodnot až stovek MPa, což lze technicky využívat například ke štěpení kamene, vytváření 

trvalých spojů v nepřístupných místech a podobně.  
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Obr. 2.4 Superelastické chování NiTi slitiny. 

 

2.5. Vratný tvarově paměťový jev 

Jeho základním rysem je opakovaná vratná změna tvaru vzorku se změnou teploty. 

V první etapě je zdeformovaný vzorek martenzitu zahřán na teplotu austenitu (je shodná 

s jevem tvarové paměti). V druhé etapě při ochlazení však dojde ke spontánní změně 

makroskopického rozměru v souvislosti se vznikem desek martenzitu o unifikované orientaci. 

Abychom tento typ martenzitu mohli získat, musíme nejdříve materiál tepelně a mechanicky 

zpracovat na tzv. „tréninkovém zařízení“. O rozsahu a stabilitě požadovaných vlastností 

tohoto jevu v technické praxi proto rozhoduje především volba podmínek tepelně 

mechanického zpracování. Hlavní strukturní změny, které ovlivňují vznik tvarově vratného 

materiálu, jsou založena buď na generaci specifického dislokačního uspořádání, nebo na 

přítomnosti tzv. stabilizovaného martenzitu [2]. 
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3. Princip tažení 

Tváření drátu za studena tažením je charakterizováno plastickou deformací, 

probíhající průchodem drátu kuželovým otvorem – průvlakem. Přitom dochází k prodloužení 

drátu ve směru hlavního působícího napětí a zmenšování plochy příčného průřezu tvářeného 

drátu za současného zvyšování pevnosti, meze pružnosti a průtažnosti, tvrdosti a snižování 

jeho plastických vlastností. Plastická deformace při tažení drátu probíhá za takových teplot, 

při nichž tvářením vyvolané zpevnění drátu zůstává zachováno [5]. 

Na drátotazích musí být dodržen zákon rovnosti objemu drátů procházejících 

průvlaky za jednotku času, aby nedocházelo k trhání drátu během procesu tažení.  

∙ = ∙ =  …  = ∙        (1) 

kde: S0, S1, Sn – průřezy drátu, 

        L0 ,L1 ,Ln – délky drátu. 

3.1 Působení sil uvnitř průvlaku 

Při tažení je vlastním nástrojem deformace kuželová část průvlaku (obr.3.1) 

s vrcholovým úhlem 2α. Na kuželovém povrchu průvlaku délky l působí v pásu deformace 

příčná síla Q, která je vyvolána působením vnější tahové síly F. Příčná síla působí vlivem 

tažného úhlu kužele a tření mezi povrchem drátu a pracovní částí průvlaku ve vztahu 

k vertikální složce síly N pod úhlem α+ρ. 

 

Obr. 3.1 Působení sil uvnitř průvlaku. 
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Z trojúhelníku sil lze stanovit základní rovnice pro tahovou sílu:  

F=Q sin(α+ρ)   (2) 

F=N tg(α+ρ)    (3) 

Vzhledem k tomu, že se tažný úhel 2α pohybuje nejčastěji v rozsahu od 10° do 20° a 

koeficient tření  = tg ρ dosahuje při dobrém mazání hodnoty pod 0,05 (ρ<3°), dosahuje 

velikost příčné síly 4 a 7 násobku hodnoty tahové síly [5]. 

3.2 Rozdělení napětí v průvlaku 

Znalost stavů napjatosti v pásmu deformace při tažení v kuželovitém průvlaku a 

jejich matematická analýza má význam nejen pro výpočet tažných sil, a tím pro správné 

dimenzování tažných stolic, ale i pro návrh a hodnocení samotného technologického postupu. 

Matematický rozbor úlohy je zkomplikován, neboť geometrická povaha pochodu a 

tangenciální napětí vyvolaná vnějším třením mají za následek, že se směry hlavních os 

napjatosti neshodují s geometrickými osami pásma deformace. Tato okolnost ovlivňuje 

především mechanickou podmínku plastičnosti při tažení, kterou pak nelze vyjádřit 

jednoduchými matematickými vztahy známými v základech plasticity. Přitom je výhodné 

použít pro řešení metodu skluzových linií, neboť stav deformace lze považovat za osově 

symetrickou rovinnou úlohu.  

 

Obr. 3.2 Podstata tažení v průvlaku 

Dostatečně velké deformace materiálu při tažení jsou umožněny tím, že v pevném 

průvlaku je vyvolán tříosý stav napjatosti s tlakovými napětími v příčném směru (Obr. 3.2). 

U výrobku kruhového průřezu je to všestranně radiální tlak. Dostatečně velký všestranně 

radiální tlak je podmínkou pro vyvolání požadovaných velkých plastických deformací a 
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rozměrových změn drátu. Avšak největší hlavní napětí je tahové napětí v podélném směru 

vyvolané účinkem tažné síly. Tím ve schématu tříosé napjatosti převažují napětí v tahu, což 

omezuje velikost plastické deformace při jednom průchodu průvlakem. Další omezení je 

způsobeno zpevňováním kovu při tažení za studena [5].  

3.3 Rozbor deformace uvnitř průvlaku 

Průvlaky pro tažení drátu mají základní kuželovitý tvar, jak je znázorněno na 

obrázku 3.2. Kuželovitá část průvlaku přechází v krátkou válcovitou pracovní část, která má 

funkci kalibrační a upravuje přesné rozměry taženého výrobku. Výchozí materiál o průměru 

d0 se účinkem tažné síly F protahuje průvlakem, jehož průměr d1 určuje rozměr drátu po 

tažení. Na kuželovitém povrchu taženého drátu působí v pásmu deformace elementární 

normálové tlaky dN a elementární třecí síly dT = dN. Tyto síly jsou rozhodující pro celkový 

stav napjatosti v pásmu deformace. Normálové tlaky a třecí síly ve válcovité části průvlaku 

jsou podstatně menší a nemají vliv na průběh deformace ve vlastním deformačním pásmu. Na 

libovolný příčný element materiálu v pásmu deformace, který má nekonečně malou tloušťku 

dx, působí na kuželovitém povrchu normálové napětí normálové napětí σN a tečné napětí τ = 

σN. V příčných řezech působí podélné tahové napětí. 

3.4 Tažení 

Pro výrobu tenkých drátů ze slitiny NiTi se používá tažení za tepla i za studena. 

Vzhledem k vysokému deformačnímu odporu materiálu je limitujícím faktorem výroby drátů 

síla potřebná pro tažení a tvařitelnost. Podstata tažení spočívá v tom, že tyč (drát) se účinkem 

tahové síly, která působí v osovém směru, protahuje průvlakem, při čemž se průřez tyče 

zmenšuje. Znalost sil při tažení v kuželovitém průvlaku má význam pro správné dimenzování 

tažných stolic a pro hodnocení samotného technologického postupu tažení [5]. 

3.4.1 Tažná síla  

Deformace při tažení je vyvolána silou: 

Ftaz=Fdef+Ftr+Fzt       (4) 

kde:   Fdef – síla potřebná na provedení vlastní deformace, 

          Ft – třecí sílá, 

          Fzt – síla na překonání vlastních ztrát. 
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Při tažení drátu lze vypočíst sílu pro provedení vlastní deformace Fdef, třecí sílu Ftr a 

sílu pro překonání vlastníc ztrát Ftz ze vzorců: 

 

Fdef  = σd  (S0-S1) = σd S       (5) 

 

Ftr = σd

∙ ∙
∙  = σd Q     (6) 

 

Ftz = 0,77 σp S1 α     (7) 

 

kde: S0, S1 – průřez drátu před a po tažení, 

        σd – střední hodnota deformačního odporu, 

         – součinitel tření,  

        Q – pracovní plocha průvlaku, 

        α – úhel průvlaku. 

 

Pro výpočet celkové síly pro tažení tak lze využít vztah: 

 

Ftaz = Fdef + Ftr + Fzt = σd  ( S+Q )+0,7 σp S1 α     (8) 

 

3.4.2 Stanovení deformačního odporu 

Střední deformační odpor při tažení lze určit z hypotézy plasticity: 

 

σl – σr = 2τmax = σK ≈ σp     (9) 

kde: σl – podélné napětí, 

        σr – radiální napětí, 

        σK – mez kluzu v tahu (představuje v podstatě přirozený deformační odpor 

tvářeného kovu σp). 

 

Při tažení je radiální napětí σr záporné a rovnice tak získává tvar: 

 

σl + σr = σK      (10) 
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Jelikož radiální napětí σr odpovídá tlaku v průvlaku p, lze rovnici upravit na tvar: 

 

σl + p = σK     (11) 

 

Střední velikost podélného napětí σl v průvlaku potom bude 

 

σl =     (12) 

 

Dosazením střední hodnoty σl získáme výraz: 

 

σp= p +      (13) 

 

Po dosazení za hodnotu celkové síly pro tažení Ftaz do rovnice pro přirozený 

deformační odpor σp platí: 

 

σp = σd  1 + ∆
∙ +0,385 α σp     (14) 

 

 

Odtud vypočteme střední deformační odpor: 

 

σd = 
,

∆      (15) 

 

rovnici lze doplnit o napětí vyvolané protitahem pp 

 

σd = 
,

∆       (16) 

 (za Q jsme při malém úhlu α dosadili vztah Q = 
∆

). 
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3.4.3 Optimální úhel průvlaku 

Nejvýhodnější úhel průvlaku je takový, při kterém je tažná síla Ftaz minimální. Pro 

stanovení optimálního úhlu pro tažení lze využít vztah: 

 

α =
∆

,         (17) 

 

Optimální úhly průvlaku pro tažení NiTi drátů za tepla jsou uvedeny v tabulce 3.1: 

 

Tab. 3.1 Optimální úhel průvlaku 

Průměr drátu (mm) pro tažení 
při teplotách 600–850 °C) 

Materiál průvlaku Úhel průvlaku α (°) 

d > 0.25 slinuté karbidy 8 – 10  

d < 0.25 diamant 7 – 9  

 

 

 

4. Příprava a tváření slitiny na bázi Ni-Ti 

4.1 Technologie přípravy slitin na bázi NiTi 

Vlastní výroba NiTi slitiny se realizuje většinou tavením ve vakuu, přičemž se 

používají různé způsoby tavení (tavení elektronovým svazkem, obloukové tavení, 

vysokofrekvenční tavení ve vakuu v grafitovém kelímku, plazmové tavení, příprava pomocí 

práškové metalurgie apod. Při tavení NiTi slitin působí nepříznivě především uhlík a kyslík, 

další problémy spočívají v dodržování vhodných podmínek krystalizace a s tím související 

minimalizace mikrosegregace a makrosegregace. Taktéž je nutno zabránit znečištění 

materiálu nekovovými vměstky. Tvorbou karbidu titanu a oxidu titanu ve slitině NiTi dochází 

k posuvu koncentrací jednotlivých prvků a tím také ke změně teploty přeměny. Další potíží 

při tavení slitin NiTi je tvorba nízkotavitelné fáze NiTi2, která způsobuje výraznou náchylnost 

k tvorbě trhlin za tepla [2]. 
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4.1.1 Vakuové indukční tavení (VIM) 

Obvyklou technologií pro tavení NiTi slitin je Vakuové indukční tavení (VIM). 

Vstupní surovinou je niklová a titanová elektrolytická houba. Použitím VIM může být 

chemické homogenity dosaženo volbou vhodné velikosti střídavého proudu, který ovlivňuje 

indukci, a tím také promíchává taveninu, což oceňováno především u NiTi slitin, protože 

chemická struktura má silný vliv na transformační teploty. Postupně byly optimalizovány 

tavné a licí podmínky, aby při tuhnutí nedošlo ke vzniku trhlin a zmenšení nálitku při 

odlévání slitiny.  

Hlavní nevýhodou VIM je kontaminace slitiny grafitem z vyzdívky, proto má volba 

materiálů kelímku velký vliv na kvalitu výsledného ingotu. Dobu tavení pomocí VIM je nutné 

co nejvíce zkrátit, aby se do slitiny dostalo co nejmenší množství uhlíku z vyzdívky [6].      

Při VIM se osvědčilo vyložení povrchu kelímku disky z titanových tyčí. Při tavení dojde ke 

vzniku vrstvy karbidů TiC, která působí jako difuzní bariéra. Obvyklá teplota tavení se 

pohybuje okolo 1500°C. Pro tavení lze použít i kelímek z oxidu vápenatého CaO, který 

umožňuje snížit množství uhlíku ve slitině až o 50%. Po ukončení tavení je slitina odlévána 

do kokil [2]. Při tavení pomocí VIM sice získáme slitinu, která obsahuje větší množství uhlíku 

než slitina připravené v plazmové peci, avšak bude oproti ní obsahovat nižší množství kyslíku 

a dusíku rozpuštěného v kovu [6]. 

4.1.2 Příprava slitin v plazmové peci 

Další z uvedených metod je příprava plazmovým zonálním tavením. U této metody 

se materiál nachází v měděném, vodou chlazeném krystalizátoru, který je unášen šroubem 

pod plazmovým hořákem. Jako plazmotvorný plyn se používá vysoce čistý argon, protože 

titan je velmi reaktivní ke kyslíku. Teplota plazmatu při tomto způsobu tavení dosahuje až 

6500 K. Metodu lze použít i pro rafinaci výchozího titanu z titanové houby. K výhodám 

tavení v plazmových pecích patří zejména: 

- zamezení znečištění taveného materiálu grafitem, 

- vysoká teplota a její snadná regulace, 

- nižší odpařování kovů, 

- vysoká koncentrace energie, značná rychlost proudění plazmatu a velmi 

rychlý přenos tepla na ohřívaný materiál zabezpečují vysokou rychlost tavení. [2] 
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4.2.1 Rotační kování 

Charakteristickou vlastností NiTi slitiny je vysoká křehkost, která významně ztěžuje 

operace kování a tažení v počátečních průchodech. Např. dráty o průměru 3 mm mají tažnost, 

která pouze ve výjimečných případech přesahuje 3 %. Maximální hodnota prodloužení se při 

kování pohybuje kolem 1,13 až 1,33. Rotační kování za tepla se používá pro zmenšení 

průměru tyčí nebo při překování pravoúhlého průřezu na kruhový. Materiál je tvářen velkým 

počtem úderů dvou kovacích čelistí, které se pohybují proti sobě a velmi rychle se otáčejí 

kolem osy prodlužované tyče. Průřez se zmenšuje a tyče se prodlužují do délky. Kování 

probíhá při teplotách v intervalu od 1050 – 950 °C. Teploty v peci jsou o 20 až 50 °C vyšší 

než je počáteční kovací teplota, kvůli chladnutí způsobeném odvodem tepla kovacími čelistmi 

a ztrátám tepla při přenosu z ohřívací pece ke kovacímu stroji. Užívají se 3 až 4 kovací stroje 

podle průměru kovaných tyčí. Na strojích se kovají tyče až do konečného minimálního 

průměru 2,3 mm. Dráty menšího průměru se vyrobí tažením [2]. 

Se zvětšujícím se celkovým úběrem se teplota kování zmenšuje, energie dodaná do 

polotovaru kováním zrychluje rekrystalizaci a posunuje rekrystalizační teplotu k nižším 

hodnotám. Počáteční ohřev tyčí se provádí v elektrických odporových pecích v ochranné 

atmosféře argonu. Výrobu tyčí rotačním kováním charakterizuje několik nedostatků, mezi 

které můžeme zahrnout: nízkou produktivitu, která je omezena způsobem tváření, rozměry 

výchozího polotovaru (max. průměr kované tyče se pohybuje kolem 25 mm), ohřev za vysoké 

teploty je spojen se ztrátou kovu propalem (kolem 5 %), naplynění povrchových vrstev atd. 

4.2.2 Kování v tvarových kovadlech a na plocho 

Kování ve tvarových kovadlech se využívá při kování ztuhlého ingotu jako první 

operace tváření. Provádím se při počátečních kovacích teplotách kolem 1000 °C, tzn., že 

teploty kování jsou nižší než u rotačního kování. Při výrobě plechů a pásů se vyžaduje co 

největší plocha a minimální tloušťka. Kování se provádí na bucharech. Kovací nástroje jsou 

vyrobeny z nástrojové oceli [2]. 

4.2.3 Protlačování ingotů 

NiTi ingoty se za tepla protlačují za použití obou přímých a nepřímých 

horizontálních protlačovacích tlaků. Slitina se protlačuje hlavně na hydraulických lisech. 

Tlačnou silou průtlačníku lisu, která působí na čep (blok) vložený do zásobníku, vzniká od 

stěny zásobníku dovnitř čepu ještě příčný tlak [8]. Přímé protlačování je prováděno bez 
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použití ochranného povlaku, teplota při protlačování se pohybuje mezi 950 – 1050°C a 

protlačovacích poměrech 11:1 a 6:1. Ty jsou z důvodu optimalizace upravovány v průběhu 

výroby. Při nepřímém protlačování jsou NiTi bloky opatřeny ochrannou vrstvou ze slitiny 

mědi. Protlačování probíhá při teplotě okolo 900 °C při protlačovacích poměrech od 27:1 do 

18:1. Po protlačení jsou tyče mechanicky zbaveny povrchových oxidů a ochranného 

měděného povrchu a následně válcovány za tepla při 900°C na vývalek. Tyče jsou pak buď 

rotačně kovány, nebo válcovány za tepla a za studena, a nakonec taženy na dráty [9]. 

4.2.4 Válcování 

Válcování kruhových průřezů je výkonným a ekonomickým způsobem výroby tyčí a 

drátů. Drát se válcuje na horizontálně-vertikální stolici. Válce o průměru 100 mm jsou 

vyrobeny ze speciálně legované oceli. Zvýšený obsah ředin a nekovových vměstků při tváření 

za tepla může vytvářet podmínky pro vznik příčných trhlin, které vedou k lomu. Teplota 

válcování se pohybuje mezi 1000 – 950 °C. Ohřev výchozích polotovarů před válcováním má 

zajistit vysokou plasticitu a nejmenší deformační odpor, vysokou jakost hotových vývalků a 

dosažení požadované struktury [2]. 

4.3. Tažení NiTi drátů 

4.3.1. Proces tažení 

Tažení drátu za studena je plastický proces, při kterém vznikají tyče, trubky a dráty s 

různými geometrickými tvary. Pro výrobu tenkých drátů ze slitin NiTi se používá tažení za 

tepla i studena. Tvářecí proces při výrobě NiTi slitin s tvarovou pamětí vyžaduje přesné 

parametry procesu, jako je redukce průřezu (zúžení), rychlost tažení a geometrie průvlaku. 

[2,10] 

NiTi slitiny mohou dosáhnout 30 – 50% redukce průřezu, při za tváření studena však 

tato kovová slitina prochází několika deformačními zpevněními, která hlavně při tažení drátu 

snižují jeho tvařitelnost včetně tažnosti, tudíž je nezbytná tepelná úprava materiálu žíháním, 

aby došlo k opětovnému zlepšení tvařitelnosti slitiny NiTi. Toto dílčí žíhání způsobí úbytek 

předchozí redukce při tažení drátu poté, co tepelná úprava zlepší účinek tvarové paměti slitiny 

(dojde k částečné kontrakci a rozšíření průměru drátu). [10] 
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4.3.2 Drátotahy 

K tažení drátu za studena jsou používány různé typy a konstrukce drátotahů. 

V současnosti se s přihlédnutím k celkovému počtu tahů, hlavním konstrukčním znakům a 

celkovému uspořádání vyrábějí jednoduché a vícenásobné drátotahy. Vícenásobné drátotahy 

jsou rozděleny do čtyř skupin: 

- akumulační bezskluzové – pracují s velkou zásobou drátu na bubnech, 

- přímotažné bezskluzové – pracují s malou zásoubou drátu na bubnech, 

- bezskluzové drátotahy s bubny (kotouči) s klínovou drážkou – pracují bez zásoby, 

- drátotahy pracující se skluzem – pracují za mokra. [5] 

4.3.3. Mazání 

Hlavním problémem NiTi tažených drátu s tvarovou pamětí je nekluzkost maziva 

uvnitř průvlaku. Tato porucha může vést k odírání drátu. Odírání je spojeno s odebíráním 

materiálu z drátu a jeho přenesením a přivařením na povrch průvlaku. Přivařený materiál na 

vnitřní stěně průvlaku může způsobit škrábance a trhliny na povrchu drátu, změnu průměru 

drátu nebo jeho roztržení uvnitř průvlaku [10]. Mazivo musí vytvořit dobře lpící mazací film, 

který se neporuší ani při vysokých teplotách, musí být teplotně stálé a nesmí reagovat 

s protlačovaným materiálem ani nástroji. Jako mazivo lze při tažení použít například koloidní 

roztok grafitu ve vodě, MoS2 nebo olejová mazadla [8]. 

Ke zlepšení kluzkosti a přilnavosti maziva na povrchu drátu je nutné zajistit vhodnou 

povrchovou úpravu a tepelné zpracování v neregulované atmosféře, která vytváří tenkou 

vrstvu oxidů na povrchu drátu. Tato oxidová vrstva napomáhá přilnavosti maziva k povrchu 

drátu a zlepšuje dopravu mazadla ke vnitřní stěně průvlaku a snižuje tření mezi povrchy drátu 

a průvlaku [10]. 
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4.3.4. Průvlaky 

 

Obr. 4.2 Stavba průvlaku. 

Průvlak (obrázek 3.3) je základním nástrojem používaným v procesu tažení. Je 

konstruován tak, aby u taženého drátu zajistil požadovanou přesnost rozměrů, jakost povrchu, 

žádané mechanické vlastnosti a odpovídající strukturu drátu. Je tvořen dvěma částmi – jádrem 

a objímkou. K tažení se používají jádra průvlaků vyrobená ze slinutých karbidů (WC-Co) a 

z diamantů. Většinou však jde o umělé diamanty, průvlaky z přírodních diamantů se používají 

až v posledních průchodech. Dráty se táhnou na tažných stolicích různých velikostí a typů. Se 

zmenšením průměru průvlaku se zvyšuje rychlost tažení od 5 m/min. až po rychlost 80 

m/min. Drát postupně vstupuje do dalších průvlaků, jejichž průměr se stále zmenšuje. Tímto 

postupem vyrobíme drát požadovaného průměru. Tažený drát má podstatně změněné 

mechanické a fyzikální vlastnosti [2] 

4.3.5 Odvíjecí a navíjecí zařízení  

Odvíjecí a navíjecí zařízení výrazně ovlivňuje využití drátotahů a produktivitu práce 

při tažení. Aplikací vysokých hmotností drátu na odvíjedlech a navíjedlech lze vytvořit 

podmínky pro téměř nepřetržitý chod drátotahu.  

Základní konstrukcí odvíjedla je otáčející se zásobník nebo cívka s radiálním 

odvíjením drátu. S rostoucí rychlostí tažení a hmotností drátu na zásobníku byl tento systém 

nahrazen stacionárním zásobníkem na drát (koš, cívka) s axiálním odvíjením. Tento systém 

odvíjení umožňuje spojování konců jednotlivých svitků drátů i drátu na cívkách během 

procesu tažení. Odvíjedlo je nutno přizpůsobit výchozímu průměru drátu, jakosti 

zpracovávaného materiálu, rozměrům svitků a rozsahu odvíjecí rychlosti. 
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Zařízením pro ukládání drátu do svitku je poslední tažný buben drátotahu se závěsem 

pro snímání – kleštěmi. Vytlačování jednotlivých závitů taženého drátu po bubnu nahoru 

umožňuje vhodný rádius u kořene bubnu (2,5 a 3 násobek průměru drátu) a konicita bubnu, 

která je v závislosti na pevnosti drátu 1°až 2,5°. Drát je pomocí vodících kladek přiváděn 

dutou hřídelí. Drát je pomocí vodících kladek přiváděn dutou hřídeli k vlastnímu navíjecímu 

zařízení, ramenu, které pomocí převáděcí kladky ukládá drát, závit po závitu na stacionární 

navíjecí kotouč.  

K pomocným strojním zařízením drátotažných strojů patří: 

- hrotovací zařízení, hrotovačky, 

- průvlakové skříňky, 

- zatahovací kleště, 

- drezury drátu, rovnačky, 

- ruční jeřáby ke snímání drátu, 

- svařovací stroje, svářečky [5]. 

4.4. Tepelná úprava 

4.4.1. Tepelné žíhání 

Při tažení drátu z NiTi slitiny dochází k jeho silnému zpevnění a rychlému vyčerpání 

plasticity. To výrazně snižuje jeho tvařitelnost a zvyšuje riziko přetržení drátu nebo průvlaku. 

Je proto potřeba zařadit mezioperační tepelnou úpravu, kterou je nejčastěji žíhání. Vzhledem 

k vysoké reaktivitě titanu je žíhání prováděno v ochranné argonové atmosféře. Teplota žíhání 

se pohybuje od 600 – 850 °C, doba žíhání se pohybuje od 5 minut po jednu hodinu. Tyto 

údaje jsou však velmi rozdílné a vycházejí z několika laboratorních experimentů [2,10]. 

4.4.2 Plynulé žíhání 

Předchozí postupy žíhání drátu se vyznačovaly zdlouhavým žíháním. Pro zvýšení 

homogenity struktury žíhaných drátů bylo zavedeno zařízení pro plynulé žíhání drátu 

s následným rovnáním. Plynulé žíhání zajišťuje, že celá cívka bude zpracována ve stejných 

tepelně-mechanických podmínkách za vzniku produktu s uniformními vlastnostmi po celé 

jeho délce. K plynulému napřímení drátu dochází při teplotním rozpětí od 450 – 550 °C pod 

tlakem 35 – 100 MPa. Když se drát dostane do ohřívaného prostoru, začne se nejprve 

zkracovat a rozšiřovat, proto nedojde k potlačení efektu tvarové paměti tažením za studena na 
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odpruženém drátotahu. Teplota drátu rychle roste, jeho pevnost klesne a působící napětí 

narovná drát a v závislosti na napětí mírně zmenší jeho průměr [11]. 

4.4.3. Tepelně-elektro-mechanická úprava materiálu 

Tato metoda umožňuje nastavení funkčních a mechanických vlastností a částečně 

transformačních napětí a síly dle požadavku. Tepelná úprava nepřerušovaného SMA drátu 

probíhá na zařízení, které se skládá z převíjecího systému s hnacím ústrojím pro přísun a 

podávání cívek a v neposlední řadě dvou elektrických kontaktů, které zajišťují vodivost 

elektrických kontaktů rozvíjeného drátu a jsou zdrojem elektrického proudu. Při použití této 

metody je nejdříve naměřena efektivní teplota drátu pomocí závislosti, která byla 

experimentálně získána interpolací transformačních napětí a mezí pevnosti drátu.  

 

Obr. 4.3 Drát se po odvinutí z odvíjedla (1) dostane mezi elektrické kontakty (2) a zahřeje 

se. Teplota ohřátého drátu se změří a vyhodnotí (3) a následně se drát navine na navíjedlo. 

Drát je tepelně upravován pomocí elektrické energie vypočtené z této efektivní 

teploty drátu pro určitý segment upravovaného SMA drátu. Tepelná úprava může rovněž být 

zajištěna využitím on-line řízení přívodu elektrického proudu a zpětnou vazbou na on-line 

měřené teploty drátu a změnou elektrického odporu před a po tepelné úpravě. Ve srovnání se 

současně používanými způsoby tepelné úpravy SMA drátů v prostředí pece je tepelně 

upravovaný drát v peci vystaven mnohem větším teplotám po velmi krátký čas, což snižuje 

efektivitu, zvyšuje spotřebu energie a stěžuje možnost tepelné úpravy SMA drátů pro použití 

v textilní výrobě [12]. 

 

 

 

 

 



Bc. Kryštof Walica: Technologie tažení NiTi drátu – světové trendy 

26 
 

5. Porovnání technologií postupu výroby NiTi drátu 

5.1 Úvod  

Tato kapitola porovnává dvě práce popisující experimentální tažení NiTi drátu. První 

experiment byl proveden zaměstnanci VŠB-TUO, Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství v závodě společnosti ROTUMO [2]. Druhý experiment byl proveden v Leteckém 

technologickém institutu (ITA) v Brazilském São Paulu [10]. Níže uvedená tabulka zachycuje 

některé z rozdílů v postupu tažení NiTi drátu mezi oběma pracovišti. 

Tab. 5.1 Porovnání vlastností jednotlivých experimentů. 

Vlastnosti 
 FMMI  

VŠB-TU Ostrava 

Technologický institut 

São Paulo, Brazílie 

chemické složení  Ni48,4-Ti51,6 at.%  Ni49,94-Ti50,06 at.%  

tažení za tepla/studena  za studena  za tepla  

průvlak  WC-Co  WC-Co  

mazání  glycerin  MoS2  

rychlost tažení (m/min.)  5 m/min.  - 

žíhání, teplota (°C)  850 °C, argon (návrh)  600 – 650 °C, bez argonu  

žíhání, doba  1 hodina (návrh)  5 minut  

moření  - roztok HF a HNO3 50-50% 

rovnání, žíhací teplota (°C)  - 450 °C, 10 minut  

rovnání, napětí v tahu (MPa)  - 35 – 100 MPa  

vstupní průměr (mm)  2,30 mm  2,22  

výstupní průměr (mm)  2,05 mm 0,965 mm  

redukční úhel (°)  8 – 10°  7,5°  

redukce průměru (%)  5 %  15 %  

počet průchodů  3 (lom průvlaku)  11  

 

5.2 Porovnání vybraných vlastností 

Chemické složení: chemické složení hraje důležitou roli ve výsledných vlastnostech 

NiTi drátů. I malá změna složení nebo znečištění o jednu desetinu procenta může výrazně 

změnit transformační teploty a tím i vlastnosti slitiny s tvarovou pamětí. Nižší obsah titanu ve 

slitině snižuje potřebnou teplotu pro žíhání. 
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Tažení za tepla/studena: Tváření NiTi slitiny za studena je poměrně obtížné, 

protože dochází k výraznému zpevnění materiálu, které znesnadňují další tažení. Při tažení za 

tepla lze dosáhnout výraznější kontrakce průřezu drátu. 

Mazání: K mazání byl použit glycerín a MoS2. Brazilský institut však k mazání 

navíc využil žíháním zoxidovaný povrch drátů. 

Žíhání: V otázce žíhání se oba experimenty názorově rozcházejí. Zatímco 

v experimentu VŠB-TUO autoři navrhují žíhání po dobu 1 hodiny v argonové atmosféře při 

teplotě 850 °C, brazilskému institutu se osvědčilo žíhání po dobu pěti minut v nechráněné 

atmosféře při teplotě 650 °C za vzniku zoxidovaného povrchu, který usnadňuje další tažení.  

5.3 Zhodnocení obou experimentů 

5.3.1 Tažení drátu v brazilském Leteckém technologickém institutu (ITA) 

Slitina, ze které byl tažen NiTi drát, byla vyrobena ve vakuové indukční peci. Její 

složení je uvedeno v tabulce 5.2. Ve slitině je rovněž obsažen uhlík a kyslík. Tyto prvky 

negativně ovlivňují výsledné vlastnosti slitiny.  

Tab. 5.2 Chemické složení slitiny NiTi 

Ni (%wt) Ni (%at) Ti(%at) C (%wt) O (%wt) 

55,21 49,94 50,06 0,110 0,0390 

 

Ze slitiny byly odlity ingoty, které byly zatepla válcovány a následně zatepla a 

zastudena kovány do přesných rozměrů pro tažení drátů. Pro tažení NiTi drátů byly použity 

průvlaky vyrobené z karbidu wolframu (WC). K zamezení kontaktu mezi povrchem drátu a 

průvlaku bylo použito mazivo z oxidu molybdeničitého MoS2. 

Pro nalezení povrchových poruch a jejich eliminaci byla využita analýza pomocí 

pronikavé kapaliny, v tomto případě mořícím roztokem, který obsahoval 50% HF a 50% 

HNO3. Po odstranění povrchových vad byl drát žíhán ve válcové peci při 600 – 650 °C po 

dobu přibližně 5 minut. Tažení probíhalo v jedenácti průchodech.  

V rámci experimentu byl řešen problém s odíráním povrchu drátu. Ten byl vyřešen 

tepelnou povrchovou úpravou (mezižíháním) ve válcové peci při 600 – 650 °C po dobu          

5 minut. Při tažení se projevovaly vibrace, které byly řešeny napnutím drátu mechanickou 
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konstrukcí na vstupu do průvlaku. Nakonec byl drát narovnán při ohřevu ve válcové peci při 

teplotě 450 °C po dobu 10 minut a následném působení tahového napětí 125 MPa. 

5.3.2 Tažení drátu na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO 

Tažení za studena bylo provedeno zaměstnanci fakulty v závodě ROTUMO na 

řetězové tažné stolici. Mazání bylo provedeno glycerinem. Rychlost tažení se pohybovala 

kolem 5 m.min-1. Tažená slitina se vyznačovala vysokou tvrdostí. Průvlaky byly vydírány o 

cca 30 m na 1 metr délky protaženého drátu. Při třetím průchodu drátu došlo k lomu 

průvlaku, z důvodu vyčerpání plasticity materiálu. K tomu by pravděpodobně nemuselo dojít, 

pokud by byl po každém tažení drát tepelně upraven. 

Při tažení byl sledován vliv deformace na mikrostrukturní charakteristiky drátů. Na 

obrázku 5.1 jsou znázorněny fotografie mikrostruktur, na kterých lze pozorovat martenzitické 

desky tvořené intermetalickou sloučeninou NiTi a tmavé částice, odpovídající fázi NiTi2. Při 

prvním průchodu průvlakem došlo ke zmenšení velikosti martenzitických desek. S dalšími 

průchody docházelo k protahování zrn NiTi2 a k jejich shlukování.  

Vypočtené hodnoty kontrakce A (zúžení) drátu jsou uvedeny v tabulce 5.3. Kontrakci 

lze vypočíst podle vzorce: 

=    (18) 

Vývoj průměrů drátů a kontrakce v průběhu tažení je zachycena na obr. 5.2 a 5.3. 

 

tab. 5.3 Kontrakce průřezů drátů při tažení. (B – Brazilský institut, F – FMMI) 

Průchod dB dF SB SF ZB ZF 

0 2,20 2,30 3,80 4,15 0,023317 0,126181 

1 2,17 2,15 3,71 3,63 0,150011 0,045971 

2 2,00 2,10 3,16 3,46 0,150053 0,047052 

3 1,80 2,05 2,68 3,30 0,149972  

4 1,70  2,28  0,150028  

5 1,57  1,94  0,150007  

6 1,45  1,65  0,149967  

7 1,34  1,40  0,149991  

8 1,23  1,19  0,150039  

9 1,13  1,01  0,150042  

10 1,05  0,86  0,149896  
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Obr. 5.1 Mikrostruktura drátu taženého na FMMI, podélný řez. Vlevo je mikrostruktura 

vzorku před tažením, vpravo po posledním průchodu. 

    

Obr. 5.2 Závislost postupného zmenšování průměru drátu na počtu průchodu průvlakem. 

 

Obr. 5.3 Kontrakce drátu se při průchodu průvlaky měnila jen minimálně (Brazilský institut).  
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6. Výrobky z NiTi slitiny a jejich aplikace 

Slitiny s tvarovou pamětí mají řadu specifických vlastností, kterými se liší od 

běžných konstrukčních materiálů, jako je superelasticita, jev tvarové paměti, schopnost 

vyvíjet sílu při ohřevu a další. Nacházejí tak široké uplatnění jak při náhradě konvenčních 

přístupů, tak v projektech zcela nových funkčních součástí.  

6.1 Tlumení vibrací 

NiTi slitina může být značně deformovaná, při plastické deformaci se však 

nekumulují poruchy mřížky a nemění tak své vlastnosti. Tato vlastnost může být využita pro 

pohlcení deformační energie a tedy i k tlumení vibrací, což dává unikátní soubor vlastností, 

který nabízí rozmanité možnosti aplikací, např. termostatické spínače, protipožární jističe, 

flexibilní antény do mobilních telefonů, klimatizační regulátory, aktivní endoskopy 

v medicíně, ovládací prvky v elektrotechnice, fyzikálních měřicích přístrojích, bojových 

letadlech, mikromotorech, automobilovém průmyslu, solární technice, apod. Materiály 

s tvarovou pamětí byly úspěšně aplikovány dokonce i výstavbě budov odolných proti 

zemětřesení [3]. 

6.2 Spojovací materiály  

Ke spojení dvou součástí dochází díky tepelné roztažnosti NiTi slitiny, která se po 

ochlazení smrští, a díky tomu dojde k pevnému spojení obou součástí. Jedním 

z nejúspěšnějších případů využití této vlastnosti je hydraulická kapalinová spojka. Jejich 

poloměry jsou ve fázi martenzitu rozšířeny. Po zahřátí na austenitickou fázi se zmenší jejich 

poloměr a pevně uchytí konce trubek. Výrobní tvar a mechanické napětí brání trubkám 

v rozpojení [13]. Tento typ spojek byl vzhledem k vysoké spolehlivosti úspěšně použit 

například pro hydrauliku stíhaček F-14 [3]. 

6.3 Proporcionální regulace  

Je možné jen částečně využít schopnost materiálu vrátit se do původní pozice. 

Zařízení používá jen určený poměr vratné deformace, protože transformace probíhá spíše v 

širším řádu teplot než jedné teplotě. Příkladem tohoto zařízení může být vodovodní směšovací 

baterie, v níž ventil řídí průtok tekutiny opatrným ohřevem SMA zařízení a nastavuje tak 

ventil do požadované polohy. Pozici ventilu lze nastavit s přesností na jednotky mikrometrů.   
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Obr. 6.1 Termostatická směšovací vodovodní baterie využívající NiTi pružinu. 

Rovněž ventily tlakových hrnců používaných v domácnosti mohou být vybaveny 

SMA pružinou, která reaguje na teplotu páry. Pro vaření je to lepší způsob, než regulovat tlak 

jako u klasických tlakových hrnců. Ochranu před opařením vodou teplejší než 70°C lze 

zajistit uzavíracím ventilem zabudovaným do sprch a vanových kohoutků, lze tím zabránit 

opaření dětí a starších osob [2,3]. 

6.4 Možnosti využití superelasticity 

V posledních letech bylo na trh uvedeno poměrně velké množství výrobků, které 

využívají superelastické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí. Příkladem jsou obroučky brýlí, 

které využívají superelasticity SMA k absorpci velkých deformací bez poškození obrouček. 

Vodící drát pro vkládání katétru (cévek) do žil byl vyvinut z NiTi drátu, který odolává 

permanentní deformaci. Pro korekci špatně rostoucích zubů byla vyvinuta ortodontistická 

rovnátka, která umožňují poměrně rychlé rovnání zubů v ústní dutině [13]. 

V oblasti robotechniky se využívá slitin s tvarově paměťovým chováním na 

součástky pohyblivých mechanismů. Tyto mechanismy, které jsou ovládány změnou 

elektrického proudu, jsou schopny kontrolovat sílu sevření, podobně jako lidská ruka. Toho 

lze využít v oblastech, které nedovolují lidem přístup, jako např. v prostředí s radioaktivním 

zářením, s nebezpečím výbuchu apod. [2]. 
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6.5 Zdravotnictví 

Velmi důležité a přínosné jsou aplikace slitin v lékařství, neboť NiTi slitina je 

biokompatibilní. Uplatnění nacházejí v traumatologii a ortopedii při fixaci zlomenin kostí a 

operacích páteře, v ortodoncii při výrobě rovnátek a nástrojů na kořenové kanálky. 

V kardiologii se využívají k výrobě kardiovaskulárních nástrojů (katetrů, stentů, angioplast, 

jehel, sond apod., obr. 6.2) Významné je rovněž jejich použití na části pohonných jednotek 

umělých implantátů, zejména srdce a ledviny. 

Prvním vaskulárním zařízením byl tzv. Simon Nitinol Filter, použitý při léčení plicní 

embolie. Filtr byl vložen jako rovné tenké vlákno přes tenký katetr, který je používán při 

angiografické diagnostice. Změnou teploty materiálu na tělesnou teplotu došlo ke změně tvaru 

do původního tvaru filtru a jeho zakotvení na požadovaném místě. Dnešním trendem je 

používání samoexpanzních NiTi stentů. Tenký stent je umístěn v zužující se tepně, a jakmile 

se roztáhne, rozšíří i vlastní tepnu.  

  

Obr. 6.2 Využití NiTi drátu v medicíně – cévní stenty, katétry, rovnátka. 

I přes dobrou biokompatibilitu materiálu však nejsou všechny problémy související 

s touto oblastí úspěšně vyřešeny, a proto některé aplikace mohou být problematické. Pro 

běžnější používání těchto nových NiTi implantátů je však třeba provést ještě stále mnoho 

studií jejich vlastností a reakcí v lidském těle. V případě pacientů, u kterých se v minulosti 

objevila alergická reakce na Ni, je lépe se použití materiálů obsahujících alergenní prvek 

vyhnout, a to zejména pokud se jedná o dentální aplikace v ústech [2]. 
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6.6 Mikrotechnika 

NiTi slitiny mohou dokonce vykonávat funkci některých zařízení, například 

teplotního čidla, procesoru, lineárního motoru apod. To má velký význam zejména v 

miniaturizaci. Součástku SMA lze zmenšovat až do rozměrů řádově mikrometrů, aniž bychom 

omezili její funkčnost, protože funkci vykonává samotná transformující se krystalická mřížka 

materiálu. V kombinaci s křemíkovou technologií lze tak vytvářet mikro-elektro-mechanická 

integrovaná zařízení. SMA ve formě tenkých drátků, pásků či prášku je navíc možné s 

úspěchem kombinovat s jinými materiály (kov, keramika, polymer) a vytvářet tak zcela nové 

adaptivní kompozitní materiály s požadovanými nebo dokonce měnitelnými vlastnostmi. 

6.7 Výrobci 

Z technického hlediska je důležité, že se v posledních letech významně rozšířily jak 

rozsah a kvalita SMA materiálů, tak možnosti, kde, jak a v jaké formě lze SMA polotovary 

pořídit. Výrobci a dodavatelé již existuji v Evropě, USA, Japonsku a Číně a zaručují potřebné 

fyzikální vlastnosti, což bylo donedávna velkým problémem. V USA existuje od roku 2000 

ASTM norma pro zkoušky a vlastnosti slitin NiTi.  

Co se týče formy prodávaných polotovarů, nejběžnější jsou dráty (průměr ~0.1- 

5mm), ale nově jsou vyráběny i trubky (průměr ~0.2 - 6 mm), tenké folie (~50 -100 mm), 

tenké vrstvy (~10 mm) a práškové slitiny. K vývoji nových technických aplikací 

využívajících SMA stačí znalosti a relativně omezené množství polotovarů pro zkoušky a 

konstrukci prototypů, takže ani zatím stále relativně vysoká cena není podstatnou překážkou 

pro inovace či vývoj nových technických aplikací s jejich využitím [14]. 

6.8 Situace v ČR 

V současnosti se v České republice, kromě laboratoří a několika praktických pokusů, 

NiTi dráty netáhnou. Jeden z prvních pokusů v praxi proběhl v Československu na konci 

osmdesátých let v drátovně Hlohovec. Při experimentálním tažení NiTi slitiny za studena bylo 

dosaženo nejmenších průměrů výsledných drátů o velikosti 0,20 mm, které byly použity pro 

výzkumné aplikace v robotice [15]    

K pracovištím, která se u nás zabývají NiTi slitinami, patří Katedra neželezných 

kovů, rafinace a recyklace na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO. 

V současnosti katedra pracuje na projektu “Optimalizace chemického složení, strukturních 
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charakteristik a mechanických vlastností slitin NiTi pro biomedicínské účely“. Katedra se ve 

svých výzkumných projektech zabývá především: 

- vlastní výrobou NiTi slitiny,  

- vlivem legujících příměsí na transformační teplotu, mechanismus a produkty přeměny,  

- vlivem nečistot a příměsí na vlastnosti slitiny,  

- tepelným a tepelně mechanickým zpracováním slitiny, 

- vlivem vodíku na vlastnosti slitiny. 

V rámci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR vzniklo v roce 2009 Oddělení 

funkčních materiálů. Jednou z hlavních aktivit ústavu je výzkum funkčních textilií s vlákny z 

NiTi slitiny s tvarovou pamětí. Účastní se jak národních, tak i celoevropských výzkumných 

projektů, např.: 

- Vývoj a charakterizace aktivních hybridních textilií s integrovanými NiTi vlákny 

mikronových průměrů s nanozrnnou strukturou. 

- Základní studium drátu NiTi pro vysokofrekvenční aktuátory. 

- Integrovaný projekt zaměřený na vývoj technologií pro stavbu obřích větrných 

elektráren. 

- Vývoj hybridních textilních materiálu z NiTi slitiny pro tlakové obvazy a punčochy.  

Mezi výsledky práce oddělení patří také patenty, např. patent “Metoda tepelné 

úpravy a vyhodnocení funkčních mechanických vlastností a částečně i napětí a pevnosti 

vlákna ze slitiny s tvarovou pamětí a popis zařízení pro aplikaci metody“.  
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7. Závěr 

NiTi slitina vyniká mnoha vlastnostmi, které jsou vůči řadě ostatních konvenčních 

slitin velmi neobvyklé. Její nejzajímavější vlastností, která byla v práci objasněna, je tvarová 

paměť, jejíž princip je založen na martenzitické transformaci. K dalším vlastnostem patří 

superelasticita a vratný paměťový jev.  

V práci byl rovněž popsán proces tažení NiTi drátů s tvarovou pamětí. Cesta k jeho 

získání však není vždy stejná. Existuje několik způsobů přípravy NiTi slitiny, např. ve 

vakuové indukční peci nebo v plazmové peci. Při přípravě slitiny je velmi důležitý co nejnižší 

obsah nečistot a přesný poměr niklu a titanu. Hotovou slitinu lze zpracovat na drát pomocí 

kování, válcování a protlačování. K nejefektivnějším způsobům tváření patří rotační kování, 

pomocí nějž lze vykovat drát o průměru několika milimetrů, který je následně tažen na 

drátotahu.  

Při samotném tažení se střetáváme s řadou problémů. Při tažení za studena dochází 

ke zpevňování slitiny, a tím i ke snížení tvařitelnosti, což je řešeno tepelnou úpravou. Proces 

tepelné úpravy je neustále zlepšován, a to například plynulým ohřevem nebo tepelně-elekto-

mechanickou úpravou, která díky zpětné vazbě ohřevu pomocí elektrických kontaktů zlepšuje 

homogenitu celé cívky drátu. K dalším problémům patří mazání, které zaručuje plynulý 

průchod drátu průvlakem. Jako mazivo lze při tažení použít například koloidní roztok grafitu 

ve vodě, MoS2, olejová mazadla nebo solné mýdlo. Osvědčilo se i mazání s pomocí malého 

množství oxidu v povrchové vrstvě. K zamezení vzniku povrchových vad je výhodné použít 

kyselé moření.  

V práci byly porovnány dvě práce, a to experiment pracovníků Fakulty metalurgie a 

materiálového inženýrství z VŠB-TUO a experiment brazilského Leteckého technologického 

institutu ze São Paulo. Při tažení byla získána závislost na výstupního průměru na počtu 

průchodů. Experimentální tažení pracovníku fakulty bylo částečně neúspěšné, protože při 

třetím průchodu došlo k lomu průvlaku vlivem silného zpevnění. Bylo proto doporučeno 

mezioperační žíhání. Byly pořízeny snímky mikrostruktury drátu před a po tažení, na kterých 

je možno sledovat protažení zrn NiTi2. V rámci experimentu brazilského institutu bylo po 

každém tažení zařazeno mezioperační žíhání. Rovněž bylo využito mírné zoxidování povrchu 

pro zlepšení kluzkosti a bylo aplikováno kyselé moření. 
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Slitiny na bázi NiTi slitiny díky jevu tvarové paměti a superelasticitě nacházejí stále 

častěji uplatnění v oblasti letectví, kosmonautiky, automobilového průmyslu, elektrotechniky, 

robotiky a dalších oborech. Ze slitiny původně vyhrazené pro vojenské a kosmické účely se 

postupně stal materiál se širokým uplatněním v nejrůznějších oborech a aplikacích. Můžeme 

ho například najít ve směšovacích vodovodních bateriích, v samoexpanzních stentech uvnitř 

žil, v samoregulačních zařízeních, ve spojovacích materiálech, mikroelektronice apod. Mnoho 

zajímavým aplikací však často nenalezne uplatnění, protože se ekonomicky nevyplatí. 

I přesto, že v České republice probíhá poměrně intenzivní výzkum těchto slitin, 

neexistuje u nás společnost, která by se cíleně zabývala tažením NiTi drátu. Z výsledků práce 

českých vědců tak mohou těžit zahraniční společnosti, které využívají jejich poznatky.  
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Příloha 1: Vybraní světoví výrobci produktů s tvarovou pamětí. 


