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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá mikrostrukturní charakteristikou vybraných 

biokompatibilních slitin na bázi TiNi, které byly připraveny odstředivým litím a rotačním 

kováním. Práce se zaměřuje na obecnou problematiku materiálu s paměťovým jevem, mezi 

které patří pseudoelasticita, jednocestný jev a dvoucestný jev. Dále je v diplomové práci 

popsána problematika korozní odolnosti, biokompatibility a procesy přípravy slitin na bázi 

Ni-Ti. V práci jsou detailně popsány jednotlivé procesy přípravy materiálu. V závěru práce 

jsou mimo jiné uvedeny možnosti aplikace slitin na bázi Ni-Ti, které v současnosti nachází 

své uplatnění v oblasti letectví, kosmonautiky, medicíny, ale i v oblasti automobilového 

průmyslu a vojenského průmyslu. Převážná část závěru je věnována vyhodnocením dílčích 

výsledků z experimentální části práce. 

Klíčová slova 

Slitiny s tvarovou pamětí, NiTi slitiny, nitinol, titan, nikl, SMA, TWSMA, superelasticita, 

biokompatibilita, Ni-Ti-X, VIM, VAR, EBM, plasma 

 

 

Abstract 

Thesis is focused on a microstructural characteristics of selected biocompatible TiNi 

based alloys produced by centrifugal casting and swaging. It is focused on a general 

description of memory effect materials. It describes pseudoelasticity, one and two way shape 

memory effects. There is also a description of corrosion resistance, biocompatibility and 

processes of Ni-Ti based alloys. Thesis also deals with detailed description of manufacturing 

process. Conclusion contains possibilities of application Ni-Ti based alloys, that are currently 

used in aviation, cosmonautics, medicine, automotive industry and military industry. Most of 

the conclusion is devoted to evaluation of experimental work partial results. 
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Seznam pojmů, zkratek a jednotek 

at. %  - atomová procenta 

hm. % - hmotnostní procenta 

SMA -  slitiny s tvarovou pamětí „Shape Memory Alloys“ 

SIM 

 

napěťově indukovaný martenzit „Stress Induced Martensite“ 

EMB  - urychlené elektrony dopadající na kov „Electron Beam Melting“ 

VAR  - „Vacuum Arc Remelting“ 

VIM  - „Vacuum Induction Melting“ 

A  - vysokoteplotní fáze „Austenit“ 

M  - nízkoteplotní fáze „Martensit“ 

As  - začátek austenitické transformace 

Af  - konec austenitické transformace 

Ms - začátek martenzitické transformace 

Mf  - konec martenzitické transformace 

NiTinol, nitinol  - 
označení přibližně Ti50-Ni "Nickel Titanium Naval Ordnance 

Laboratory" 

OM  - optická mikroskopie 

SEM  - „Scanning Electron Microscope“ 

EDX  - energeticky disperzní spektroskopie 

PE - superelasticita 

SME - jednocestný jev tvarové paměti 

TWSME - dvoucestný jev tvarové paměti 

DTA - diferenční termická analýza 

TE  - rovnovážná teplota přeměny A-M 

G J Gibbsova volná energie 

ΔE J změna energie 

T K teplota 

∆H J změna entalpie 

∆S J∙kg
-1

∙K
-1

 změna entropie 

P Pa tlak 

ΔT °C, K změna teploty 
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1. Úvod 

Cílem diplomové práce je popsat a nastínit problematiku v oblasti materiálů na bázi 

Ni Ti a jevy spojené právě s těmito materiály. 

Jev tvarové paměti, také označován jako SME (z angl. Shape Memory Effect), byl 

poprve pozorován ve 30. letech minulého stoletní na slitině zlato-kadmium (Au-Cd). 

Fyzikální podstata SME byla však vysvětlena až v 50. letech. Jev tvarové paměti byl náhodně 

pozorován také na slitině Ni-Ti v roce 1963, poté významně vzrostla aktivita výzkumu 

v oblasti materiálu s paměťovým jevem. Materiály Ni-Ti se rovněž staly perspektivními 

v oblasti vojenského a kosmického průmyslu. 

V současné době se z hlediska využití nejčastěji uplatňují intermetalické kovové 

soustavy Ni-Ti o složení odpovídající zhruba 50:50. Tyto slitiny jsou rovněž známý pod 

názvem Nitinol. Slitiny na bázi Ni-Ti je rovněž možné legovat dalšími prvky, jedná se 

např. o Cu, Fe, Al, Zr, W a další. 

Materiály s tvarovou pamětí (SMA) nacházejí v současnosti své uplatnění v mnoha 

oblastech. Může se jednat o různé spojky potrubí, pohonné jednotky (aktuátory), obroučky 

brýlí, stenty, katetry, automobilový průmysl, spojovací systémy v letectví a kosmických 

konstrukcích apod. 

V praktické části diplomové práce je popsána příprava vzorku o třech různých 

chemických složeních, které byly vyrobeny pomoci vakuového indukčního tavení 

a odstředivého lití. Poté byly vzorky tvářeny za tepla a v poslední fázi byly vzorky zakaleny. 

Vybrané vzorky byly podrobeny metalografické analýze, SEM analýze, DSC analýze 

a měření mikrotvrdosti. 

Cílem této práce je analyzovat mikrostrukturní charakteristiky vybraných 

biokompatibilních slitin na bázi TiNi připravených odstředivým litím a rotačním kováním. 
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2. Teoretická část 

2.1. Obecná charakteristika Ni-Ti slitin 

Materiálům na bázi Ni-Ti je v současné době věnována značná pozornost a to jak 

v oblasti průmyslových aplikací, tak v oblasti výzkumu. Tyto slitiny jsou rovněž používány 

a zkoumány v oblasti medicíny. Binární fázový diagram slitiny na bázi Ni-Ti je klíčový pro 

tepelné zpracování nebo zachování či modifikaci paměťových jevů. Nejdůležitější 

a nejvyznámější fázi v binárním systému je intermetalická sloučenina TiNi, která 

v polykrystalickém stavu vykazuje jev tvarové paměti a superplasticitu. Chemické složení se 

u takových slitin pohybuje v rozmezí 49 - 51 at. % Ni. Jev tvarové paměti je však velmi 

citlivý na stechiometrii sloučeniny TiNi. Obecně můžeme říci, že slitiny titanu a niklu, kde je 

nikl zastoupený 49 - 51 at. %, jsou stabilní a korozně odolné [1,2]. 

 

Obr. 1 Binární fázový diagram TiNi [3]. 

V binárním diagramu TiNi (obr. 1) můžeme vidět, že při teplotě 630°C se sloučenina 

TiNi rozpadá eutektoidní přeměnou na Ti2Ni a TiNi3 přičemž tato reakce nebyla přímo nikdy 

prokázána. Dle nejnovějších publikací je eutektoidní rozpad sloučeniny TiNi z diagramu 

vypuštěn [3,4]. 
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2.2. Korozní vlastnosti a pasivace 

Slitiny na bázi Ni-Ti jsou velmi často používány k nejrůznějším aplikacím v různých 

prostředích. Právě proto je nezbytná znalost korozního chování a korozních vlastnosti těchto 

slitin. Chování těchto intermetalických sloučenin TiNi v korozním prostředí závisí na pasivaci 

povrchu a geometrii součásti z kovového materiálu. Samotná pasivační vrstva je tvořena 

kompaktním filmem. Film je obvykle tvořen oxidickou vrstvou, která může být amorfní 

i krystalická. Složení pasivační vrstvy se může měnit napříč tloušťkou. 

Jak již je výše zmíněno, úkolem oxidické vrstvy (filmu) je chránit slitinu před korozí. 

Určitá prostředí však tuto vrstvu narušují, což způsobuje následné korozních chování 

materiálu. Slitiny Ni-Ti napadá např. kyselina octová (CH3COOH), kyselina chlorovodíková 

(HCl), kyselina dusičná (HNO3). V proudící mořské vodě však slitiny TiNi korozně napadány 

nejsou. Ve stojaté vodě (např. v povrchových trhlinách) dochází k narušení oxidického filmu 

a následně k tzv. pittingu (bodové korozi). 

Přirozeně vytvořená oxidická vrstva je obvykle velmi tenká, řádově dosahuje několik 

nanometrů a ne vždy je souvislá. U materiálu, zejména u implantátu, se provádí pasivační 

zpracování, které zajišťuje lepší vlastnosti v korozním prostředí. Samotnou pasivaci materiálu 

je možné provádět několika možnými způsoby, mezi které patří anodická oxidace, 

elektrolytické leštění, chemická pasivace, nitridace, tepelná oxidace, hydyrotepelné 

zpracování, laserové natavení povrchu a plazmově-iontová implantace. Korozní odolnost je 

dále možné zvyšovat nanášením kovových nebo polymerních povlaků [1,4,5]. 

2.3. Biokompatibilita 

Biokompatibilní materiály jsou materiály, které jsou v kontaktu s živou tkání nebo 

s biologickými tekutinami a nevyvolávají žádné nežádoucí reakce. Na biokompatibilní 

materiály jsou kladeny velké požadavky. Tyto materiály musí být ve všech případech 

kompatibilní s tělem, nesmí být tedy toxické, karcinogenní a nesmí způsobovat žádné vedlejší 

reakce s lidským tělem. Slitiny Ni-Ti mohou být díky svým specifickým vlastnostem (jedičná 

kombinace tvarové paměti, superplastické vlastnosti, zpracovatelnost v martenzitickém stavu, 

odolnost vůči korozi a únavě) použity jako biokompatibilní materiály v ortopedii, ortodoncii 

a kardiovaskulární chirurgii.  
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V současné době se lékaři stále častěji potýkají s rostoucím počtem alergických reakcí. 

I přesto, že jsou slitiny Ni-Ti používány jako biokompatibilní materiály, je zde riziko 

alergické či jiné reakce mezi niklem a tělem (tkání). Obecně je známo, že samotný nikl 

způsobuje hypersenzitivní reakce u živých organismů, nekrózu tkáně a dokonce může vyvolat 

i rakovinu. V případě čistého titanu k takovýmto ani jiným reakcím nedochází. Slitina Ni-Ti 

byla donedávna považována jako materiál bez cytotoxických účinků, poslední studie od 

autorů Stoeckel, Pelton, Duerig však tyto cytotoxické reakce dokazují [5,6,7]. 

2.4. Ni-Ti slitiny 

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.1, slitiny Ni-Ti nachází své uplatnění v různých 

oblastech a to díky svým jedinečným vlastnostem. Mezi tyto jedinečné vlastnosti patří jev 

tvarové paměti. Slitiny vykazující jev tvarové paměti jsou označovány jako SMA (z angl. 

shape memory alloys). Tyto slitiny mají schopnost vrátit se do předem definovaného tvaru či 

velikosti poté, co byly podrobeny příslušnému tepelnému zpracování. Ve sloučenině Ni-Ti 

dochází k martenzitickým přeměnám, které však nejsou nutně spojeny s jevem tvarové 

paměti. Pro příznivé účinky tohoto jevu je nutné dodržovat určité podmínky. Vratnost 

martenzitické transformace musí být reálná, hystereze jevu tvarové paměti nesmí být příliš 

velká a interval teplot jevu tvarové paměti nesmí být příliš velký. 

Samotné vlastnosti sloučenin na bázi Ni-Ti jsou velmi závislé na struktuře, chemickém 

složení a na tepelně mechanickém zpracování. I malá odchylka od složení vede k změně 

transformační teploty Ms (martenzit start) až o několik stupňů.  

Aby bylo možné dosáhnout požadovaných vlastností (zachovat paměťový jev), je 

nutné při přípravě dodržovat přesné složení slitiny a vysokou homogenitu. Důvodem je fakt, 

že v tomto systému existuje úzká oblast homogenity (asi 3 %). U materiálu s jevem tvarové 

paměti se můžeme setkat s několika typy tvarově paměťového chování v závislosti na 

charakteru a podmínkách vzniku martenzitu, jako např. jednocestný jev, dvoucestný jev 

a pseudoelasticita. Pokud materiály vykazují jev tvarově paměti, jsou označovány jako 

materiály SMA (z angl. shape memory alloys) [1,2,4,8,9]. 

2.4.1. Martenzitická transformace 

První fázové transformace, které byly spojeny s jevem tvarové paměti, byly 

zaznamenaný v roce 1932 vědci Changem a Readem. Tito pánové zaznamenali fázové 
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transformace u slitiny AuCd. Slitiny na bázi Ni-Ti se řadí do skupiny martenzitických 

transformací. Při martenzitických transformací nedochází ke změně chemického složení ani k 

atomové difuzi. Dochází zde pouze ke změně krystalografického uspořádání. Martenzitická 

struktura vzniká zpravidla ochlazováním vysokoteplotní fáze austenitu. Pojmy martenzit a 

austenit jsou používány především ve spojitosti s uhlíkovými ocelemi, ale můžeme se s nimi 

setkat u slitin s jevem tvarové paměti. 

Martenzitická struktura u Ni-Ti slitin vzniká v důsledku nižší Gibbsovy energie než u 

austenitu. Z hlediska struktury je možné klasifikovat 2 základní typy martenzitické 

transformace. Martenzitická transformace u Ni-Ti slitin probíhá bezdifuzně. Během 

transformace (u Ni-Ti slitin) dochází k přeměně elementární mřížky austenitu (B2) na mřížku 

monoklinického martenzitu, který je označován jako B19´. U druhého typu dochází 

k transformaci mřížky na romboedrickou fázi, označovanou jako R-fáze. U tohoto typu 

transformace je podmínkou fakt, že teplota TR (teplota přeměny R – fáze) musí být nižší než 

teplota Ms (začátek martenzitické přeměny), respektive Mf (konec martenzitické přeměny). 

Na obr. 2 je znázorněna mřížka austenitu (B2) a martenzitu (B19´) [1,4,12,13]. 

 

Obr. 2 Krystalová struktura Ni-Ti – a) Kubická krystalová struktura austenitu slitiny Ni-Ti, b) 

Monoklinická krystalová struktura martenzitu slitiny Ni-Ti [17] 

2.4.2. Termodynamika martenzitické transformace 

Martenzitická struktura vzniká pouze tehdy, je-li Gibbsova volná energie nižší než 

původní mateřská (austenitická) fáze. Jev označován jako martenzitická transformace probíhá 

bezdifuzně, přičemž průběh Gibbsovy volné energie pro obě fáze je znázorněn na obr. 3. 
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Obr. 3 Průběh Gibbsovy energie pro transformaci austenit→martenzit [13] 

Samotná transformace probíhá až pod kritickou teplotou TE. Při této teplotě jsou volné 

entalpie obou fázi (martenzit, austenit) stejné. Přeměna začíná při teplotě Ms (martenzit start), 

přičemž hodnota volné energie (ΔG
M→A

) při této teplotě představuje rozdíl velikosti Gibbsovy 

volné energie nezbytné pro počátek transformace. Martenzitická přeměna pokračuje až do 

teploty Mf (martenzit finish). Důležitým parametrem z hlediska definování paměťového 

chování je interval teplota Ms – Mf. Při zpětné transformaci je nutné výrazné přehřátí, přičemž 

jsou používány stejné argumenty. Počátek a konec počáteční (mateřské) fáze jsou označovány 

jako As (austenit start) a Af (austenit finish). Aby zpětná transformace proběhla samovolně, je 

nezbytné, aby ΔG < 0. 

Pro změnu ΔG (volné energie) je možno napsat: 

ΔG = ΔE – p ΔV-T ΔS     (1) 

kde  

ΔE … změna celkové energie 

ΔV … změna objemu 

p … tlak 

ΔS … změna entropie 

T … teplota 
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Pro většinu pevných látek a kapalin za atmosférického tlaku člen p ΔV zanedbatelný, 

tudíž můžeme rovnici napsat jako: 

ΔG = ΔE - T ΔE     (2) 

Při teplotě TE je změna volné Gibbsovy energie nulová, můžeme tedy napsat: 

                
       (3) 

Při teplotě TE tedy platí:  

         
      (4) 

Předpokládáme-li, že členy ΔH a ΔS nejsou teplotě závislé, můžeme pak napsat vztah 

vyjadřující množství volné Gibbsovy energie k dispozici pro transformaci jako funkci 

přechlazení: 

     
  

  
         (5) 

Přičemž hodnota ΔG představuje jakýsi energetický zisk ze součtu jednotlivých 

energií během martenzitické přeměny: 

                              (6) 

kde 

ΔGch … chemická energie, která je k dispozici pro strukturní změnu z mateřské fáze na 

martenzit 

ΔGs … povrchová energie potřebná pro tvorbu fázového rozhraní matrice/martenzit 

ΔGe … elastická energie systému 

ΔGch … nechemická složka energie tvořená povrchovou elastickou energií 

Energie ΔGnch vysvětluje rozdíl teplot počátků a konců fázových transformací, 

přičemž nechemická složka energie (ΔGnch) působí proti transformaci [13,14]. 

2.5. Jevy tvarové paměti 

Fyzikálním základem materiálů s jevem tvarové paměti je bezdifuzní přeměna 

v pevném stavu. Jak již bylo výše vysvětleno, u materiálů s jevem tvarové paměti dochází 
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k transformaci austenitu na martenzit a naopak. Materiály na bázi Ni-Ti vykazují tři projevy 

tvarové paměti, a to superplasticitu, jednocestný paměťový a dvoucestný paměťový jev [1,4]. 

2.5.1. Superelasticita PE 

Pro pseudoelasticitu neboli superelasticitu je charakteristická velká úroveň deformace 

s následnou odezvou na vnější aplikované namáhání, přičemž deformace výrazně překračuje 

konvekční elastickou hodnotu odpovídající mezi pružnosti a po uvolnění působícího zatížení 

je zcela vratná. Martenzit u Ni-Ti slitin může vznikat nejen při ochlazování, ale i izotermicky 

jako důsledek působení dostatečně velkého napětí, jinými slovy vzniká napěťově indukovaný 

martenzit označován jako SIM (z angl. stress induced martensite). Po odlehčení napětí dojde k 

vymizení deformace a martenzit se transformuje na původní mateřskou fázi.  

U SMA se superelasticita vyskytuje jen v případech, kdy je matrice zcela v 

austenitickém stavu, a to jen do určité kritické teploty Md. V tomto případě není martenzitická 

transformace závislá na změně teploty, ale pouze na velikosti zatížení. Nad teplotou Md se 

martenzit i při vysokém napětí nebude dále tvořit. Po dosažení kritické hodnoty napětí, které 

je nutné pro vznik indukovaného martenzitu (SIM), dochází k dlouhé prodlevě, během které 

probíhá přeměna austenitu na martenzit. Po transformaci by další napětí vyvolalo skutečnou 

plastickou deformaci případně transformaci na sekundární martenzit (pouze u některých 

slitin). Po odlehčení dochází ke zpětné transformaci martenzitu na mateřskou fázi (austenit).  

Důvodem transformace je nestabilita martenzitické fáze při teplotě, při které vzniká 

indukovaný martenzit (SIM). Tzv. reorientační pseudoslitina vyskytující se v oblasti 

stabilního martenzitu, není spojena s žádnou fázovou přeměnou. Reorientační pseudoelasticita 

je spojena s pohybem dvojčatového případně martenzitického rozhraní, kdy dochází 

k novému uspořádání variant martenzitu (obr. 4) [1,4,16,33]. 
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Obr. 4 Mikrostrukturní změny v krystalu: Po ochlazení a transformaci se krystal β fáze (a) mění na 

několik variant martenzitu (b): A, B, C, D. Při vzniku napětí je dominantní varianta A (c). Po následném 

ohřevu se materiál vrací na původní β fáze (a) a zároveň se obnovuje původní tvar. [14] 

Krystal β fáze se po ochlazení a následné transformaci mění na tzv. samoakomodační 

martenzit s dvojčatěnými variantami A, B, C a D. Po následním ohřevu se materiál vrací na 

původní β fázi a dochází k obnovení původního tvaru [14]. 

2.5.2. Jev jednocestné tvarové paměti SME 

Jednocestný paměťový jev lze zjednodušeně popsat tak, že v závislosti na teplotě 

prostředí dokáže Ni-Ti slitina změnit svůj tvar a získat tak předem definovanou strukturu. 

Jinými slovy po ohřevu materiálu nad určitou teplotu dochází z důvodu revirzibility 

termoelastického martenzitu k přechodu na počáteční austenitickou strukturu. 

Jev jednocestné tvarové paměti lze rovněž popsat na tažení drátu z Ni-Ti slitiny, která 

je v martenzitickém stavu (obr. 5). Jeden konec drátu z Ni-Ti slitiny je pevně upevněn, 

následně je drát natažen až za hranici meze kluzu (při 25°C). Po uvolnění (odtížení) zůstává 

materiál stále prodloužen. Po ohřátí drátu nad teplotu transformace As (austenit start) dojde ke 

zpětné transformaci a drát se okamžitě vrátí do původního stavu. V případě opakovaného 

ochlazování materiálu do oblasti pod teplotu Mf nedochází k dalším makroskopickým 

změnám rozměrů. Paměťový efekt lze aktivovat pomocí další deformace.  

Obecně však platí, že aplikované napětí, respektive deformace martenzitu nesmí 

překročit určitou mez odpovídající úrovni, při které dochází k regeneraci dislokací. V případě 

překročení určité deformace, dochází ke klasické plastické deformaci a ta je nevratná, tzn., že 

deformaci nelze odstranit ani po ohřevu nad teplotu zpětné fázové transformace (nad teplotu 

Af) [1,2,4,10]. 
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Obr. 5 Deformace materiálu s paměťovým efektem v martenzitickém stavu při zatížení.: a) Průběh 

závislosti deformace na zatížení, b) Mikroskopické děje spojené s SME při ochlazování a ohřevu [14] 

2.5.3. Jev dvoucestné tvarové paměti TWSME 

Slitiny Ni-Ti mohou za určitých podmínek vykazovat opakovatelnou vratnou změnu 

tvaru, přičemž tento jev je nazýván jako dvoucestný paměťový jev, který umožňuje materiálu 

dostávat se do nízkoteplotního a vysokoteplotního tvaru. Transformace slitiny začíná stejně 

jako u jednocestného jevu při As a je dokončena při Af. Pokud velikost napětí a pracovní 

teplota nejsou příliš velké, může jev dvoucestné tvarové paměti probíhat nekonečně dlouho. 

Při jevu dvoucestné tvarové paměti se předpokládá potlačení určitých variant martenzitu, 

které vznikají právě při ochlazování. Při zpětné transformaci je tedy slitina Ni-Ti podrobena 

určitému vnějšímu zatížení. 

Dvoucestný jev tvarové paměti je také označován jako TWSME (z ang. Two-Way 

Shape Memory Effect). Dvoucestný jev tvarové paměti není inherentní materiálová vlastnost, 

tento jev je vyvolán tepelně mechanickým zpracováním mateřské fáze a lze jej docílit 

tzv. tréninkem transformačních cyklů. Během tréninku dochází ke změnám strukturní stability 

jednotlivých fázi, k redistribuci vnitřních defektů a také ke generaci určitých typů 

mikrostrukturních asymetrií. Deformace materiálu při tréninku musí probíhat teplotou Ms 

[1,2,4,16]. 

2.6. Příprava slitin na bázi Ni-Ti 

Slitiny na bázi Ni-Ti jsou v současné době připravovány v podstatě dvěma způsoby 

a to buď tavením, nebo metodou práškové metalurgie. Vlastní výroba Ni-Ti slitin se nejčastěji 

provádí tavením ve vakuu, přičemž samotné tavení může být prováděno různými způsoby. 

Může se jednat o tavení elektronovým svazkem, obloukové tavení, vysokofrekvenční 

indukční tavení ve vakuu v grafitovém kelímku, plazmové tavení apod. Při přípravě pomocí 
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práškové metalurgie dochází u Ni-Ti slitin k zvýšené pórovitosti a k nadměrné tvorbě oxidů. 

Tavení a následné odlévání Ni-Ti slitin je ve srovnání s metodou přípravy slitin pomocí 

práškové metalurgie cenově i technologicky náročnější [1,12,18]. 

2.7. Tavení Ni-Ti slitin  

Tavení Ni-Ti slitin může být prováděno různými způsoby, které jsem nastínil 

v předchozí kapitole. Při tavení Ni-Ti slitin je však nezbytné dodržovat vhodné podmínky pro 

rekrystalizaci a s tím související mikro a makrosegregaci. Rovněž je nezbytné zabránit 

znečištění materiálu nekovovými vměstky. Při tavení Ni-Ti slitin působí negativně především 

uhlík a kyslík, tudíž je nezbytné vytvořit vhodné podmínky pro tavení. Vznikající karbid 

titanu a oxid titanu v Ni-Ti slitině způsobuje posun koncentrací jednotlivých prvků a tím také 

dochází ke změně teploty přeměny. Při tavení dochází k tvorbě nízkotavitelné fáze Ti2Ni, 

která způsobuje výraznou náchylnost materiálu k tvorbě defektů, jako jsou trhliny za tepla 

[4,11,13]. 

2.7.1. Vakuové indukční tavení VIM 

Vakuové indukční tavení (VIM) patří mezi jedno z nejpoužívanějších metod tavení. 

VIM se provádí pomocí elektromagnetické indukce ve vakuu, přičemž tavení probíhá uvnitř 

v kelímku. Indukční cívka je chlazena vodou. Kelímky vyrobené z Al2O3 a MgO není možné 

použít z důvodu přítomnosti kyslíku, který působí nepříznivě na materiál. Mezi velmi často 

používané kelímky patří grafitové kelímky. Je potřeba si uvědomit, že grafitový kelímek 

může uvolňovat grafit. Uvolňování grafitu z kelímku je závislé na teplotě. Samotné tavení a 

odlévání může probíhat buď ve vakuu, nebo v inertní atmosféře. Vakuové indukční tavení je 

možné použít v kombinaci s odstředivým odléváním, které může být realizováno např. 

v zařízení typu Supercast. 

Středofrekvenční licí zařízení Linn Supercast-Titan je speciální zařízení pro indukční 

tavení slitin na bázi Ti, Ni, Fe, intermetalických sloučenin apod., přičemž tavení může 

probíhat ve vakuu nebo inertní atmosféře Ar. Tavenina je následně odlévána díky odstředivé 

síle. Pomocí středofrekvenčního licího zařízení Supercast je možné vyrábět komponenty 

(obr. 6) s velmi kvalitním povrchem a vysokou přesností (až 0,1 mm). Odlitky mohou být po 

odlití v téměř finální podobě (záleží na formě) [13,19,20,21,27]. 
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Obr. 6 Malé odlitky připravené v zařízení Linn Supercast-Titan [19] 

Díky kombinaci vakuového tavení, odstředivého lití a vakua či inertního plynu je celý 

proces poměrně ekonomicky úsporný přičemž je možné dosáhnout výborných výsledků ve 

vztahu k připravenému materiálu.  

Na obr. 7 je odlévací rameno středofrekvenčního zařízení Supercast. Při otáčení 

vysokou rychlostí licího ramene kolem svislé hřídele, je tavenina odstředivou silou „tlačena“ 

z grafitového kelímku do licí formy, která může mít pokojovou teplotu, nebo může být 

předehřátá.  

 

Obr. 7 Licí rameno zařízení Linn Supercast-Titan [19] 
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Na obr. 8 je graficky znázorněn tavící kelímek. Tavící kelímek je vsazen do 

křemenného kelímku, se kterým je možné manipulovat (nahoru a dolů). Tavící kelímek, 

respektive křemenný kelímek je ohříván pomocí indukční cívky. 

 

Obr. 8 Tavící kelímek zařízení Linn Supercast-Titan [19] 

Pro vakuové indukční tavení v zařízení Supercast je možné použít jak keramický, tak 

grafitový kelímek, přičemž musí být brán zřetel na vstupní suroviny, které mohou s kelímkem 

reagovat. Kelímek musí vykazovat dobrou chemickou odolnost, vysokou mechanickou 

pevnost, odolnost vůči tepelným šokům. Na obr. 9 je možné vidět 3D simulaci procesu 

tuhnutí taveniny při odstředivém lití titanu (Ti) [19,25]. 

 

Obr. 9 Simulace toku taveniny během odstředivého lití v zařízení Linn Supercast-Titan [19] 
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2.7.2. Vakuové obloukové přetavení VAR 

Vakuové obloukové přetavení (VAR) je rovněž jeden z nejčastěji používaných 

způsobů tavení Ni-Ti slitin. Při metodě VAR dochází ke spojitému přetavování tavné 

elektrody pomocí elektrického oblouku. Přetavení je realizováno ve vakuu. Elektrický oblouk 

je vytvořen stejnosměrným proudem mezi elektrodou a talířem měděné pánve, která je 

chlazena vodou. Ztuhlý materiál na stěnách pánve brání kontaminaci taveniny materiálem 

pánve [12,20]. 

2.7.3. Plazmové tavení 

Příprava Ni-Ti slitin v plazmové peci (obr. 10) je realizována na principu ionizace 

inertního plynu (obvykle argonu), který je přiváděn plazmovým hořákem. Mezí hlavní 

výhody patří zamezení znečištění tavného materiálu z používaných uhlíkových elektrod. Díky 

inertní atmosféře je možné dosáhnout vysokých tavicích teplot a rychlého přenosu tepla. 

Inertní atmosféra rovněž snižuje vlivem tlaku odpařování kovu. Naopak nevýhodou je nutnost 

použití vysoce čistého inertního plynu (obvykle argonu) a potřeba velkého množství energie 

[13,22]. 

 

Obr. 10 Schéma plasmové pece [22] 

2.7.4. Tavení elektronovým svazkem EBM 

Tavení elektronovým svazkem (obr. 11) je jeden z dalších způsobu přípravy Ni-Ti 

slitin. Anodou je v tomto případě tavený kov. K vytvoření elektronového svazku slouží 

katoda, ve které dochází k urychlování emitovaných elektronů. Emitované elektrony následně 
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dopadají na materiál, kde dochází k přeměně kinetické energie na tepelnou. Důsledkem je 

tavení materiálu. Elektronové tavení pro prováděno za přítomnosti vakua [13,23,24]. 

 

Obr. 11 Schéma elektronového tavení [26] 

2.8. Výroba Ni-Ti slitin pomocí práškové metalurgie 

Slitiny Ni-Ti je rovněž možné připravit metodou práškové metalurgie. U slitin 

vyrobených práškovou metalurgií je největší problém s obsahem kyslíku v materiálu. Obsah 

kyslíku může být až 3000 ppm, přičemž vhodným zpracováním může být snížen na 1500 

ppm. Na vstupu můžou být buď elementární prášky Ni a Ti případně již připravená směs. 

Plynová atomizace, hydridování, pulverizace nebo mechanické legování jsou metody vhodné 

k přípravě prášků. Dalším krokem je míchání prášků, poté kompaktování a slinování. 

Slinování může být prováděno různými způsoby, mezi nejpoužívanější metody patří HIP, 

válcování nebo CAP. Během slinování dochází k silné exotermické reakci, přičemž vzniklé 

teplo je využíváno k tvorbě intermetalické sloučeniny TiNi. Materiály na bázi Ni-Ti vyrobené 

metodou práškové metalurgie jsou mnohdy porézní a obsahují intermetalické sloučeniny 

(např. Ti Ni2, TiNi3) [12]. 
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2.9. Měření transformačních teplot 

Materiály s paměťovým efektem úzce souvisí s termoelastickou martenzitickou 

transformací. Obecně tedy můžeme říci, že tvarová paměť materiálu je určena 

charakteristickými teplotami. Tyto charakteristické teploty mohou být v případě Ni-Ti slitin 

modifikovány poměrem Ni/Ti, respektive přídavkem jiné legury (především Cu a Fe). Dále 

tyto charakteristické teploty ovlivňuje tepelné zpracování (např. rekrystalizace), respektive 

mechanické a tepelně mechanické zpracování. 

Transformační teploty představují jednu ze základních charakteristik s ohledem na 

jejich aplikaci, výběr materiálu, hodnocení paměťového efektu a v neposlední řadě taky 

k posouzení technologie výroby. 

Během fázových přeměn dochází k výrazným změnám mechanických a fyzikálních 

vlastností, což nám umožňuje zjišťovat transformační teploty pomocí různých metod. Mezi 

nejčastěji používané techniky měření patří např. termodilatometrická měření, DSC/DTA 

metoda nebo tzv. rezistometrická metoda [28,29,30,34]. 

2.9.1. Diferenční termická analýza DSC/DTA 

Diferenční termická analýza je jedna z hlavních metod měření transformačních teplot. 

Diferenční termická analýza je mnohdy označována jako DSC (z ang. differential scanning 

calorimetry). Jedná se o analytickou metodu, při které se sledují teplotní diference mezi 

zkoumaným a porovnávacím vzorkem. Chemické i fyzikální změny zkoumaného vzorku 

pohlcují nebo uvolňují teplo během lineárního ohřevu či ochlazování. Teplota porovnávacího 

vzorku je lineární funkcí času. DTA metoda je velmi přesná, nevýhodou však je náročnost 

zařízení a rovněž není možné sledovat transformace s malým tepelným efektem přeměny.  

Vyhodnocení vzniklého grafu je mnohdy obtížné a konečné výsledky se často liší od metod 

měření elektrického odporu [13,31]. 

2.9.2. Rezistometrická metoda 

Rezistometrická metoda, resp. metoda měření elektrického odporu je založena na 

měření změny elektrické vodivosti G testované slitiny při změně její krystalografické 

struktury. Rezistometrická metoda umožňuje jednoduché a rychlé měření transformačních 

teplot, ve srovnání s diferenční termickou analýzou (DTA) je však méně přesná [13,31,35]. 
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2.9.3. Termodilatometrická metoda 

Dilatometrická metoda je v praxi rovněž často používána. Toto měření probíhá na 

základě změny objemu při fázové přeměně. Měření probíhá pomocí dilatometru, který se 

sestává z jednostranně uzavřené trubice a přenosové tyče, která přenáší změnu rozměru 

vzorku do převodníku. Trubice i samotná tyč musí být vyrobeny ze stejného materiálu, který 

by měl mít minimální teplotní roztažnost a měl by odolávat požadovaným teplotám pro 

měření daného vzorku. Hodnotu dilatace snímá diferenční transformátorový snímač, který se 

řadí mezi indukční snímače [13,28,29]. 

2.10. Systémy Ni-Ti-X 

Příměsi (legující prvky) mají velký vliv na materiálové a transformační charakteristiky 

paměťových slitin na bázi Ni-Ti. Legující prvky ovlivňují nejen transformační teplotu Ms 

(martenzit start), ale i mechanismus a produkt přeměny. Obecně však můžeme říci, že příměsi 

zvětšují meziatomové síly ve fázi TiNi a dochází tak ke zvyšování teplotní hystereze 

a naopak. Pro praktické účely je tedy nezbytné vědět, jak se mění transformační teploty 

v závislosti na obsahu legujících prvků. V současné době není jednoznačně určeno, do které 

polohy se má legující prvek usazovat. Důležitou roli zde hraje elektronová konfigurace, 

velikost atomů, chemická afinita apod. V tab 1 je uveden vliv legujících prvků na 

transformační teplotu slitin (Ni-Ti)0,95Me0,05 [1,2,12,15,32]. 

Tab. 1: Vliv legujících prvků na transformační teploty slitiny [7] 

X Ms Mf As Af 

V 25 -140 -64 25 

Cr 100 -180 -58 25 

Mn 116 -180 -63 10 

Fe - -180 -30 25 

Co - - 0 25 

Cu 25 -100 - 25 

Ni0,05Ti 70 60 108 110 

NiTi 60 52 71 77 

 

2.10.1. Systém Ni-Ti-Cu 

V systému Ni-Ti-Cu (obr. 12) nahrazuje nikl právě měď, čímž dochází ke snížení 

obsahu niklu. Měď je v tomto systému zastoupena 3 až 25 at. %, přičemž pokud obsah mědi 

(Cu) nepřesáhne 5 %, probíhá v systému jednostupňová fázová transformace kubický 
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vysokoteplotní austenit → monoklinický martenzit (B2 →B19´). Pokud obsah mědi (Cu) 

překročí 10 %, dochází v systému k dvoufázové transformaci kubického vysokoteplotního 

austenitu → ortorombický martenzit (romboedrická fáze) → monoklinický martenzit 

(B2→B19(R) →B19´). Tvarově paměťový jev je spojen s transformací vysokoteplotní 

austenitické fáze na monoklinický martenzit (B2 →B19´). Transformace závisí především na 

obsahu mědi (Cu).  

Slitiny typu Ni-Ti-Cu nachází své uplatnění především v řídící a ovládací technice, 

především díky schopnosti dostatečně rychle reagovat na změny teplot a napětí. Legování 

mědí rovněž potlačuje možný vznik metastabilních precipitátu Ni4Ti3, které by se přeměnily 

na Ni3Ti. Místo Ni3Ti se vytvoří fáze (NiCu)3Ti, která způsobuje malou hysterezi a snižování 

koncentrační závislosti transformačních teplot. [15,37]. 

 

Obr. 12 Ternární diagram Ni-Ti-Cu [3] 

2.10.2. Systém Ni-Ti-Fe 

Slitiny na bázi Ni-Ti-Fe (obr. 13) jsou v praxi rovněž hojně využívány z důvodu 

nejlepších tvarově paměťových vlastností ve srovnání s jinými Ni-Ti slitinami. Další výhodou 

systému Ni-Ti-Fe je poměrně snadná výroba ve srovnání s přípravou binárních sloučenin 

a zároveň je možné velice dobře řídit transformační teploty pomocí chemického složení. 

Přídavek železa (Fe) vede ke snížení transformační teploty Ms (martenzit start), a tím se 
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oddělní R-fáze od fáze martenzitické. Díky nízké teplotě austenitické transformace 

(cca  50°C) nachází materiály na bázi Ni-Ti-Fe uplatnění především v oblasti nízkých teplot, 

např. jako spojovací materiál v kryogenních komorách. Ve srovnání s mědí (Cu) nemá malý 

přídavek železa (Fe) žádný vliv na tvorbu nežádoucích precipitátu. [35,37]. 

 

Obr. 13 Ternární diagram Ni-Ti-Fe [3] 

2.10.3. Systém Ni-Ti-Co 

Slitiny na bázi Ni-Ti-Co nacházejí své uplatnění především v zubním lékařství. Nikl je 

v těchto slitinách nahrazován kobaltem (do 3 at. %) a stabilizuje, respektive zlepšuje 

pseudoelastické vlastností slitin. Legováním kobaltem dochází ke snížení teplot As a Af až 

o několik desítek °C oproti obdobným slitinám bez přídavku kobaltu [36]. 

2.10.4. Systém Ni-Ti-Zr 

V systému Ni-Ti-Zr je nikl nahrazován zirkoniem (hafniem) z 10 - 30 %. Zirkonium, 

ale i hafnium zvyšují transformační teplotu o více než 200°C. Slitiny na bázi Ni-Ti-Zr jsou 

dobře tvářitelné za tepla a mají poměrně nízké výrobní náklady. Nevýhodou těchto slitin je 

možnost vzniku křehké fáze. Vznik této křehké fáze je závislá na chemickém složení. Slitina 

Ni-Ti-Zr je ve srovnání s Ni-Zr-Hf náchylnější k praskání během tuhnutí a během rychlého 

ochlazení po tepelném zpracování [37]. 
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2.10.5. Systém Ni-Ti-Nb 

Niob se jeví jako vhodná legura v případě, že má být dosaženo vyšší hystereze 

přeměny a to především za pokojových teplot. Legování niobem rovněž zvyšuje mez pevnosti 

dané slitiny až do obsahu 5 at. %. Při překročení této limitní hodnoty se mez pevnosti 

postupně snižuje. Slitiny na bázi Ni-Ti-Nb jsou vhodné především jako spojky potrubí nebo 

utěsňovací systémy, které jsou provozovány za pokojových teplot [38]. 

2.10.6. Systém Ni-Ti-W 

Dle vědců Mehrabi a spol. zvyšují disperzní částice wolframu stabilitu vratného 

tvarově paměťového jevu. Precipitáty bohaté na wolfram jsou teplotně stabilní, ale i velmi 

tvrdé, což příznivě ovlivňuje především otěruvzdornost. Se zvyšující se koncentrací wolframu 

ve slitině Ni-Ti dochází ke zvýšení tvrdosti, přičemž dochází ke snížení pseudoelasticity. S 

vyšší koncentrací wolframu jsou rovněž značně utlumeny projevy tvarové paměti. Slitiny 

s obsahem 6 hm. % již nevykazují žádnou oblast pseudoelasticity, tudíž je i paměťový jev 

zanedbatelný. Vhodným kompromisem mezi mechanickými a funkčnímu vlastnostmi 

vykazuje slitina Ni-Ti-W s 2 hm. % wolframu [39]. 

2.11. Tváření Ni-Ti slitin 

Technologie tváření Ni-Ti materiálu se stále zdokonaluje. Při návrhu technologického 

postupu tváření materiálu na bázi Ni-Ti se vychází ze dvou důležitých mechanických 

charakteristik materiálu. Jedná se o tvářitelnost a deformační odpor materiálu. V současné 

době se paměťové materiály (Ni-Ti-Me) používají především ve formě pásků, drátků a trubek, 

které lze získat právě tvářecími procesy. Z odlitků je tedy možné vhodnými tvářecími procesy 

získat polotovar požadovaných rozměrů. Ni-Ti(Me) ingoty se nejčastěji zpracovávají kováním 

či válcováním. 

Velmi používaným způsobem zpracování Ni-Ti odlitků je rotační kování, rovněž je 

však možné použít jiný způsob např. válcování. Způsob tváření se odvíjí od požadovaných 

vlastností a struktury materiálu. Tváření (obr. 14) může probíhat za tepla i za studena 

v závislosti na požadovaných vlastnostech, ekonomické situaci apod. 
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Obr. 14 Schematické znázornění možnosti tváření Ni-Ti [13] 

Tvářením za tepla lze změnit licí strukturu a zmenšit velikost zrna. Rotační kování, 

respektive tváření za tepla je prováděno při teplotách v rozmezí 800 - 1000°C. Při těchto 

teplotách je materiál dobře tvářitelný, má nízký deformační odpor a tvorba oxidů není tak 

výrazná. Takový způsob kování se používá pro zmenšení průměru vstupního materiálu, nebo 

k překování pravoúhlého průřezu na kruhový.  

Po rotačním kování následuje proces tažení, např. u slitin Ni-Ti se používá jak tažení 

za tepla, tak tažení za studena. Tažením materiálu dochází ke zpevnění, které však způsobuje 

zvýšení deformačního napětí. Toto deformační napětí je možné snížit mezioperačním žíháním 

v ochranné (argonové) atmosféře, které probíhá v rozmezí teplot 600 - 800°C. 

Při tažení materiálu přes průvlak je potřeba používat mazadla (např. voda dopovaná 

grafitem, MoS2, lubrikanty na olejové bázi, sodné mýdlo). Používají se především diamantové 

průvlaky, případně průvlaky vyrobené ze slinutých karbidů (WC-Co). 

Rychlost tažení je závislá na velikosti průvlaku. Se zmenšujícím se průvlakem se 

rychlost tažení zvyšuje (od 5 m/min až po 80 m/min). K tažení se používají různé typy stolic 

(např. tažení s protitahem apod.) 

Takovým to způsobem je možné získat drát požadovaných rozměrů, avšak vyrobený 

drát má podstatně jiné mechanické a fyzikální vlastnosti než původní materiál (pevnost 

v tahu, tvrdost apod.) [12,13,40]. 
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2.12. Aplikace materiálů s paměťovým jevem 

Tvarově paměťové chování je stále ještě označováno za „nový“ specificky typ 

vlastností některých slitin. Materiály s jevem tvarové paměti nacházejí široké uplatnění 

v mnoha oblastech, mezi které patří letectví, kosmický průmysl, automobilový průmysl, 

stavebnictví, medicína a další.  

SMA materiály rovněž vynikají tlumícími schopnostmi. Slitiny Ni-Ti při plastické 

deformaci nekumulují poruchy mřížky a nemění své vlastnosti a mohou tak pohlcovat 

deformační energii, respektive tlumit vibrace. Životnost a účinnost cyklického zatěžování 

materiálů s paměťovým jevem je závislá na odvodu tepla z materiálu. Při špatném odvodu 

tepla z materiálu může dojít až k plastickým deformacím a tím k potlačení tlumících 

schopností materiálu [1,2,4,41]. 

2.12.1. Vozítko Sojourner 

SMA materiály byly použity na výrobu vozítka Sojourner (obr. 15), které bylo 

součástí mise Mars Pathfinder v roce 1997. Při výrobě vesmírných zařízení je kladen největší 

důraz na spolehlivost a zároveň nízkou hmotnost zařízení. Právě proto využili konstruktéři 

z NASA materiály SMA. Konkrétně se jednalo o aktuátor pro ovládání skleněného krytu, na 

který dopadal prach. To umožnilo změřit vliv prachu na tvorbu el. energie fotovoltaického 

článku [42,43,44]. 

 

Obr. 15 Využití aktuátoru (SMA) u vozítka Sojourner [44] 

2.12.2. Ovládání klapek u letadel 

Vztlakové klapky velmi úzce souvisí s ovladatelností letadel. Tyto vztlakové klapky 

jsou v praxi extrémně namáhány, a proto je jim potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

V současné době používá většina letadel hydraulické systémy, přičemž z bezpečnostních 
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důvodů se používají vícenásobné systémy vedení hydrauliky. Takový to systém zvyšuje nejen 

cenu ale i už tak vysokou hmotnost. Konstruktéři proto hledají alternativní řešení, mezi které 

patří i použití paměťových materiálů. 

V současné době vyvíjí firma Boenig a DEPRA (Defense Advanced Researched 

Project Agency) systém (obr. 16), jenž by mohl nahradit stávající vícenásobný hydraulicky 

systém. Materiály s paměťovým jevem (SMA materiály) se používají pro změnu tvaru klapek. 

Ve spodní části klapky se vlákno vlivem elektrického proudu zkrátí, zatímco horní vlákno se 

natáhne. Tento jev je možné samozřejmě aplikovat i naopak. Použití tohoto systému vyžaduje 

pouze SMA vlákna a elektrický proud. V případě použití SMA vláken by došlo ke snížení 

celkové hmotnosti letadla a zároveň ke zlepšení ovladatelnosti letadla [45]. 

 

Obr. 16 Smart wing systém – ovládání klapek u letadla [45] 

2.12.3. Medicína 

Jedním z hlavních důvodu použití slitin Ni-Ti v medicíně je superelasticita, 

biokompatibilita a schopnost materiálu měnit tvar při dosažení určité teploty (obvykle teploty 

lidského těla). S Ni-Ti slitinami se můžeme setkat například v oblasti kardiovaskulární 

chirurgie pro léčbu plícní embolie. Pomocí katetru se zavádí tzv. SNF (Simon Nitinol filter) 

a po dosažení duté žíly a tělesné teploty získává SNF (obr. 17) předem definovaný tvar [46]. 
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Obr. 17 SNF - Simon Nitinol filter [46] 

Stenty sehrávají v medicíně velmi důležitou a podstatnou roli. Na rozdíl od SNF však 

nevyužívají jev tvarové paměti, ale využívají další důležitou vlastnost Ni-Ti slitin, a to 

superlasticitu. Stenty (obr. 18) se vyrábějí v požadovaném, respektive konečném tvaru. Pro 

zavedení stentu je nezbytné jej nejprve deformovat, čímž dojde ke změně rozměrů. Poté se 

zavádí do tepny a v zúženém místě, po uvolnění vodícího katetru, získá svůj původní tvar, 

čímž rozšíří tepnu [16,46]. 

 

 

Obr. 18 Stent [46] 
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3. Praktická část 

3.1. Příprava Ni-Ti slitin 

Mechanické ale i fyzikální vlastnosti slitiny Ni-Ti jsou bezpochyby ovlivňovány nejen 

obsahem uhlíku a kyslíku, ale i čistotou vstupních surovin. Proto jsme jako vstupní materiál 

použili vysoce čistý titan i nikl. Čistota vstupních surovin niklu (obr. 19) a titanu (obr. 20) 

vyplývá z analýz. Pro odstranění povrchových nečistot a oxidů je možné přidat mechanické a 

chemické čistění materiálů. Dále byl materiál rozřezán na požadovanou kusovost.  
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Obr. 19 Chemická analýza čistoty niklu 

 

Obr. 20 Chemická analýza čistoty titanu
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Slitina Ni-Ti byla připravena metodou odstředivého lití ve vakuové indukční peci Linn 

Supercast-Titan na VŠB-TUO. Před samotným tavením a následným litím materiálu bylo 

nezbytné připravit vstupní suroviny. 

V první fázi byly vypočteny navážky vstupního materiálu (8,9), přičemž bylo 

nezbytné dodržet maximální možný objem cca 100 cm
3
. Pokud by došlo k překročení tohoto 

objemu, mohlo by dojít k zatuhnutí taveniny ve výtokovém hrdle, což by způsobilo zničení 

kelímku. 

xA… at. % vzorku A 

wA… hm % vzorku A 

MA… relativní atomová hmotnost vzorku A 

xB… at. % vzorku B 

wB… hm % vzorku B 

MB… relativní atomová hmotnost vzorku B 

 

   
     

           
    (8) 

   
     

           
    (9) 

Celkem byly připraveny 3 vzorky v různých poměrech (Ti/Ni), v tab 2 jsou uvedeny 

navážky pro jednotlivé tavby. 

Tab. 2: Poměr Ti/Ni v jednotlivých tavbách. 

Vzorek č. at % Ni mNi (g) at % Ti mTi (g) 

84 50,65 395,61 49,35 314,39 

93 50,85 397,01 49,15 312,99 

94 51,05 398,41 48,95 311,59 
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Po výpočtu navážky bylo nezbytné zbavit povrch niklu i titanu oxidů a ostatních 

nečistot tak, aby nebyl materiál znečištěn. Nejprve byl povrch titanu očištěn mechanicky 

pomocí úhlové brusky a brusného kotouče, poté byl povrch očištěn zředěnou kyselinou 

fluorovodíkovou (HF) v poměru (1:10). Povrch niklu byl očištěn drátěným kartáčem. 

Samotné tavení a odlévání bylo provedeno v již výše zmíněném zařízení Supercast, 

přičemž byl použit oxidický kelímek (SKV5-LT, chemické složení: 67,5 % SiO2, 17,1 % SiC, 

13,6 % Al2O3) a grafitový kelímek (z izostaticky lisovaného grafitu – SGV5-G B 527 XN). 

Výrobcem těchto kelímku je společnost Linn (Německo). 

Před vlastním tavením došlo k proplachu pece 6N argonem z 0,3 mb na 1000 mb, 

celkem 3x. Tavba byla realizována po dobu 3 - 4 minut v atmosféře vysoce čistého argonu 

(6N). Promíchávání taveniny probíhalo po dobu 20 vteřin (nejednalo se o vysokotavitelné 

materiály, tudíž nebylo nezbytné promíchávat taveninu delší dobu). Odlévání probíhalo při 

teplotě 1480°C, přičemž rotace licího ramene dosahovala 270 ot./min. (náběh na požadované 

otáčky byl 1,5 vteřiny). Tavenina byla odstřeďována po dobu 110 vteřin. Celkový příkon 

zařízení Supercast-Titan byl 40 kW. 

Výsledkem tavení a následného odlévání byl získán ingot (obr. 21) o průměru 20 mm, 

jehož délka byla 225 mm. Celková hmotnost ingotu včetně nálitku byla ve všech 3 případech 

710 g. 

 

Obr. 21 Odlitek připraveny pomoci VIM s odstředivým odléváním 

Ze získaných ingotů byly odstraněný nálitky (obr. 22)a poté byly uřezány vzorky na 

metalografii (délka cca 1 cm), přičemž byly odebrány vždy dva plátky z každého ingotu 

(jeden „shora“ a jeden „zdola“).  
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Obr. 22: Odlitek připraveny pomoci VIM s odstředivým odléváním bez nálitku. 

V neposlední řadě byly zjištěny obsahy plynů (C, O2
,
 N2) v ingotech, přičemž byly 

připraveny vzorky ve tvaru kostiček (2 x 2 mm). Vždy se jednalo o 5 vzorků (kostiček) 

z jednoho ingotu. Výsledné obsahy plynů jsou uvedeny v tab 3., přičemž pro velmi čisté 

slitiny pro velmi čisté superslitiny platí, že obsah kyslíku se pohybuje v rozmezí 35 – 500 

ppm, uhlík 100 – 500 ppm a obsah dusíku se pohybuje zhruba o řád níže než v případě 

kyslíku, tzn. do 50 ppm [8]. 

Tab. 3: Obsah plynů v jednotlivých ingotech. 

Vzorek Uhlík, hm% Kyslík,hm% Dusík, hm% 

84 0,08961 0,07687 0,00876 

93 0,08129 0,03845 0,00633 

94 0,06132 0,04319 0,00495 

 

3.1.1. Dílčí závěr 

K přípravě NiTi slitiny byly použité vysoce čisté vstupní suroviny. Povrch vstupních 

surovin byl před vlastním tavením upraven (očištěn). K tavení a odlévání bylo použito 

zařízení typu Supercast. Na základě provedené rentgenografické analýzy bylo zjištěno, že 

ingot neobsahoval žádné výraznější problematické oblasti (vměstky, dutiny apod.) Obsah 

plynů (C, O2, N2) lehce převyšoval mezní hodnoty pro velmi čisté superslitiny, viz. tab. 3. 
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3.2. Metalografie litého stavu Ni-Ti slitin 

Vzorky, které byly metalograficky pozorovány, byly nejprve zalisovány 

v elektrovodivém bakelitu pomocí automatického stroje Metkon-ecopress 100 a poté byly 

broušeny na brusných papírech o různé zrnitosti. Samotné broušení bylo realizováno na 

poloautomatickém přístroji APX 020 při 250 – 300 ot./min. Vzorky byly broušeny na 

brusných kotoučích pod tekoucí vodou, přičemž byly použity brusné papíry v následujícím 

pořadí: P60, P180, P220, P400, P600, P800, P1000, P1200 a P1500 (P60 nejhrubší zrnitost, 

P1500 nejjemnější zrnitost). Při výměně brusných papíru byly vzorky vždy opláchnutý pod 

tekoucí vodou. Vzorky byly broušeny s malým přítlakem. Pokud by byl přítlak příliš velký, 

mohlo by dojít v k vytvoření nežádoucího indukovaného martenzitu. 

Po broušení následovalo leštění vzorku, které bylo prováděno na stejném zařízení. 

Vzorky byly leštěny na jemné tkanině s abrazivním roztokem Al2O3 (tzv. hlinkou) o zrnitosti 

0,3 μm. Rychlost otáčení leštícího plátna byla 150 – 180 ot./min.  

Po leštění bylo nezbytné povrch všech zkoumaných vzorků naleptat. Připravené 

leptadlo mělo složení 1 HF : 4 HNO3 : 5 H2O. Vzorky byly leptány po dobu 5 vteřin, poté 

následovalo opláchnutí ve vodě a v lihobenzínu. Po vysušení vzorku (fénem) byly vzorky 

pozorovány. V případě nedostatečného naleptání a narušení vyleštěného povrchu byl celý 

proces leptání opakován. 

Pozorování a dokumentování bylo provedeno na mikroskopu Olympus GX51 

s kamerou DP12 a softwaru Analysis Five Docu. Z každého vzorku bylo pořízeno několik 

snímků o různých zvětšeních (50x, 100x, 200x a 500x). 
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Obr. 23: Mikrostruktura vzorku č. 84 zvětšení 50x. 

Na obr. 23 je vidět charakteristická mikrostruktura litého stavu vzorku č. 84. Jedná se 

o tzv. kolumnární krystaly, které vznikly v důsledku odvodu tepla z kokily. 

 

Obr. 24: Mikrostruktura vzorku č. 93 zvětšení 50x. 

Na obr. 24 je patrná mikrostruktura litého stavu vzorku č. 93, která je podobná jako 

u vzorku č. 84. Jedná se o tzv. kolumnární krystaly, které vznikly v důsledku odvodu tepla 

z kokily. 



32 
 

 

Obr. 25: Mikrostruktura vzorku č. 94 zvětšení 50x. 

Na obr. 25 je možné pozorovat mikrostrukturu litého stavu vzorku č. 94. Tato 

struktura je podobná jako u předchozích vzorků (č. 84,93). Je zde možné pozorovat 

kolumnární krystaly, které vznikly v důsledku odvodu tepla z kokily. 

 

Obr. 26: Mikrostruktura vzorku č. 93: a) OM Olympus; b) SEM 

Na obr. 26 je znázorněna mikrostruktura litého stavu vzorku č. 93, přičemž karbidy 

(TiC) vznikly v důsledku přípravy slitiny v grafitovém kelímku. Z mikrostruktury je dále 

patrná nízkotavitelná fáze Ti2Ni a matrice TiNi. Obdobná struktura je rovněž u litého stavu 

vzorků č. 84 a č. 94. 

3.2.1. Dílčí závěr 

Vzorky č. 84, 93 a 94 byly metalograficky pozorovány, čemuž předcházela příprava 

vzorku. Odřezané vzorky (asi 2 cm dlouhé) byly nejprve zabakelitovány, poté byly broušeny a 
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leštěny do zrcadlového lesku. Vyleštěné vzorky byly leptány v předem připraveném leptadle 

(1HF:4HNO3:5H20). Pozorování a dokumentování bylo provedeno na mikroskopu Olympus 

GX51 s kamerou DP12 a softwaru Analysis Five Docu. Na obrázcích je vidět charakteristická 

mikrostruktura litého stavu vzorků. Jedná se o tzv. kolumnární krystaly, které vznikly v 

důsledku odvodu tepla z kokily. U vzorků č. 84, 93 a 94 byla provedena SEM analýza.  

3.3. Metalografie tvářeného stavu Ni-Ti slitin 

Slitiny na bázi Ni-Ti jsou v praxi používány především ve formě drátků, trubek či 

pásků. Cílem tvářecích procesů je úprava odlitku do požadovaného polotovaru, přičemž při 

tváření dochází ke změně struktury materiálu a změně velikosti zrn.  

Vzorky č. 93 a 94 byly kovány rotační kovačkou HMP typ R6. Rotační kování 

probíhalo za tepla, což znamená, že vzorek byl zahřán v elektrické odporové peci (bez 

atmosféry) na teplotu 800°C a poté byl vložen pomocí kleští do kovačky. Mezi jednotlivými 

úběry byly vzorky umístěny do pece po dobu 20 minut, teplota pece byla 800°C.  

Po dosažení požadovaných úběrů a získání požadovaných rozměrů byly ze vzorků 

odřezány menší vzorky pro metalografii a ty byly následně zalisovány do elektrovodivého 

bakelitu. Při řezání vzorků pro metalografii nesměl být použít velký přítlak, jelikož by mohl 

vzniknout deformačně indukovaný martenzit. 

 

Obr. 27: Mikrostruktura vzorku č. 84 po rotačním kování. 

Po rotačním kování došlo ke změně charakteristické mikrostruktury v litém stavu 

(obr. 27). U všech tří vzorků je mikrostruktura po rotačním kování téměř identická. 
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Obr. 28: Mikrostruktura vzorku č. 93 po rotačním kování. 

 

Obr. 29: Mikrostruktura vzorku č. 94 po rotačním kování. 

Velikost jednotlivých zrn (obr. 28, obr. 29) se podstatně zmenšila a vymizely 

i kolumnární krystaly, které byly u litého stavu patrné na první pohled. 
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Obr. 30: Mikrostruktura vzorku č. 93 po rotačním kování - podélný řez: a) při zvětšení 50x; b) při 

zvětšení 100x 

Rovněž byla provedena metalografická analýza podélně uřezaných vzorků. Příprava 

vzorku pro metalografii byla identická s přípravou vzorků v litém stavu. V první fázi se 

jednalo o řezání vzorků, následovalo bakelitování, broušení, leštění a leptání vzorků. Na 

obr. 30 se nachází charakteristická struktura podélného řezu vzorku č. 93. Všechny ostatní 

struktury jsou téměř identické. 

 

Obr. 31: SEM analýza č. 94 

U vzorku č. 84, 93 a 94 byla provedena SEM analýza. Na obr. 31 je patrná struktura 

vzorku č. 94, přičemž struktura ostatních dvou vzorků byla identická. Ve struktuře jsou jasně 

patrné karbidy, které vystupují ze struktury. Karbidy vznikly v důsledku přípravy slitiny 

v grafitovém kelímku. Dále můžeme pozorovat vzniklé precipitáty. 

3.3.1. Dílčí závěr 

Zkoumané slitiny byly kovány rotační kovačkou HMP typ R6 za tepla. Poté bylo 

nutné připravit vzorky pro metalografii. Příprava probíhala identicky jako v případě přípravy 
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vzorků pro litý stav. Na obrázcích je vidět mikrostruktura kovaného stavu, přičemž je 

přiložena i jedna fotografie podélného řezu a SEM analýzy. 

3.4. Mikrotvrdost vzorků 

U vzorků č. 84,93 a 94 byla rovněž měřena mikrotvrdost, přičemž k experimentu byly 

použity vzorky ve vyleštěném stavu, přičemž vzorky byly v litém stavu, v kovaném stavu a ve 

stavu po kování a kalení. Zkouška mikrotvrdosti vzorků byla prováděna na plně 

automatickém systému pro měření mikrotvrdosti FM-ARS900 a mikrotvrdoměru FM-100. 

Zkouška mikrotvrdosti vzorku byla provedena pomocí Vickersovy metody. Principem této 

zkoušky je vnikání zkušebního tělesa (indentoru) do zkoumaného materiálu a následného 

zjišťování míry deformace tohoto materiálu. Jakožto indentor se používá diamantový 

čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136°. Zatížení bylo nastaveno na 200 g po dobu 7 vteřin.  

V tab 4, 5 a 6 jsou uvedeny jednotlivé výsledky z měření, tyto výsledky jsou rovněž 

grafický zpracovány a jsou zobrazeny v grafech. 

Tab. 4: Hodnoty mikrotvrdosti u vzorku č. 84. 

Litý stav Kovaný stav Kovaný a kalený stav 

Pozice HV Pozice HV Pozice HV 

5 335,01 5 392,57 5 322,51 

5,8 317,46 5,8 364,19 5,8 331,4 

6,6 324,31 6,6 381,31 6,6 364,15 

7,4 358,02 7,4 383,52 7,4 338,72 

8,2 336,84 8,2 374,7 8,2 333,18 

9 344,29 9 346,2 9 346,24 

9,8 322,58 9,8 379,08 9,8 342,46 

10,6 327,54 10,6 385,72 10,6 356,06 

11,4 329,6 11,4 358,03 11,4 368,35 

12,2 342,42 12,2 390,33 12,2 364,18 

 

Z výsledků měření mikrotvrdosti vzorku č. 84 vyplývá, že nejtvrdší je patrně vzorek 

v kovaném stavu, kdy se průměrná tvrdost pohybuje okolo hodnoty 376 HV. Tvrdost vzorku 

litého stavu a stavu po kování a kalení je podobná, liší se pouze nepatrně. 
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Tab. 5: Hodnoty mikrotvrdosti u vzorku č. 93. 

Litý stav Kovaný stav Kovaný a kalený stav 

Pozice HV Pozice HV Pozice HV 

5 273,75 5 280,57 5 275,65 

5,8 286,3 5,8 304,45 5,8 287,77 

6,6 280,63 6,6 296,65 6,6 268,42 

7,4 261,96 7,4 305,96 7,4 265,98 

8,2 282,01 8,2 290,66 8,2 296,67 

9 259,48 9 301,26 9 276,45 

9,8 268,4 9,8 275,09 9,8 268,45 

10,6 268,42 10,6 293,64 10,6 265,81 

11,4 289,25 11,4 280,65 11,4 264,64 

12,2 276,46 12,2 293,6 12,2 271,05 

 

Z výsledku měření můžeme i v případně vzorku č. 93 konstatovat, že nejtvrdším 

stavem je stav kovaný. Mikrotvrdost vzorku č. 93 se v tomto případně pohybovala okolo 

hodnoty 292 HV. Tvrdost litého stavu a stavu po kování a kalení je opět podobná.  

Tab. 6: Hodnoty mikrotvrdosti u vzorku č. 94. 

Litý stav Kovaný stav Kovaný a kalený stav 

Pozice HV Pozice HV Pozice HV 

5 324,31 5 457,63 5 374,72 

5,8 370,45 5,8 421,96 5,8 352,02 

6,6 401,21 6,6 424,58 6,6 383,54 

7,4 362,12 7,4 366,28 7,4 372,57 

8,2 399,72 8,2 402,04 8,2 326,07 

9 356,04 9 354,56 9 312,35 

9,8 406,92 9,8 411,84 9,8 346,23 

10,6 381,34 10,6 387,65 10,6 402,04 

11,4 283,41 11,4 397,37 11,4 397,32 

12,2 342,46 12,2 402,08 12,2 376,91 

 

Dle výsledků měření mikrotvrdosti je nejtvrdším vzorkem vzorek č. 94, průměrná 

hodnota tvrdosti ve stavu po kování je 393 HV. Tento vzorek vykazuje největší tvrdost 

i v ostatních stavech, tzn. v litém stavu a ve stavu po kování a kalení. 
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Obr. 32: Grafické znázornění tvrdosti vzorku č. 84 ve třech stavech. 

Na obr. 32 je graficky znázorněná tvrdost vzorku č. 84, přičemž je zde jasně patrné, že 

kovaný stav je netvrdší. 

 

Obr. 33: Grafické znázornění tvrdosti vzorku č. 93 ve třech stavech. 

Z mikrotvrdosti vzorku č. 93 (obr. 33) je rovněž patrné, že kovaný stav vzorku je 

nejtvrdší. Tvrdost litého stavu a stavu po kování a kalení je podobná. 
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Obr. 34: Grafické znázornění tvrdosti vzorku č. 94 ve třech stavech. 

Na obr. 34 je graficky znázorněna tvrdost vzorků č. 94 ve třech stavech a to v litém 

stavu, ve stavu po kování a ve stavu po kování a kalení. Z výsledků měření i v tomto případě 

patrné, že vzorek po kování je nejtvrdší. Tvrdost ostatních dvou stavu je obdobná.  

 

Obr. 35: Měření mikrotvrdosti vzorku č. 84  

Na obr. 35 je možné vidět vpich indentoru do vzorku č. 84. Vpich je charakteristický 

svým tvarem, který odpovídá čtyrbokému jehlanu.  
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3.4.1. Dílčí závěr 

U zkoumaných vzorků byla měřena mikrotvrdost. K experimentu byly použity vzorky 

z jednotlivých taveb, přičemž jeden ze vzorků byl v litém stavu, další ve stavu po kování 

a poslední byl ve stavu po kování a kalení. Zkouška mikrotvrdosti vzorku byla provedena 

pomocí Vickersovy metody. Z výsledků měření je patrné, že největší tvrdost vykazovaly ve 

všech případech vzorky po kování. U vzorků, které byly kovány a poté kalený došlo v první 

fázi ke zvýšení tvrdosti, nicméně po zakalení vzorků došlo ke snížení tvrdosti z důvodu 

přeuspořádání vnitřní struktury. Výsledky tvrdosti jsou zaznamenány v tabulce a graficky. 

Hodnoty tvrdosti, které se výrazně liší od průměrné hodnoty, jsou způsobeny místem vpichu 

indentoru. Výrazně vyšší hodnoty tvrdosti způsobují karbidické částice, naopak nižší hodnoty 

HV způsobuje fáze Ti2Ni. 

3.5. DSC analýza 

Měření vybraných vzorků experimentálních slitin bylo provedeno na přístroji DSC 

204 F1 Phoenix od společnosti Netzsch. Tento DSC systém umožňuje korekci měřených dat 

na signál prázdné cely vzorku v libovolném počtu datových bodů uvnitř studovaného 

intervalu teplot. Postup měření a vyhodnocení výsledků se přiměřeně řídil normou ČSN EN 

ISO 11357-1 (640748) [V6]. 

K měření bylo dodáno celkem 6 vzorků, respektive 3 sady po dvou vzorcích, přičemž 

jeden vzorek ze sady byl zakalený (z 850°C). Jednalo vzorky č. 84, 84Z, 93, 93Z, 94 a 94Z. 

Délka vzorku byla přibližně 10 mm a výška asi 23 mm. Hmotnost všech vzorku se 

pohybovala v rozmezí 35 – 41 mg. Měření bylo realizováno v atmosféře argonu, teplotní 

program se pohyboval v rozmezí -100 až 100°C s 5 min. výdržemi.  

 

Obr. 36: DSC vzorek č. 84. 
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DSC vzorky (obr. 36) byly rozřezány elektrojiskrově, poté byly očištěny 

mechanickým zbroušením a opláchnuty v destilované vodě a ethanolu. 

Teplotní cyklus byl zahájen při pokojové teplotě, ze které byl vzorek ohříván rychlostí 

10°C/min na teplotu 100°C. Při teplotě 100°C byla po dobu 180 s provedena izotermická 

výdrž a vzorek byl následně ochlazován rychlosti 10°C/min k teplotě -100°C, při které se 

uskutečnila další izotermická výdrž trvající 180 s. Poté byl vzorek ohříván stejnou rychlostí 

zpět na teplotu 100°C a po další 180 s trvající výdrží ochlazen na pokojovou teplotu. DSC 

signál získaný během ochlazování (100°C → -100°C) a ohřevu (-100°C → 100°C) byl 

předmětem další analýzy. 

Obr. 37: Naměřené DSC křivky: a) ochlazování b) ohřívání 

Naměřené DSC křivky (obr. 37) znázorňují transformace konkrétních vzorků. 

K transformaci došlo u vzorků č. 93 a 93Z. U ostatních vzorků nedošlo k výrazné 

transformaci, jelikož nebyly patrně dostatečně přetvářený. Ostatní hodnoty jsou uvedeny 

v tab. 7, ve kterých jsou naměřené extrapolované transformační teploty [°C] a entalpické 

změny [J/g].  

Tab. 7: Naměřené hodnoty DSC analýzou. 

vzorek Ms Mp Mf ΔHB2→B19´ As Ap Af ΔHB19´→B2 

93 -7 -56 -86 12.7 -48 -21 10 -16.12 

93Z -32 -65 -90 11.55 -55 -32 -9 -15.41 

84 
 

- - 1.27 - - - -2.91 

84Z - - - - - - - -0.96 

94 - - - 0.80 -68 - -12 -3.24 

94Z - - - 0.34 -69 - -20 -3.20 
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3.5.1. Dílčí závěr  

U 6-ti vzorků byla provedená DSC analýza. Měření bylo provedeno v atmosféře 

argonu, přičemž teplotní program se pohyboval v rozmezí od -100°C do 100°C 

s 5 minutovými výdržemi. Měření a vyhodnocení výsledku se řídil normou ČSN EN ISO 

11357-1 (640748). K transformaci došlo u vzorku č. 93 a 93Z, u ostatních vzorků nebyla 

pozorována transformace, zřejmě z důvodu nedostatečného přetváření. 
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4. Závěr 

Diplomová práce byla vedena pod záštitou projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 a jejím 

předmětem bylo zjistit mikrostrukturní charakteristiky vybraných biokompatibilních slitin na 

bázi TiNi připravených odstředivým litím a rotačním kováním. 

Paměťové materiály na bázi Ni-Ti nacházejí své uplatnění v mnoha oblastech, 

především se jedná o letecký a kosmický průmysl, automobilový průmysl, lékařství a další. 

V teoretické části diplomové práce se nachází problematika paměťových materiálů, včetně 

jejich předností jakými jsou jevy tvarové paměti (jednocestný a dvoucestný jev tvarové 

paměti), pseudoelasticita, korozní odolnost a biokompatibilita. Dále byla v diplomové práci 

mimo jiné nastíněna problematika měření transformačních teplot, tavení a tváření Ni-Ti slitin. 

Pro experimentální část byly odlity celkem 3 ingoty o různých chemických složeních. 

Z těchto 3 ingotů byly odebrány 3 vzorky, které sloužily k metalografické analýze. Ingoty 

byly připraveny středofrekvenčním licím zařízením Linn Supercast-Titan s odstředivým 

odléváním. Jedná se o speciální zařízení pro indukční tavení (VIM). Poté byly 3 vzorky 

připravené pro metalografii. Mikrostruktura těchto vzorků měla charakteristický tvar pro litý 

stav, jednalo se o tzv. kolumnární krystaly, které vznikly v důsledku odvodu tepla z kokily. 

Ingoty byly poté kovány rotační kovačkou za předem definovaných podmínek. 

Mikrostruktura všech vzorků se ve srovnání s litým stavem změnila. Velikost jednotlivých zrn 

se podstatně zmenšila a vymizely i kolumnární krystaly, které byly u litého stavu. U všech 

vzorků byl proveden podélný řez a následně byl metalograficky analyzován. Vnitřní struktura 

vzorků byla ve všech případech identická. 

U všech vzorků byla rovněž zkoumána mikrotvrdost, přičemž byly zkoumaný vzorky 

v litém stavu, v kovaném stavu a ve stavu po kování a kalení. Z výsledku je patrné, že největší 

tvrdost vykazovaly ve všech případech vzorky ve stavu po kování. Tvrdost vzorků v litém 

stavu a ve stavu po kování a kalení byla u všech vzorků (84, 93, 94) velmi podobná, průměrná 

hodnota litého stavu byla nižší o cca 5 jednotek tvrdosti HV ve prospěch stavu po kování 

a kalení. Hodnoty, které se výrazně lišili od průměrné hodnoty, jsou způsobeny místem 

vpichu. Pokud byla hodnota mikrotvrdosti výrazně vyšší než průměrná hodnota, došlo 

pravděpodobně ke vpichu do karbidické částice. Naopak, pokud byla hodnota výrazně nižší, 

došlo zřejmě ke vpichu do fáze Ti2Ni. 
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Z výsledků provedené DSC analýzy je možné konstatovat, že k jednoznačné 

transformaci došlo pouze u vzorků či 93 a 93Z, přičemž vzorek č. 93 byl pouze kovaný 

a vzorek č.93Z byl kovaný a poté byl zahřát na 850°C po dobu 30 minut a zakalen. 

U ostatních vzorků nedošlo k výrazné transformaci. Vzorky č. 84 a 94 nebyly pravděpodobně 

dostatečně přetvářený. 
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