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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce si klade za cíl představit moderní technický materiál, kterým je 

slitina s tvarově paměťovým jevem na bázi intermetalické sloučeniny NiTi, tzv. Nitinol. 

Uvedeny budou základní typy projevů tvarové paměti a jejich charakteristiky. Podstata 

tvarově paměťového jevu zde bude pouze nastíněna, protože úplné vysvětlení jeho fyzikálně-

chemické podstaty je nad rámec této práce, a navíc je stále předmětem vědeckého bádání. 

Důraz je zde kladen především na možnost tvorby ternárních systémů, resp. legování dalšími 

prvky, zejména pak mědí, niobem, hafniem a wolframem, a to za účelem získání materiálů 

slibných užitných vlastností. Taktéž bude popsán proces průmyslové výroby Nitinolů. Protože 

vlastnosti slitin s tvarově paměťovým jevem silně závisí na přesném chemickém složení, 

budou zde zmíněny výhody i nevýhody jednotlivých metod tavení, zejména pak bude 

vyzdvižena metoda vakuově indukčního tavení. Rovněž bude zmíněna důležitá metoda DSC. 

Uvedeny budou konkrétní průmyslové aplikace součástek z Nitinolu, např. ve spojovací 

technice nebo v medicíně, přičemž bude nastíněn původ vynikající biokompatibility Nitinolů. 

Nakonec bude provedeno metalografické zpracování vzorků vybraných experimentálních 

slitin na bázi NiTi. 

Klíčová slova: 
 
NiTi, tvarově paměťový jev, slitina s tvarově paměťovým jevem, ternární systém Ni-Ti-X, 

vakuově indukční tavení, metoda DSC, biokompatibilita, metalografie 



ABSTRACT 
 
The object of this bachelor’s work is to introduce Nitinol, a modern technical material made 

of a shape memory alloy based on a NiTi intermetallic compound. The basic types of shape 

memory behavior and their characteristics are mentioned. The basics of the shape memory 

effect are only outlined because a full description of its physical and chemical principles is too 

extensive for this work, furthermore, it is still an object of scientific research. The work is 

focused on a possibility of creation of ternary systems, or more precisely alloying with other 

elements, mainly with copper, niobium, hafnium and wolfram. The object is to acquire new 

materials with promising usable characteristics. The process of industrial production of 

Nitinols is described here as well. The characteristics of shape memory alloys depend highly 

on the precise chemical composition. For that reason, pros and cons of each melting method 

are mentioned and, above all, the method of vacuum induction melting is highlighted. The 

important DSC method is mentioned here, too. Some concrete industrial applications of 

Nitinol parts, for example in connecting technologies or in medicine, are mentioned, whereas 

the origin of the superior biocompatibility is outlined. At the end, there is metallographic 

processing of testing samples of selected experimental alloys based on NiTi shown.  

Keywords: 
 
NiTi, shape memory, Shape Memory Alloy (SMA), ternary system Ni-Ti-X, Vacuum 

Induction Melting (VIM), DSC technique, biocompatibility, metallography 
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Seznam použitých zkratek, symbolů a jednotek 
 
 

značka jednotka název 
at. %  atomární procenta 

hm. %  hmotnostní procenta 
ppm 10-4 % partes per million 
SMA  slitina s jevem tvarové paměti  
SME  tvarově paměťový jev 

TWSME  vratný tvarově paměťový jev 
KSC  kubická prostorově centrovaná mřížka 
KPC  kubická plošně centrovaná mřížka 
B2  kubický vysokoteplotní austenit 
B19  ortorombický martenzit 
B19’  monoklinický martenzit 
B19’’  triklinický martenzit 

R  R-fáze 
→, ↔  transformace 
SIM  napěťově indukovaný martenzit 
DSC  diferenční skenovací kalorimetrie 
Ms K teplota počátku martenzitické přeměny 
M f K teplota konce martenzitické přeměny 
As K teplota počátku austenitické přeměny 
Af K teplota konce austenitické přeměny 
Rcs K teplota počátku přeměny R-fáze (ochlazování) 
Rcf K teplota konce přeměny R-fáze (ochlazování) 
Rhs K teplota počátku přeměny R-fáze (ohřívání) 
Rhf K teplota konce přeměny R-fáze (ohřívání) 
T K teplota 

TM °C teplota tání 
ρ g·cm-3 hustota 
ε % deformace 
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1. Úvod 
Mezi moderní technické materiály s vysokými užitnými a specifickými vlastnostmi 

patří slitiny s tvarovou pamětí. Je-li například součástka vyrobená ze slitiny s těmito 

neobvyklými vlastnostmi do jisté míry plasticky zdeformována, je schopna po pouhém 

zahřátí znovu získat svůj původní tvar. Tento tzv. tvarově paměťový jev je důsledkem 

termoplastické martenzitické přeměny krystalové mřížky materiálu. V současnosti jsou 

komerčně nejvíce využívány materiály ze slitiny na bázi niklu a titanu, přesněji řečeno 

z intermetalické sloučeniny NiTi. Kromě toho, že materiály právě z této slitiny vykazují 

nejlepší schopnost jevu tvarové paměti, mají další velice užitečné vlastnosti, mezi něž patří 

vysoká mechanická pevnost, úžasná houževnatost a schopnost tlumit vibrace. Navíc mají 

zároveň vysokou odolnost proti korozi, odolnost proti únavě, ale taktéž jsou díky titanu 

vysoce biokompatibilní. 

Všechny tyto vlastnosti jsou velmi silně ovlivňovány chemickým složením slitiny. 

Obecně lze říci, že nejlepší paměťové vlastnosti vykazují ty slitiny, které obsahují 49 až 51 

atomových procent niklu. Změna chemického složení o pouhou 0,1 at. % Ni však posune 

teplotu fázové transformace o 10 K [1]. Přidáním dalšího elementárního prvku, resp. 

legováním, lze parametry materiálu dále významně měnit, a to s ohledem na specifika 

konečného využití. Proto se citlivost na přesné chemické složení slitiny musí brát v potaz 

během celého výrobního procesu součástek ze slitiny s tvarově paměťovým jevem. 

Při výrobě takových materiálů lze aplikovat většinu známých technologií přípravy 

kovových slitin, ale v podstatě vždy je potřeba se potýkat s obtížnými úkoly, které 

souvisejí s přesným dodržením požadovaných vlastností konečného produktu. Kvůli 

vysokým energetickým nárokům vyplývajících z jejich precizní přípravy jsou produkty ze 

slitin s tvarovou pamětí značně cenově nákladné, což brání jejich širokému využití. 

Rostoucí poptávka po materiálech těchto specifických vlastností však nutí jejich výrobní 

technologie neustále zlepšovat, především za účelem snižování výrobních nákladů. Oproti 

jiným materiálům jsou totiž tyto naprosto spolehlivé, neboť se dají použít všude tam, kde 

běžné materiály kvůli korozi nebo opotřebení selhávají, přičemž jejich případná oprava 

nebo výměna by byla příliš komplikovaná, nákladná či dokonce nemožná. Schopnost 

měnit svůj tvar, resp. rozměry, která je vlastně „pouhou“ reakcí na změnu teploty, 

umožňuje zjednodušovat některé ovládací prvky, senzory a jiné mechanismy, které 

obvykle vyžadují napájení zdrojem elektrické energie. To nachází uplatnění především ve 

zdokonalující se miniaturizaci, obzvláště v robotice, letectví a kosmickém průmyslu.
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2. Typy projevů tvarové paměti  

2.1 Slitiny s tvarově paměťovým jevem (Shape Memory Alloys, SMA) 

Slitiny s jevem tvarové paměti byly poprvé pozorovány v roce 1951 ve slitině o 

složení 52,5 at. % Au a 47,5 at. % Cd. V současnosti mezi nejpoužívanější materiál 

s paměťovým jevem patří slitiny na bázi niklu a titanu, který byl objeven v roce 1963 v US 

Naval Ordnance Laboratory, která se nachází ve státě Maryland v USA. Vžil se pro ně 

obchodní název „Nitinol“, což je akronym pro Nickel Titanium Naval Ordnance 

Laboratory. Objeveny byly i další slitiny s paměťovým efektem, např. Cu-Al-Ni, Cu-Al-

Mn, Cu3Al, Cu3Zn (běžná mosaz, tvarová paměť se objevuje až v nízkých teplotách) a 

mnoho dalších. Existuje celá řada dalších kovů, u kterých se tento jev vyskytuje, ale ty 

nejsou moc využívány, protože buď mají jen slabý efekt nebo jsou nestabilní. 

2.2 Tvarově paměťový jev (Shape Memory Effect, SME) 

Jev tvarové paměti je umožněn bezdifúzní fázovou transformací. Je-li dané SMA 

součástce ve vysokoteplotní fázi určen tvar, a je-li tento tvar deformován v nízkoteplotní 

fázi, lze původní tvar vyvolat ohřevem nad teplotu ukončení fázové přeměny 

vysokoteplotní fáze (Af). Vysokoteplotní fáze se z historických důvodů nazývá austenit 

(obr. 2.1) a má kubickou středově centrovanou mřížku (KSC, B2). Nízkoteplotní fáze se 

taktéž z historických důvodů nazývá martenzit (obr. 2.1) a její mřížka má nižší symetrii. 

V závislosti na povaze materiálu, resp. chemickém složení, může být mřížka martenzitu 

ortorombická (B19), monoklinická (B19’) nebo triklinická (B19”). Jednotlivé fáze a 

konkrétní martenzitické transformace jsou blíže popsány v [1-3]. 

Obr. 2.1 Názorná ukázka krystalové mřížky nízkoteplotní a vysokoteplotní fáze [4]. 

 



 

   11 

Během martenzitické transformace, se může vyskytnout i tzv. R-fáze.  Jedná se o 

romboedrickou distorzi austenitu, která je za určitých podmínek stabilnější než martenzit 

vznikající při ochlazování, resp. austenit vznikající při ohřevu. Mezi prvky podporující 

stabilitu R-fáze patří Fe, Co a Cr; R-fázi potlačují prvky Cu, Pt a Pd. Tváření za studena a 

stárnutí slitiny může taktéž podpořit vznik R-fáze [5].  

2.3 Pseudoelasticita (Superelasticita) 

Některé nitinoly vykazují tzv. pseoudoelasticitu, někdy též zvanou superelasticitu. 

Jedná se o elastickou (vratnou) reakci na působící napětí, kdy v matečné fázi dochází k 

martenzitické transformaci z austenitu do nejvhodněji orientované martenzitické varianty, 

a to beze změny teploty. Je-li působení napětí odstraněno, vzniklá fáze se stává nestabilní a 

materiálu se vrátí jeho původní tvar i vlastnosti. Mluvíme pak o napěťově indukovaném 

martenzitu (Stress Induced Martensite, SIM). Elastická deformace nitinolu dosahuje 

hodnot 7 až 8 %, někdy až 15 %, aniž by došlo k porušení atomových vazeb, a právě proto 

se popisované deformační chování nazývá superelasticita. Na rozdíl od klasické elasticity 

je však superelastická deformační křivka SMA silně nelineární a vždy doprovázená 

hysterezí. Pro technické aplikace je důležité, že k transformaci dochází při konstantní 

úrovni napětí, které však silně závisí na teplotě. 

2.4 Pseudoplasticita 

Pokud se při teplotě nižší než Ms působí na SMA součástku silou, martenzit se snadno 

přetransformuje v rozmezí cca 10 % a přesune se při daném zatížení do martenzitu, který 

nejlépe odpovídá vnějším podmínkám. V tomto případě u SMA nedochází k pohybu 

skluzových dislokací, které způsobují nezvratné změny, ale pouze k pohybu fázových a 

vnitřních rozhraní typu dvojčat. Po zahřátí se SMA vrátí z jakéhokoli martenzitu zpět do 

jediné varianty austenitu, a tím opět vzniká jev tvarové paměti. 

2.5 Vratný tvarově paměťový jev 

Materiál s touto vlastností je schopen si „zapamatovat“ dva různé tvary; jeden 

v nízkoteplotní fázi, druhý ve vysokoteplotní fázi. Tato schopnost však není vnitřně spjata 

s materiálem, ale lze ji získat až během „tréninku“, což je tepelně mechanické zpracování, 

které zajistí stabilitu jednotlivých fází. Volba podmínek „tréninku“ tak ovlivňuje rozsah a 

stabilitu požadovaných vlastností tohoto jevu při aplikaci v technické praxi [1, 2]. 
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3. Systém Ni-Ti 

Základní složkou slitiny s paměťovým jevem na bázi niklu a titanu je binární 

ekviatomární intermetalická sloučenina NiTi. Tato fáze vzniká kongruentně přibližně při 

teplotě 1310 °C. V praxi to znamená, že slitina se taví v intervalu teplot 1240 až 1310 °C. 

Vysokoteplotní fáze NiTi má uspořádanou kubickou prostorově centrovanou mřížku, která 

se označuje jako B2 a nazývá se austenit. Při teplotě 1090 °C se struktura NiTi mění na 

neuspořádanou KSC mřížku. Po zakalení nebo pomalém ochlazování zůstává B2 struktura 

zachována až do pokojových teplot [2]. Tato fáze je výchozí strukturou při martenzitické 

přeměně a vzniku jevu tvarové paměti. 

Rozpustnost většiny kovových prvků v intermetalické sloučenině NiTi není příliš 

velká, přesto však hraje důležitou roli při možnostech ovlivňování mechanických vlastností 

a transformačních teplot slitin s tvarovou pamětí. Binární fázový diagram systému Ni-Ti, 

který je uveden na obr. 3.1, je důležitý pro tepelné zpracování a zachování nebo modifikaci 

vlastností paměťového jevu. 

 
Obr. 3.1 Binární fázový diagram soustavy Ni-Ti [6]. 



 

   13 

V níže uvedené tabulce je přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností nitinolu. 

 

 
vlastnost hodnota 

hustota 6,45 · 103 kg·m-3 [2] 
teplota tání 1240 °C až 1310 °C [2] 

rezistivita 
82 µΩ·cm-1 (austenit) [7] 

76 µΩ·cm-1 (martenzit) [7] 

tepelná vodivost (při 20°C) 
8,6 W·m-1·K-1 (austenit) [7] 
18 W·m-1·K-1 (martenzit) [7] 

tepelná kapacita 450-620 J·kg-1·K-1 [2] 

pevnost v tahu 
800 až 1500 MPa [2] 
754 až 960 MPa [7] 

mez kluzu 
100-800 MPa (austenit) [2] 
50-300 MPa (martenzit) [2] 

mez pružnosti 
75 GPa (austenit) [7] 

28 GPa (martenzit) [7] 

 

4. Systém Ni-Ti-X 
Vlastnosti ternárních slitin výrazně závisí na jejich chemickém složení. V binárním 

systému Ni-Ti mají nejvyšší teplotu, která je zapotřebí k obnově tvaru, slitiny o 

stechiometrickém složení 50 at. % niklu  a 50 at. % titanu. Tato teplota má přibližně 

hodnotu 120 °C (393 K) [1]. S rostoucím obsahem niklu se tato teplota snižuje a nemění se 

při snižujícím se obsahu niklu. Přidání třetího prvku do této slitiny má zásadní vliv na 

průběh a parametry martenzitické přeměny. Substituce vanadem, chromem, hořčíkem nebo 

hliníkem snižuje teplotu přeměny. Jedinými v současnosti známými prvky, které zvyšují 

teplotu přeměny, jsou paladium, zlato, zirkon a hafnium. 

4.1 Systém Ni-Ti-Cu 

Ternární slitiny Ni-Ti-Cu jsou již delší dobu podrobně zkoumány, protože vykazují 

mnohem lepší vlastnosti tvarové paměti a pseudoelasticity. Měď v tomto systému 

nahrazuje nikl. Z obr. 4.1 je patrné, že při 870 °C se matečná fáze B2 zachovává až do 30 

at. % Cu. Tyto ternární slitiny stále vykazují jev tvarové paměti, i když substituce mědi za 

nikl z mnoha ohledů ovlivňuje chování přeměny a s tím spojenou tvarovou paměť. Při 

obsahu mědi v rozmezí 5 až 15 at. % dochází k martenzitické transformaci ve dvou 

krocích, tj. z kubické mřížky austenitu (B2) na ortorombickou (B19), a poté na na 

monoklinickou mřížku (B19’) martenzitu. S rostoucím obsahem Cu se sice teplota Ms u 

přeměny B2→B19 nemění, ale snižuje se u přeměny B19→B19’. Ve slitinách s obsahem 

Tab. 3.1 Přehled některých fyzikálních a mechanických vlastností. 
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mědi vyšším než 15 at. % se druhá přeměna vyskytuje až při velmi nízkých teplotách. 

Hystereze přeměny  B2→B19 ve slitinách Ni-Ti-Cu je menší (viz obr. 4.2) než hystereze 

B2→B19’ v binárních slitinách, která činí více než 40 K [1]. 

 

Legováním Cu se lze vyhnout 

jevu stárnutí slitiny, protože 

zabraňuje vzniku precipitátů 

Ni4Ti3, díky čemuž tedy 

nedochází ke změně teploty Ms 

vlivem rozdílných ochlazovacích 

rychlostí. Citlivost slitiny na 

změnu Ms je přidáním mědi také 

velice snížena. Přidáním mědi se 

taktéž mění mechanické vlastnosti 

nitinolů. Při obsahu Cu větším než 

10 at. % dochází ke zkřehnutí 

slitiny a tedy i ke zhoršení 

tvářitelnosti. 

Obr. 4.1 Ternární fázový diagram Ni-Ti-Cu pro 
T=870 °C [1]. 

Obr. 4.2 Křivky závislosti teplota-
prodloužení u Ni-Ti-Cu získané teplotním 
cyklováním při konstantním zatížení [1]. 

Obr. 4.3 Ternární fázový diagram soustavy Ni-Ti-Cu 
pro T=600 °C[6]. 
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4.2 Systém Ni-Ti-Nb 

4.2.1 Struktura slitin na bázi Ni-Ti-Nb 

Niob se jeví užitečným prvkem při rozšiřování hystereze přeměny. Nitinoly s příměsí 

Nb se díky této své široké hysterezi přeměny jeví vhodné zejména v takových 

inženýrských aplikacích, jako jsou spojky potrubí nebo utěsňovací systémy, které jsou 

provozované za pokojových teplot. Na obr 4.4 je uveden ternární fázový diagram pro 

systém Ni-Ti-Nb při T=900 °C. 

 

V práci čínských vědců [8] byly v indukční vakuové peci připraveny slitiny o 

nominálním složení Ni47Ti44Nb9 a Ni49,8Ti45,2Nb5 za účelem porovnání jejich 

mikrostruktury, mechanických vlastností a transformačních charakteristik. Zjistilo se, že si 

slitiny podržely podobnou hysterezi přeměny jako po vyžíhání. Ve slitině Ni47Ti44Nb9 po 

vhodné předchozí deformaci v martenzitickém stavu nebo ve stavu napěťově indukovaném 

martenzitu došlo ke značnému rozšíření jejího intervalu hystereze přeměny. 

„Předdeformování“ o více než 12 % v martenzitickém stavu maximalizuje tuto hysterezi 

slitin Ni-Ti-Nb. To má za následek, že se zvýší teplota As pro první ohřívací cyklus. Po 

druhém ohřívacím cyklu se vrátí zpět na původní hodnotu. Teploty Ms a Mf nejsou tímto 

předdeformováním nijak ovlivněny [1]. Na obr. 4.5 a 4.6, jenž byly pořízeny rastrovacím 

elektronovým mikroskopem, jsou uvedeny podeutektické mikrostruktury, které jsou 

Obr. 4.4 Ternární fázový diagram soustavy Ni-Ti-Nb 
pro T=900 °C[6]. 
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složeny z matrice eutektika NiTi (A) a fáze β-Nb (B). Černé částice byly identifikovány 

jako oxidy niklu a titanu (Ti, Nb)4Ni2O (C). 

Tyto vzorky byly připraveny z tyčí o průměru 18 mm kovaných a válcovaných za tepla z 

desetikilogramových ingotů. Ty pak byly žíhány na teplotě 1123 K po dobu 7,2 hodin. 

Slitina Ni49,8Ti45,2Nb5 byla ochlazována v peci, kdežto slitina Ni47Ti44Nb9 byla 

ochlazována na vzduchu. Růstu fáze β-Nb lze zabránit zvýšením poměru Ni/Ti, což ovšem 

zároveň sníží teplotu Ms. Z křivek závislosti elektrického odporu na teplotě byly zjištěny 

teploty začátku a konce martenzitické transformace. Pro slitinu Ni49,8Ti45,2Nb5 byly 

zjištěny tyto hodnoty: Ms=172 K,  Mf=133 K, Af=255 K a pro slitinu Ni47Ti44Nb9 tyto 

hodnoty: Ms=171 K,  Mf=146 K, Af=247 K [8]. 

4.2.2 Mechanické vlastnosti slitin Ni49,8Ti 45,2Nb5 a Ni47Ti 44Nb9 

Přítomnost niobu má důležitý vliv na mechanické vlastnosti, především na mez kluzu. 

Na obr. 4.7 je uvedena napěťově-deformační křivka, z níž je zřejmé, že nižší mez kluzu má 

slitina Ni47Ti44Nb9, což lze vysvětlit dvěma způsoby. Tím prvním důvodem je vyšší obsah 

měkké fáze β-Nb, který má vliv i na mez pevnosti. Na druhou stranu je zvýšení meze kluzu 

úzce spjata se zpevňujícím účinkem roztoku niobu. Tak lze vysvětlit, proč mají obě slitiny 

větší mez kluzu než binární slitiny Ni-Ti v austenitickém stavu. Z níže uvedených grafů je 

taktéž patrné, že při pokojové teplotě má větší houževnatost slitina Ni47Ti44Nb9, ale při 

nižších teplotách je tomu právě naopak (obr. 4.8). Z toho vyplývá, že přítomností velkého 

množství fáze β-Nb lze zlepšit houževnatost slitin Ni-Ti-Nb pouze za pokojových teplot. 

Roztok niobu zároveň zásadně ovlivňuje kinetiku martenzitické nebo zpětné martenzitické 

přeměny, protože je schopen v sobě nahromadit více energie elastické deformace, která je 

      Obr. 4.5 Ukázka mikrostruktury slitiny 
Ni49,8Ti45,2Nb5 [8]. 

         Obr. 4.6 Ukázka mikrostruktury slitiny 
Ni47Ti44Nb9 [8]. 
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hnací silou zpětné martenzitické přeměny. Tato energie se při deformaci uvolňuje během 

orientace martenzitických variant, což způsobuje jeho stabilitu, a tedy i vyšší teplotu 

zpětné martenzitické přeměny po uvolnění energie elastické deformace. Pokud deformace 

objektu ze slitiny Ni49,8Ti45,2Nb5 nepřesáhne hodnotu 8 %, lze jeho původního tvaru 

dosáhnout po ohřevu na teplotu 423 K. U slitiny Ni47Ti44Nb9 však po takovém ohřevu lze 

ještě pozorovat zbytky deformace. 

4.3 Systém Ni-Ti-Nb-Co 

Při jiném experimentu čínských vědců [9] byly roztavením surových materiálů 

(titanová houba - 99,97 hm. %, elektrolytický nikl – 99,7 hm. %, Nb – 99,5 hm. % a Co – 

99,97 hm. %) v obloukové peci s neodtavovatelnou elektrodou a argonovou atmosférou za 

použití vodou chlazených měděných tavících kelímků připraveny slitiny 

Ni46,5−xTi44,5Nb9Cox (Co = 0,5; 1; 1,5; 2). Experimentální ingoty byly čtyřikrát přetaveny, 

aby byla zajištěna homogenita složení. 

Ingoty byly dále homogenizačně žíhány při teplotě 850 °C po dobu 1 hodiny, a poté 

válcovány za tepla do plechů o tloušťce 1,2 mm a rozřezány na pásky. Všechny zkušební 

vzorky ještě prošly rozpouštěcím žíháním při teplotě 850 °C po dobu 0,5 h v evakuované 

křemíkové trubici a následně byly chlazeny v peci. Zjistilo se, že legování slitin Ni-Ti-Nb 

kobaltem, který přednostně substituuje za nikl, potlačuje tvorbu křehké fáze (Ti, Nb)2Ni, 

čímž znatelně zlepšuje mechanické vlastnosti, a že se vzrůstajícím množství Co se snižuje 

teplota fázové transformace Ms (obr. 4.9). Metodou DSC bylo zjištěno, že ve slitině Ni-Ti-

Nb-Co dochází k typické termoelastické martenzitické přeměně B2 ↔ B19′. S rostoucím 

obsahem Co se snižují hodnoty parametrů mřížky slitin Ni46,5−xTi44,5Nb9Cox, což je dáno 

      Obr. 4.7 Závislosti napětí-deformace při 
pokojové teplotě [8]. 

       Obr. 4.8 Závislosti napětí-deformace při 
teplotě MS [8]. 
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jednak tím, že atomový poloměr Co je menší než u Ni, ale i tím že část Co je rozptýlena 

v matrici a fázi β-Nb. Legováním Co se zlepšila i mez průtažnosti (obr. 4.10). Zejména 

slitina Ni45,5Ti44,5Nb9Co1 vykazovala nejvyšší mez průtažnosti, což z ní činí slibnou slitinu 

pro spojovací techniku. 

Maximální dosažená hodnota 

zcela obnovené deformace byla 7,8 %, 

ale i po překročení této meze, a to až 

na hodnotu ε=16 %, se původní 

deformace obnovila z 80 %. Na rozdíl 

od nelegovaných slitiny Ni-Ti-Nb, kdy 

úplné obnovení deformace dosahuje 

hodnot kolem 5 %, a po předchozí 

deformaci o velikosti 16 % je míra 

obnovy 70 %, což je patrné z obr. 4.11. 

 

4.4 Systém Ni-Ti-Hf 

4.4.1 Experimentální slitina Ni49Ti 36Hf15 

U čistě binárních nitinolů se transformační teploty přeměny austenitu na martenzit 

v závislosti na přesném obsahu niklu pohybují v rozmezí -100 °C až 120 °C [1, 2]. 

Z tohoto důvodu nejsou vhodné na výrobu součástek určených pro vysokoteplotní 

aplikace. Za tímto účelem se provádí legování hafniem, které ve struktuře NiTi nahrazuje 

Obr. 4.9 Vliv obsahu kobaltu na teplotu 
martenzitické přeměny [9]. 

Obr. 4.10 Závislost tahové napětí-deformace 
slitin Ni46,5−xTi44,5Nb9Cox při 
pokojové teplotě [9]. 

Obr. 4.11 Míra obnovení tvaru Ni-Ti-Nb a Ni-Ti-
Nb-Co slitin po různé před-deformaci 
při MS+ 30°C [9]. 
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atomy titanu. Byla vyvinuta ternární slitina Ni49Ti36Hf15 a experimentem [10] pak bylo 

prokázáno, že vykazuje lepší tvarově paměťové charakteristiky než jiné ternární slitiny 

NiTiX, kde X=Pt, Pd, Au, Zr, přičemž se u této slitiny vyskytuje i vratný tvarově 

paměťový jev (TWSME). 

Slitina Ni49Ti36Hf15 byla připravena obloukovým tavením v argonové atmosféře ve 

vodou chlazeném měděném kelímku. Odtavnou elektrodu tvořila vylisovaná směs titanové 

houby (99,92 hm. %), pláty elektrolytického niklu (99,95 hm. %) a granulovaného hafnia 

(99,9 hm. %). Ingot byl dvakrát přetaven v argonové atmosféře za účelem získání lepší 

homogenity a následně odlit do grafitové kokily o průměru 35 mm. Dále byl ingot 

homogenizačně žíhán při teplotě 1223 K (950 °C) po dobu 1,5 h, a poté vyválcován za 

tepla na plech o tloušťce 2,1 mm. Vzorky o objemu 0,45 x 1 x 55 mm3 byly odřezány ve 

směru válcování, mechanicky leštěny a po dobu jedné hodiny vystaveny rozpouštěcímu 

žíhání při T=1173 K (900 °C). U takto vyžíhaných vzorků byly metodou DSC stanoveny 

následující transformační teploty: Mf=421 K, Ms=452 K, As=489 K, Af=504 K [10]. 

Na níže uvedeném obr. 4.12 jsou zobrazeny charakteristické křivky dvou vzorků 

různě zdeformovaných (ε1=2,5 %, ε2=4,5 %) za pokojové teploty. Z obr. 4.12(a) je patrné, 

Obr. 4.12 (a) Závislost míry obnovy na teplotě,  
 (b) Závislost míry obnovy na deformaci [10]. 

Obr. 4.13 Závislost míry obnovy na 
deformační teplotě [10]. 
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že při deformaci ε1=2,5 % bylo dosaženo úplného obnovení tvaru a při deformaci ε2=4,5 % 

došlo k obnově pouze z 91 %. Dále je patrné, že obnova tvaru začala při T≈490 K, 

v teplotním intervalu 500 K až 520 K pak dochází k prudkému průběhu obnovy a ta končí 

nad teplotou 520 K. Z obr. 4.12(b) je vidět rozdíl v obnově tvaru vzorků deformovaný za 

pokojové teploty (293 K) a za vysoké teploty (393 K). Je zřejmé, že míra obnovy silně 

závisí na hodnotě předchozí deformace. Tedy při pokojové teplotě dojde k úplnému 

obnovení, pokud ε<3 %. Při zvětšující se deformaci pak míra obnovy pomalu klesá a při 

ε=6 % je původní tvar obnoven jen z 80 %. Při T=393 K je průběh míry obnovy 

v závislosti na ε podobný s tím rozdílem, že původního tvaru lze dosáhnou max. z 92 %. 

Na výše uvedeném obr. 4.13 je zobrazena závislost míry obnovy tvaru 

zdeformovaného vzorku (ε=4,5 %) v závislosti na teplotě, při které deformace probíhala. 

Křivka je záměrně rozdělena do následujících tří oblastí, které lze charakterizovat takto: 

Oblast I.  (do 457 K≈Ms): Míra obnovy tvaru se s rostoucí teplotou nemění. Má se za 

to, že dochází k reorientaci martenzitických variant a (nebo) k zániku dvojčat. S rostoucí 

teplotou pak rapidně klesá kritické napětí nutné pro skluz dislokací, které je ale menší než 

pro reorientaci variant martenzitu, proto plastická deformace indukovaná napětím zůstává 

téměř konstantní, což má za následek, že míra obnovy tvaru se v podstatě nemění. 

Oblast II.  (457 až 590 K≈Ms
σ): V této slitině je při teplotě 590 K kritické napětí nutné 

pro vznik napěťově indukovaného martenzitu (SIM) rovno mezi průtažnosti matečné fáze 

(austenitu). V této oblasti míra obnovy prudce klesá. S rostoucí teplotou deformace roste 

kritické napětí pro vznik SIM, zatímco to pro skluz dislokací klesá. To má za následek, že 

vznik SIM a deformace skluzem probíhají současně během deformace, což vede k nevratné 

plastické deformaci matečné fáze. Pokles míry obnovy tvaru se přisuzuje především 

zvyšování meze průtažnosti matečné fáze a rostoucímu počtu skluzů dislokací. 

Oblast III.  (nad 590 K): V této oblasti je míra obnovy rovna nule. Ve slitině 

Ti36Ni49Hf15 je nad T=590 K kritické napětí nutné pro vznik SIM větší než to pro skluz 

dislokací, a proto je matečná fáze plasticky deformována a původní tvar již nelze obnovit. 

4.4.2 Mechanické vlastnosti slitiny Ti36Ni49Hf15 

Zkušební vzorek slitiny Ti36Ni49Hf15 o výše uvedených parametrech [10] byl na 

vzduchu podroben tahové zkoušce na přístroji Instron (model 1186) při konstantní 

deformační rychlosti 1,7 · 10−4 s−1 [11] a různých testovacích teplotách. Vzorek byl před 

zkouškou zahřát z pokojové teploty na konkrétní teplotu s dobou výdrže 2 minuty. Během 
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průběhu zkoušky nebyly na vzorku pozorovány žádné známky povrchové oxidace. Aby 

bylo možné detailněji zkoumat tvarově paměťové chování, byly ještě před tahovou 

zkouškou poblíž konců vzorku vyryty dva paralelní vrypy se vzdáleností L0. Hodnoty L a 

LT pak představují délku po zatížení a následném odlehčení po zahřátí nad teplotu Af. 

Skutečná deformace byla měřena přímo s pomocí optického mikroskopu a vypočtena jako 

ε = (L − L0)/L0 · 100%, míra obnovy tvaru pak jako R = (L − LT)/(L − L0) · 100. Na obr. 

4.14 a 4.15 jsou uvedeny naměřené hodnoty při různých teplotách.  

Mechanické vlastnosti slitiny Ti36Ni49Hf15 jsou charakterizovány plynulým kluzem 

a vysokým zpevňováním v teplotním rozsahu od 293 K do 673 K. Kritické napětí pro 

reorientaci variant martenzitu je relativně vysoké a maximální prodloužení je kolem 30 % 

při teplotě okolo 510 K. Úplné obnovení tvaru je dosaženo při ε=3 % u vzorku o teplotě 

353 K. Nebyla pozorována žádná superelasticita. Výše uvedené fakta tedy poukazují na 

horší tvarově paměťové vlastnosti než u slitin NiTi. 

 

 

4.5 Systém Ni-Ti-W 

Disperzní částice wolframu zvyšují stabilitu vratného tvarově paměťového jevu [12]. 

Precipitáty bohaté na wolfram jsou teplotně stabilní. Navíc, legování wolframem 

představuje možnost nastoupení druhé fáze v jakékoliv binární slitině Ni-Ti, aniž by byly 

výrazně ovlivněny teploty transformace. Přidání wolframu taktéž zvyšuje tvrdost, která je 

žádoucí při zlepšování otěruvzdornosti. Zvýšení tvrdosti v závislosti na koncentraci 

wolframu je uvedena na obr. 4.16, z něhož je patrné, jaký má W vliv na tvrdost Ni-Ti(W) 

Obr. 4.14 Závislost napětí-deformace slitiny 
Ti36Ni49Hf15 při různých teplotách: (a) 293K; (b) 
323K; (c) 373K; (d) 423K; (e) 448K; (f) 473K; (g) 
493K; (h) 513K; (i) 533K; (j) 553K; (k) 573K; (l) 
593K; (m) 623K; (n) 673K [11]. 

Obr. 4.15 Závislost prodloužení na 
teplotě u slitiny Ti36Ni49Hf15 [11]. 
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slitin v litém stavu. Obr. 4.17 ukazuje vliv obsahu W na napěťově-deformační křivky 

válcovaných vzorků a žíhaných při 700 °C. 

S rostoucím obsahem W se zvyšuje pevnost, ale délka oblasti pseudoelasticity se 

zkracuje, a tedy i tvarově paměťový jev se zhoršuje. Slitiny s hmotnostním obsahem 

wolframu 6 % nevykazují žádnou oblast pseudoelasticity, a tudíž je paměťový jev 

zanedbatelný. Dobrým kompromisem mezi mechanickými a funkčními vlastnostmi 

vykazuje vzorek s 2 hm. % W. 

 

      Obr. 4.16 Vliv wolframu na tvrdost slitin  
Ni-Ti-W [12]. 

          Obr. 4.17 Závislost napětí-deformace na 
různém obsahu W [12]. 
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5. Příprava slitin Ni-Ti  

5.1 Proces tavení a odlévání 

Slitiny na bázi Ni-Ti se musí tavit ve vakuu nebo inertní plynné atmosféře. Je to 

především z toho důvodu, že roztavený titan velice ochotně reaguje s kyslíkem, dusíkem a 

uhlíkem, což je při výrobě jeho slitin nežádoucí proces. Titan taje při teplotě 1668 °C a nikl 

taje při teplotě 1453 °C. Nejběžnější komerčně používanou metodou výroby těchto slitin je 

díky své relativní jednoduchosti vysokofrekvenční indukční tavení [1, 2], kterým lze 

připravit ingoty o váze několika gramů až kilogramů. Slitiny lze taktéž připravit 

plazmovým tavením, obloukový tavením v ochranné atmosféře z argonu, nebo 

elektronovým paprskem. V této kapitole se pokusím všechny jednotlivé metody 

principielně popsat a poukázat na jejich výhody nebo nedostatky. 

5.1.1 Vakuově indukční tavení (Vacuum Induction Melting, VIM) 

Obecně se touto metodou taví čisté kovy a slitiny, které vykazují vysokou afinitu ke 

kyslíku nebo k dusíku. V případě tavení Ni-Ti slitin působí nepříznivě především uhlík, 

protože vliv atmosférického kyslíku se v podstatě eliminuje tavením ve vakuu. Hlavní a 

nespornou výhodou VIM je homogenita chemického složení napříč celým ingotem. Tavící 

pece využívají účinku vysokofrekvenčního střídavého proudu, který indukuje nestacionární 

magnetické pole. Působení elektromagnetických sil pak zajišťuje důkladné promíchávání 

taveniny. Používají se tavící kelímky z grafitu nebo CaO. Tavící kelímky z Al2O3 nebo 

MgO jsou nevhodné, protože při tak vysokých teplotách jsou tyto oxidy termodynamicky 

nestabilní a v nich obsažený kyslík pak roztavenou slitinu znečisťuje. V případě 

grafitového kelímku je sice znečištění kyslíkem nepatrné, ale pro změnu se musí brát zřetel 

na přítomnost uhlíku. U ekviatomárních slitin Ni-Ti je teplota tavení přibližně 1240 °C. 

Slitina o složení 50,7 at. % Ni a 49,3 at. % Ti má teplotu tání 1310 °C [13]. Překročí-li se 

při tavení teplota 1450 °C, přestávají být výhodné i grafitové kelímky, protože se s rostoucí 

teplotou tavení začne výrazně zvyšovat obsah C v tavenině. Při vhodné proceduře odlévání 

ingotu se dá dosáhnout obsahu uhlíku v rozmezí 200 až 500 ppm, resp. 0,02 až 0,05 at. % 

C [1]. Tyto hodnoty představují maximální povolené limity při průmyslové výrobě. 

Takové množství uhlíku ve slitině totiž naštěstí neovlivňuje vlastnosti tvarové paměti. 

Další výhodou VIM je možnost regulování chemického složení. Provádí-li se proces tavení 

správně, pak lze u ingotu regulovat teplotu Ms s přesností ±5 °C. Pro dosažení preciznější 

kontroly byly vyvinuty speciální pece, tzv. in-situ composition control furnace [1].  
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5.1.2 Vakuově indukční tavení v grafitovém kelímku 

Už od prvních pokusů s tavením slitin Ni-Ti v grafitovém kelímku byl patrný zvýšený 

obsah uhlíku ve slitině, ve které tak docházelo ke vzniku sloučeniny TiC. Takové ochuzení 

slitiny o titan, resp. zvýšení koncentrace niklu, pak vede ke snížení teploty fázové 

transformace. I když byly vyvíjeny snahy pro nalezení možné náhrady za grafitové 

kelímky, např. z ThO2, nakonec se od takových snah upustilo, protože se objevily nové 

nevýhody alternativních materiálů. Problémem těchto náhrad byla především velká 

citlivost na tepelné krakování, významný nárůst nákladů a nedostatečná termodynamická 

stabilita, která vedla k uvolňování kyslíku do taveniny. Výzkum se tedy zaměřil na 

zdokonalování vakuově-indukčního tavení v tavících kelímcích z grafitu. Dnes už takto lze 

připravit vysoce kvalitní slitiny s tvarově paměťovým jevem. Metoda je tedy 

upřednostňována především z toho důvodu, že s tavícími kelímky z grafitu lze jednoduše 

manipulovat, celkově vzato se jedná o nejlevnější způsob přípravy SMA z Ni-Ti, přičemž 

je dosaženo již výše zmíněné vynikající chemické homogenity taveniny. 

Práce [14] byla zaměřena na přípravu 1 kilogramových ingotů z ternárních slitin o 

nominálním složení Ni40Ti50Cu10, Ni48Ti50Fe2, Ni49,5Ti35,5Hf15 a Ni49,5Ti35,5Zr10. Vsázka se 

skládala z niklových pelet o průměrné velikosti 9 mm, titanových prutů o průměru 20 mm, 

elektrolytických měděných plátů o tloušťce 11 mm, železných plechů o tloušťce 1 až 5 

mm, hafniových bloků nepravidelného tvaru a tloušťky 25 mm a zirkoniových prutů o 

průměru 18 mm. Čistota vstupních materiálů tvořících vsázku je uvedena v tab. 5. 1. 

Zvláštní péče byla vynaložena na očištění titanových prutů, které byly nejdříve obroušeny 

smirkovým papírem ze SiC, dále opakovaně propláchnuty v acetonu, poté vystaveny vlivu 

ultrazvuku v alkoholové lázni, a nakonec důkladně vysušeny [14]. Tavící kelímek byl 

vyroben z vysoce kvalitního elektrografitu o následujících parametrech: hustota 

1,84·103 kg·m−3; pevnost v tlaku: 99 MPa; zrnitost: 

13 µm; pórovitost: 8 %; koeficient tepelné roztažnosti: 

4,5·10−6 K−1; tepelná vodivost: 119 W·m-1·K−1; Youngův 

modul: 12,4 GPa; nečistoty: 0,03 hm. %. Válcový 

kelímek z elektrografitu měl výšku 90 mm a stěny tlusté 

9 mm. Vnitřní povrch kelímku se skládal ze dvou částí; 

spodní část měla tvar polokoule o poloměru 36 mm a 

horní část měla tvar válce o stejném poloměru jako 

polokoule. Hmotnost tavících kelímků byla (550±5) g. 
Obr. 5.1 Nákres tavícího 

kelímku z grafitu  [13]. 
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Tab. 5.1 Přehled čistoty vsázkových surovin pro vakuově indukční tavení [13, 14]. 

Ni-pelety Ti-pruty Cu-pláty Fe-plechy Hf-bloky Zr-pruty Vstupní 
materiál [hm. %] 

Ni >99,98 - - 0,03 - - 
Ti - >99,7 - - - - 
Cu 0,0002 - 99,9 0,03 - - 
Fe 0,005 0,02 - 99,864 - - 
Hf - - - - >99,9 - 
Zr - - - - <1 99,9 
C 0,012 0,01 <0,002 0,006 0,002 0,0035 
O - 0,0281 0,021 - 0,047 0,002 
N - 0,011 - - - - 
H - 0,0007 - - - - 
Al - - - 0,01 - - 
S 0,0004 - - - - - 
Si - - - 0,02 - - 

Mn - - - 0,02 - - 
Cr - - - 0,02 - - 

 

Zjistilo se, že v závislosti na legovaném prvku je velmi účelné vsázku vhodně 

naaranžovat ještě před jejím roztavením. Do tavícího kelímku byly nejdříve vloženy 

niklové pelety, na ně byly položeny titanové tyče, a nakonec byly ještě zasypány dalšími 

niklovými pelety (viz obr. 5.2), aby se stabilizovala poloha Ti-tyčí. Vyzkoušeno bylo i jiné 

uspořádání [13], kdy z titanových tyčí byly odřezány disky tenké 2 mm a následně jimi byl 

vyložen vnitřek grafitového kelímku, aby se zabránilo kontaktu Ni-pelet s grafitem.  

Ještě před začátkem tavení byl z pece typu Leybold Hereaus IS 1/III (indukční tavící 

jednotka pracovala s příkonem 15 kW, napětím 140 V a frekvencí 3,3 kHz) evakuován 

vzduch na hodnotu 3 mbar, a následně byla pec napuštěna argonem o čistotě 4N8 na tlak 

500 mbar. Evakuování a napuštění argonu bylo opakováno celkem třikrát až pětkrát. V  

experimentu [13, 14] se tedy nejednalo o tavení ve vakuu v pravém slova smyslu, nýbrž o 

tavení v ochranné atmosféře o nízkém tlaku. Pecní systém byl ohřát během 8 minut, další 

minutu trvalo rozpuštění titanu v tavenině niklu. Tavení materiálů probíhalo tak, že 

nejdříve došlo k roztavení Ni-pelet (bod tání Ni je o 200 °C nižší než bod tání Ti) a poté se 

Ti-tyče začaly pomalu nořit a rozpouštět. Aby se tavenina dostatečně promíchala, byly 

materiály po úplné přeměně do tekutého stavu ohřívány ještě dalších 10 sekund.  
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Tavenina o přibližné teplotě 1550 °C byla odlévána do ocelové kokily ve tvaru 

písmene Y s povlakem z Y2O3. Kokila byla nejdříve předehřána na teplotu 550 °C a poté 

integrována do pece. V okamžiku odlévání měla kokila teplotu přibližně (400±5) °C [13]. 

Po odlití ingotu byly z něho odebrány vzorky za účelem zjištění chemického obsahu 

nečistot, tj. kyslíku a uhlíku, a metalografického zkoumání struktury litého stavu. Bližší 

postup je uveden v [13]. Navíc byly provedeny i zevrubné termodynamické úvahy o 

možných reakcích taveniny s uhlíkem pocházejícího z tavícího kelímku, které jsou 

podrobněji rozebrány v [15]. 

Dospělo se k závěru, že nejvýhodnější uspořádání kelímku je takové, kdy je jeho 

vnitřek nejdříve vyložen titanovým disky. Ukázalo se, že toto uspořádání, při kterém se 

zabránilo přímému kontaktu niklových pelet se stěnami tavícího kelímku, má významný 

vliv na konečný obsah kyslíku a uhlíku. Obsahy těchto nečistot byly totiž mnohem menší 

než v „klasickém“ případě, resp. tyto obsahy byly více než dvakrát menší, než jaké jsou 

povolené limity pro potřeby průmyslu [13]. Z obr. č. 5.3 je navíc patrné, že při uspořádání 

využívajícího izolačního účinku titanových disků nebyl pozorován žádný zvýšený obsah 

uhlíku při prvním použití tavícího kelímku na rozdíl od klasického uspořádání.  

Obr. 5.2 (a) Fotografie uspořádaného grafitového kelímku; 1. kelímek, 2. Ti-tyče, 
3. Ni-pelety, 4. izolace, 5. měděná cívka chlazená vodou, 6. kokila ve tvaru 
písmene Y. (b), (c) Ukázka dvou různých uspořádání [13].  
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Takto bylo postupně odlito deset ingotů. Po vyhodnocení experimentu [13] byl u 

jednoho z ingotů zjištěn zvýšený obsah uhlíku, což se vysvětluje tím, že některé niklové 

pelety z horní vrstvy zajišťující stabilitu Ti-tyčí se přilepily k povrchu kelímku místo toho, 

aby se během natavování spodních vrstev posouvaly směrem dolů. Navíc byl pozorován 

trend v mírně rostoucím obsahu kyslíku. Neprokázalo se, že použití argonu o čistotě vyšší 

než 4N8 má vliv na další snižování obsahu kyslíku. Zůstává tak otázkou, jestli během 

experimentu nedocházelo k porušení ochranné atmosféry vlivem netěsnosti pecního 

systému. Navzdory těmto malým technickým problémům byly obsahy nečistot stále 

„hluboko“ pod povolenými limity. 

Takto nízké obsahy se připisují reakčním pochodům mezi titanovými disky a stěnou 

tavícího kelímku. Z termodynamických úvah v pracích [13, 15] a detailního zkoumání stěn 

tavícího kelímku pod rastrovacím elektronovým mikroskopem vyplývá, že příčinou 

nízkého obsahu nečistot je vrstva karbidu titanu, která vznikla na vnitřním povrchu 

tavícího kelímku. Ačkoliv přesná podstata izolačního účinku vrstvy TiC není zcela jasná, 

v souvislosti se staršími vědeckými pracemi zabývajících se difúzí prvků v TiC, jenž 

ukázaly, že nejrychleji difundujícím prvkem v TiC je právě uhlík, je tedy rozumné se 

domnívat, že tato vrstva TiC roste díky difúzi uhlíku skrze vrstvu TiC na rozhraní karbid-

tavenina, kde se TiC pravděpodobně formuje, i když je známo, že TiC může existovat 

pouze v prostředí taveniny nasycené uhlíkem. Experimentem [13] však bylo prokázáno, že 

TiC je účinnou bariérou, která potlačuje difúzi uhlíku dál do taveniny, což způsobuje jeho 

Obr. 5.3 Koncentrace kyslíku a uhlíku v at. % ve dvou po sobě odlitých ingotech při 
(a) klasickém uspořádání a (b) při vyložení kelímku Ti-disky. 
Znázorněny jsou i přípustné průmyslové limity na obsah nečistot [13]. 
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nízký obsah v odlitém ingotu. Úplné pochopení tohoto jevu spolu s jasným popis jeho 

termodynamiky a kinetiky však bude vyžadovat ještě další výzkum. 

V návaznosti na výsledky experimentu [13] bylo s využitím jeho závěrů navrženo 

optimální uložení vsázky v práci [14]. Pláty železa a mědi byly vloženy mezi Ni-pelety a 

Ti-tyče, zatímco zirkonium a hafnium bylo ve vsázce uloženo na jejím vrchu. Během 

tavení bylo nejvíce patrné postupné rozpouštění Ti-tyčí v tekutém niklu, ale ohledně plátů 

ze železa a mědi nic zvláštního pozorováno nebylo. U zirkoniových tyčí bylo vidět, že se 

na povrchu taveniny chvílí vznáší, což je nejspíše způsobeno vysokým bodem tání Zr 

(TM=1855 °C) a jeho hustotou (ρ(Zr)=6,49 g·cm-3), která je přibližně stejně velká jako u 

slitin na bázi Ni-Ti. Bloky z hafnia se díky své velké hustotě (ρ(Hf)=13,07 g·cm-3) ihned 

ponořily do taveniny. Když bylo zpozorováno, že se vsázka roztavila úplně, byla tavenina 

ponechána míchacím účinkům indukovaného magnetického pole v případě přísad z Cu a 

Fe ještě dalších 10 s a v případě přísad z Hf a Zr to bylo po dobu 40 s. Je třeba 

poznamenat, že po uplynutí této doby se roztavily v pravém slova smyslu pouze nikl, měď 

a železo. Ostatní prvky, tj. titan, zirkonium a hafnium (TM=2233 °C) se během tavení spíše 

rozpouštěly. Při teplotě okolo 1450 °C byla tavenina odlita do kokily pokryté Y2O3, která 

byly nejdříve předehřáta na 550 °C a v okamžiku odlévání už měla teplotu 400 °C, tj. 

postup byl stejný jako v [13]. 

5.1.3 Obloukové tavení ve vakuu (Vacuum Arc Melting) 

Obloukové tavení ve vakuu nebo ochranné atmosféře, např. v argonu, se s ohledem na 

systém ohřevu dělí na dva typy [1]. První typ používá klasické elektrody. Tato metoda je 

preferována především v laboratořích, protože lze tímto způsobem připravit mnoho druhů 

slitin. Vsázka ze surových kovů je vložena do měděné kokily a následně ozářena obloukem 

z wolframové elektrody. Utuhnutý ingot je opakovaně přetaven, aby se zlepšila jeho 

homogenita. Druhý typ používá odtavné elektrody, které jsou jednak zdrojem tepla, ale 

hlavně jsou zdrojem materiálu pro taveninu. Po ohřevu se roztavená slitina stáhne do 

kokily, kde se následně vytvoří válcový ingot. Výhodou druhého způsobu je vyšší 

produktivita procesu. 

5.1.4 Tavení elektronovým svazkem 

Největší výhodou tavení elektronovým paprskem je rychlost výroby, což je při 

zpracovávání silně reaktivního titanu dost zásadní. Tímto způsobem se dají vyrábět 

součástky přímo z práškového kovu. V některých případech se součástka nejdříve navrhne 
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v 3D softwaru typu CAD. Počítačový model součástky je rozdělen na velmi tenké vrstvy o 

přibližné tloušťce 0,1 mm [16]. Ze zásobníku kovového prášku jsou pak postupně 

nanášeny takto tenké vrstvičky, které jsou následně ve vakuu roztaveny počítačem řízeným 

elektronovým paprskem. Jako zdroj tepla se tedy využívá vysokonapěťového svazku 

elektronů, který je mnohem účinnější než laserový paprsek používaný např. u sintrování. 

Takto vzniklá součástka je zcela kompaktní, bez jakýchkoliv vnitřních pórů a s minimální 

potřebou dalšího zpracování. 

Při výrobě ingotů jsou surové kovy po ozáření svazkem elektronů roztaveny a pudlují 

se v měděné kokile chlazené vodou. Díky rafinačnímu účinku vysokého vakua a vysoké 

teplotě je při této metodě dosaženo nejnižšího obsahu nečistot. Na druhou stranu není 

dosaženo uspokojující homogenity ingotu, protože tavenina tuhne v přednostním směru, a 

to odspodu. Navíc díky vysoké teplotě ohřevu dochází k vypařování kovů, což komplikuje 

možnost regulace složení. Navzdory těmto nedostatkům se tímto způsobem připravují ty 

paměťové slitiny, u kterých se nevyžaduje přesná regulace transformační teploty. 

5.1.5 Plazmové tavení 

U plazmového tavení se využívá podobného principu jako u indukčního, obloukového 

nebo elektronového přetavování materiálu v kovových, vodou chlazených krystalizátorech. 

Tavení v plazmových pecích má následující výhody [17]: 1. možnost tavení kovů, jejichž 

bod tání převyšuje pracovní teploty běžných žáruvzdorných materiálů, 2. možnost získávat 

ingoty s téměř absolutní kovovou čistotou bez škodlivých endogenních a exogenních 

vměstků, 3. dosažitelnost nižších obsahů plynů v tavenině než v pecích se žáruvzdornou 

vyzdívkou, 4. získávání ingotů s nízkým obsahem plynů přímo v pecním prostoru bez 

nutnosti jejich odlévání v ochranné atmosféře nebo vakuu. 

Mimo uvedené výhody mají plazmové pece s kovovými krystalizátory poměrně malé 

rozměry a vyznačující se velmi čistým provozním způsobem práce, nevyžadujícím údržbu 

žáruvzdorné vyzdívky. Další velkou předností použití plazmové pece pro přípravu slitin je 

téměř 100% dodržení výchozího složení vsázky, čímž lze získávat i velmi složité slitiny se 

zachováním požadovaného složení. Celkový tlak atmosféry nad roztaveným kovem se totiž 

obvykle pohybuje řádově kolem 105 Pa, což má oproti vakuovým pochodům tu výhodu, že 

dochází k minimálnímu odpařování kovů. Mnohem méně příznivá je však u tohoto 

způsobu tavení energetická bilance. Rovněž přetavování kovů s malým roztaveným 

objemem zpracovávaného materiálu má své nevýhody spočívající v nutnosti přípravy 
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dokonale homogenní vsázky, která mnohdy vyžaduje nákladné úpravy do formy granulí, 

tyčí apod.  

Navzdory používání vodou chlazených forem je složení slitiny rovnoměrné. Při tavení 

v měděném vodou chlazeném krystalizátoru vzniká následkem intenzivních tepelných toků 

zajišťovanými plazmovými hořáky nestejnorodé tepelné pole s teplotními gradienty 

dosahujících hodnot 200 K·cm-1 [17]. Nehomogenní pole vede ke vzniku konvekce, které 

způsobuje míchání kovové lázně s intenzitou, která je přímo úměrná počtu použitých 

plazmových hořáků. Toto promíchávání zajišťuje chemickou homogenitu kovové lázně a 

urychluje reakce probíhající v difúzní oblasti. 

Plazmová pec 

Existuje několik typů plazmových pecí. Při výrobě slitin na bázi Ni-Ti se kvůli 

přísným limitům na obsahy nečistot a vysoké reaktivity titanu zásadně používají plazmové 

pece s měděnými, vodou chlazenými krystalizátory, a to z toho důvodu že tavení 

v měděných vodou chlazených krystalizátorech v podstatě vylučuje znečištění taveného 

kovu materiálem tavící nádoby. Krystalizátory mohou být buďto ve vertikální nebo 

horizontální poloze. Na VŠB v Ostravě, katedře neželezných kovů, byla vyvinuta 

plazmová pec s horizontálním krystalizátorem a následujícími technickými parametry [2]: 

Celkový el. příkon   min. 5, max 70 kW 

Síťové napětí    3 x 400 V 

Spotřeba argonu při tavení  15 – 30 l·min-1 

Spotřeba chladící vody   15 l·min-1 

Max. hmotnost vsázky   2 kg 

Teplota plazmatu   až 20 000 K (při 900 A a 70 V) 

Čistota argonu    min 3N8 

Rychlost posuvu zóny   2 až 2000 cm·h-1 

Tato pec pracuje na principu zonálního tavení, kdy tuhým materiálem (vsázkou) 

postupuje kontrolovanou rychlostí zóna roztaveného kovu. Krystalizátor je tvořen 

měděnou, vodou chlazenou lodičkou. V peci lze vyrobit ingotky o hmotnosti 1 až 2 kg a 

délce asi 400 mm [2], které mají oválný průřez daný tvarem krystalizátoru. Obr. 5.5 

znázorňuje technologické schéma plazmové pece pro tavení slitin Ni-Ti. 
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Poměrně snadná regulace teploty sloupce obloukového plazmatu, a tím i regulace 

teploty taveného kovu dovoluje tavit materiál za požadovaných tepelných podmínek včetně 

teplot, kdy je tavený materiál uveden do varu. Přehříváním kovu v ochranné atmosféře je 

možno v plazmových pecích vytvořit podmínky pro odpaření nežádoucích příměsí, které 

mají vyšší tenzi par než základní tavený kov. Rychlost odpařování nežádoucích příměsí je 

zvyšována intenzívním mícháním roztaveného objemu dynamickým tlakem plazmatu a 

nízkým parciálním tlakem par odpařovaných příměsí v proudícím plazmotvorném plynu, 

který páry z mezifázového rozhraní neustále odvádí. Vypařování kovů je za dané teploty 

tím větší, čím vyšší hodnota parciálního tlaku jeho par [17]. 

5.2 Technologie tváření slitin Ti-Ni 

 Po metalurgické přípravě následují tvářecí procesy, kterými se materiál zpracovává 

z formy odlitků do žádaného polotovaru. Technologický postup tváření Ni-Ti slitin vychází 

ze dvou důležitých charakteristik materiálu, a to z tvářitelnosti a deformačního odporu. 

Paměťové materiály na bázi Ni-Ti-X se používají ve formě drátků, pásků a trubek. 

Obr. 5.5 Schéma plazmové pece [18]. 

1 – krystalizátor 
2 – plazmový hořák 
3 – vnější plášť 
4 – vnitřní plášť 
5 – pecní víko 
6 – vodicí šroub 
7 – unášeč 
8 – motor posuvu 
 

                              Obr. 5.6 Schematické znázornění možností zpracování nitinolu [2]. 
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5.2.1 Tváření za tepla 

Jsou-li odlité ingoty po delší dobu vystaveny oxidačním účinkům okolního prostředí,  

zpravidla se nejdříve provádí odstranění povrchové vrstvy ingotu, většinou obroušením. 

Očištěný ingot se pak ková a válcuje do tyčí o příslušné velikosti. Tyče nebo dráty jsou 

válcovány na válcovací stolici s párem drážkovaných válců. Obr. 5.7 ukazuje pevnost 

v tahu a prodloužení slitin Ni-Ti za vysokých teplot. Je patrné, že pevnost v tahu začíná 

klesat při 600 K a nad teplotou 650 K již klesá velice prudce. Při teplotě okolo 800 K 

narůstá prodloužení a při teplotě 900 K je už překročeno 100 % původní délky. Z toho 

důvodu se tyto slitiny snadno tváří při teplotách vyšších než 800 K, ale na druhou stranu při 

příliš vysokých teplotách je povrch zdrsněn oxidací. Optimální teplota ohřevu pro tváření 

za tepla je kolem 1073 K (800 °C) [1]. 

 

5.2.2 Tváření za studena  

Ve srovnání s tvářením za tepla je tváření za studena mnohem obtížnější. V tomto 

případě tvařitelnost silně závisí na složení slitiny. S rostoucím obsahem niklu se stává 

obtížnější, obzvláště po překročení hodnoty 51 atomových % niklu. Důvodem těžké 

tvařitelnosti je vytvrzování. Mez průtažnosti žíhaných Ni-Ti slitin je menší než 100 MPa, 

což znamená, že slitina je měkčí než vyžíhaná měď nebo hliník. Je-li drát z vyžíhané slitiny 

Ni-Ti deformován, tahové napětí vzrůstá přibližně při 10 % deformaci a při 40 % deformaci 

dosahuje hodnoty 1000 MPa. Pevnost v tahu v případě tažení za studena přesahuje hodnotu 

1500 MPa [1]. Aby mělo tváření přijatelné výsledky, je třeba vhodně naplánovat parametry 

procesu tažení a žíhání. Poměrně často dochází k přilnavosti drátu k nástrojům, takže se 

Obr. 5.7 Závislost pevnosti v tahu a prodloužení 
NiTi slitin na teplotě [1]. 
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musí zvážit i vhodný výběr nástrojů a mazadel. Oxidická vrstva na povrchu drátu sice 

zlepšuje účinky mazání, na druhou stranu příliš tlustá vrstva oxidu oslabuje u slitin 

schopnost obnovení tvaru. Obrobitelnost Ni-Ti slitin je taktéž obtížná, obzvláště vrtání a 

děrování konvenčními nástroji je v podstatě nemožné. Vysokou životnost mají pouze 

nástroje z karbidu wolframu. Broušení nitinolů sice obtížné není, ale u brusných nástrojů 

dochází k rychlému snižování jejich brousících schopností. Jako brusivo se nejvíce osvědčil 

zelený karbid křemíku (green carborundum). 

5.3 Tvarování a zpracování na úpravu tvarové paměti - trénink 

Dráty tažené za studena se tvarují do konečné podoby výrobku. Malé množství pružin 

se připravuje jednoduchým namotáním na válcový otáčivý buben. Spirálové pružiny se 

tvarují s použitím automatizovaného tvářecího stroje [1]. Konečným stádiem výroby slitin 

s tvarovou pamětí na bázi Ni-Ti je zpracování na úpravu tvarové paměti, tzv. trénink. 

Nejrozšířenější úpravou je tzv. zpracování při střední teplotě („medium temperature 

treatment“) [1]. Aby si vytvarovaná pružina zapamatovala svůj tvar, upevní se na otáčivý 

buben a poté se zahřeje na teplotu 350 až 450 °C (623 až 723 K). Upevnění je nezbytné 

kvůli tomu, aby se během tepelné úpravy pružiny nezměnil její tvar. Doba výdrže se 

pohybuje v rozmezí 10 až 100 minut v závislosti na velikosti výrobku. 

Nejdůležitějším bodem této úpravy je vytvrzení drátu, které se provede ještě před jeho 

tvářením. Má-li drát pevnost v tahu menší než 1000 MPa, požadovaný jev tvarové paměti 

se projeví až po této úpravě. Pevnost v tahu u drátů tažených za studena se ověřuje ještě 

před procesem tvarování. Teplota tepelného zpracování se volí podle specifikací 

konkrétního výrobku. Je-li třeba zvýšit rozdíl mezí kluzu při vysokých a nízkých teplotách, 

např. u ovládacích prvků s vratným tvarovým jevem vytvářející potřebné předpětí, pak se 

teplota tepelného zpracování nastaví nad 400 °C (673 K). Na druhou stranu, je-li třeba 

pouze zvýšit vratné napětí nad teplotou Af, volí se teplota pod hodnotou 400 °C [1]. 

5.4 Diferenční skenovací kalorimetrie 

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC – Differential Scanning Calorimetry) je 

tepelně analytická metoda, která se používá pro určování tepelné kapacity, resp. teploty 

fázové přeměny krystalické mřížky materiálu [2, 19]. Funguje na principu porovnávání 

tepla potřebného pro zvýšení teploty zkoumaného vzorku a vzorku porovnávacího, jehož 
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tepelná kapacita je v měřeném teplotním rozsahu dobře známa. Porovnávací i zkoumaný 

vzorek se během měření udržuje přibližně na stejné teplotě, která se mění lineárně v čase. 

Výsledkem měření je grafický záznam závislosti tepla, resp. tepelného toku, na teplotě 

zkoumaného vzorku, popř. na čase. Fázovou přeměnu lze detekovat tak, že v případě, kdy 

dochází v materiálu k transformaci krystalické mřížky, se spotřebovává méně nebo více 

tepla v závislosti na tom, je-li proces exotermický nebo endotermický.  

Při ohřevu vyvolá tvorba austenitu: B19’→B2 (As→Af) vznik píku, který znázorňuje 

endotermickou reakci; naopak při ochlazování dochází ke zpětné transformaci austenitu: 

B2→B19’ (Ms→M f), která je spojená s uvolněním tepla (obr. 5.8a). Při vícestupňové 

transformaci je na křivce znázorněno více píků, např. dvoufázová transformace 

B2→B19→B19’ (obr. 5.8b). V některých případech se mohou píky úplně nebo částečně 

překrývat a stanovení transformačních teplot je obtížné (obr. 5.8c,d) [2]. 

Výslednou DSC křivku lze využít i ke zjištění entalpie fázové přeměny. Plocha pod 

píkem totiž odpovídá právě této entalpii, kterou lze vyjádřit takto: 

∆H=K ·A [19], 

kde ∆H je entalpie přeměny, K je kalorimetrická konstanta (daná použitým kalorimetrem) 

a A je plocha pod křivkou. 

Obr. 5.8 Typické DSC křivky: a) jednostupňová přeměna, b) dvoustupňová přeměna při ochlazování (R-
fáze), c) d) dvoustupňové přeměny s malou/velkou teplotní hysterezí jedné z přeměn [2]. 
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6. Aplikace slitin s tvarově paměťovým jevem 

6.1 Ovládací technika 

Zásadní výhodou slitin s tvarově paměťovým jevem je schopnost reagovat na teplotní 

změny. Běžné ovládací prvky složené z pneumatických, hydraulických nebo 

elektromotorických zařízení tuto vlastnost nemají. Když už nějaký ovládací systém 

využívá citlivosti na teplotu, obvykle se skládá ze tří základních prvků [1], tj. zařízení 

citlivé na teplotu (teplotní čidlo), elektronický procesor a elektřinou napájený ovládací 

prvek, což spolu s elektrickým vedením dané zařízení komplikuje, a tedy znatelně zvyšuje 

výrobní náklady. Tutéž funkci však dokáže plnit i materiál ze slitiny s tvarově paměťovým 

jevem, aniž by potřeboval zdroj elektrické energie, přičemž se skládá pouze ze dvou 

pohyblivých částí, tj. pružiny citlivé na teplotu a pružiny vytvářející potřebné předpětí 

(bias spring) [2]. Nižší počet součástek pak zvyšuje spolehlivost ovládacího systému, a 

v konečném důsledku snižuje výrobní náklady. Voskové a bimetalické ovládací prvky jsou 

sice také citlivé na teplotu, ale materiály s tvarově paměťovým jevem jsou navíc schopny 

přenášet mnohem větší sílu a pohybový impuls. Součástku ze SMA lze zmenšovat až do 

rozměrů řádově mikrometrů aniž bychom omezili její funkčnost, protože funkci vykonává 

samotná transformující se krystalická mřížka materiálu [20]. To má význam zejména 

v miniaturizaci. 

6.2 Spojovací technika 

Spoje potrubí se obvykle vyrábějí 

obráběním materiálu v austenitické fázi 

na válec takového obvodu, který velmi 

těsně přiléhá na vnitřní průměr potrubí, 

které má být utěsněno. Po ochlazení na 

teplotu martenzitické přeměny (např. 

v tekutém dusíku) nebo teplotu, kdy již 

lze indukovat martenzit napětím, se tento 

spoj roztáhne kónickým trnem. Poté se 

nasadí na konce potrubí, jejichž vnější 

průměr je menší než vnitřní průměr spoje 

po roztažení trnem, ale větší než vnitřní       Obr. 6.1 Schéma spojovacího článku [21]. 
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průměr spoje v austenitické fázi. Po zahřátí spoje do intervalu teplot As-Af se spoj smrští a 

přitlačí se k potrubí. Protože však nedojde k úplnému obnovení původního tvaru, vznikne 

napětí, které zajistí vynikající a spolehlivý spoj, viz obr. 6.1. Relativně vysoká cena však 

brání širokému využití. 

6.3 Biokompatibilní implantáty 

Nitinoly se jeví jako ideální slitina pro medicínské implantáty, a to navzdory známým 

toxickým účinkům niklu na lidský organismus. Příčinou vynikající biokompatibility je 

vrstva oxidu titaničitého [22]. Povrch implantátu se ochuzuje o nikl, kterému vrstva TiO2 

navíc brání uvolnění do lidského těla. Protože je však lidské tělo pro kov prostředí vysoce 

korozívní, je nutná pečlivá úprava povrchu za účelem zlepšení korozivzdorných vlastností, 

jinak by časem docházelo k bodové korozi (pitting). Obvykle se povrch záměrně pasivuje a 

upravuje elektrolytickým leštěním. U nitinolu určeného pro kloubní náhrady je dále nutné 

ošetřit povrch implantátu za účelem zvýšení únavových vlastností. 

Dnes již celkem běžným využitím nitinolu jsou medicínské stenty (viz obr. 6.2). Jedná 

se o umělou trubičku, která se zavádí do lidského těla, resp. krevního řečiště, aby se buď 

obnovila, resp. zajistila průchodnost cévy, která může být utlačována nádorem, nebo se 

zpevnila stěna porušené cévy, apod. Opět se využívá principu spojovacího článku, který 

reaguje na tělesnou teplotu. Tentokráte se však materiál stentu v martenzitickém stavu 

zdeformuje tak, že vnější průměr stentu má mnohem menší průměr než je vnitřní průměr 

periferní cévy, to aby se mohl zavést do těla, kde se vlivem tělesné teploty roztáhne tak, že 

vnější průměr stentu je o něco větší než vnitřní průměr cévy v daném místě jejího určení. 

Stent tak tlačí na vnitřní stěnu cévy a díky své unikátní síťovité konstrukci ke stěnám cévy 

velmi kvalitně přilne. Na obr. 6.3 je ukázka detailu počítačem renderovaného stentu. 

 
Obr. 6.2 Stenty [23]. Obr. 6.3 Detail stentu [24]. 
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7. Metalografie vzork ů slitin na bázi Ni-Ti 
V rámci praktické části této bakalářské práce jsem provedl metalografické zpracování 

vzorků vybraných slitin na bázi Ni-Ti-X. Metalografické výbrusy byly za použití 

klasických metod zhotoveny ve školní laboratoři VŠB – TUO, FMMI, na Katedře 

neželezných kovů, rafinace a recyklace.  

Vybrané vzorky byly vlisovány do bakelitu. Pro broušení jsem použil univerzální 

brousící a leštící stroj MTH Standard 30 a brusné papíry ze SiC o zrnitosti od P60 do 

P2000. Při leštění jsem použil jemný prášek Al2O3 v suspenzi s vodou. Pro zvýraznění 

mikrostruktury slitin jsem využil chemického leptadla o složení: 50 ml H2O, 40 ml HNO3 a 

10 ml HF, které je vhodné pro pozorování slitin na bázi Ni-Ti pod optickým mikroskopem. 

 Na níže uvedených snímcích (obr. 7.1 až 7.6) pořízených pomocí mikroskopu 

Olympus GX51 a digitálního mikrofotografického systému Olympus DP12 jsou ukázky 

mikrostruktur vybraných slitin na bázi Ni-Ti-X, jejichž nominální složení je uvedeno v tab. 

7.2. Vzorky s označením Q a W byly připraveny vakuově indukčním tavením a vzorek 

s označením Q_P byl připraven plazmovým tavením. 

 

    

 

 

 

 

 

vzorek 
prvek [hm. %] 

Q Q_P W 
C 0,039 0,027 0,023 
O 0,091 0,080 0,118 
N 0,0063 0,0066 0,0116 

prvek [at. %] Q Q_P W 
Ni 49,5 49,5 49,8 
Ti 25,5 25,5 42,2 
Zr 10 10 8 
Nb 15 15 - 

Tab. 7.2 Nominální složení vzorků 

 Tab. 7.1 Analýza nečistot ve vybraných vzorcích 
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Obr. 7.1 Mikrostruktura vzorku Q, zvětšeno 100x. Obr. 7.2 Mikrostruktura vzorku Q, zvětšeno 1000x. 

Obr. 7.3 Mikrostruktura vzorku Q_P, 
zvětšeno 100x. 

Obr. 7.4 Mikrostruktura vzorku Q_P, 
zvětšeno 1000x. 

Obr. 7.5 Mikrostruktura vzorku W, zvětšeno 100x. Obr. 7.6 Mikrostruktura vzorku W, zvětšeno 1000x. 
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8. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit význam a možnosti slitin s jevem tvarové 

paměti na bázi intermetalické sloučeniny NiTi, které představují slibný materiál pro 

potřeby mnoha průmyslových odvětví. Protože od jejich objevu uplynulo více než 50 let, 

jsou jejich vlastnosti již poměrně dobře známy. Jsem toho názoru, že světovou špičku v 

jejich vývoji a výrobě představují Spojené státy americké, následované Japonskem, 

Německem, Čínou a Indií. Zaměřil jsem se tedy na možnosti legování nitinolů těmi prvky, 

jejichž slitiny nachází v praxi největší uplatnění nebo doznaly v posledních letech 

zásadního vědeckého poznání. Na základě těchto vědeckých poznatků zde byly 

diskutovány 4 ternární systémy. 

Došel jsem k závěru, že legování mědí umožňuje přizpůsobovat teplotní hysterezi 

fázové přeměny NiTi, i když na úkor zhoršení mechanických vlastností. Přítomnost niobu 

pro změnu mechanické vlastnosti zlepšuje, protože v podobě fáze β-Nb významně 

ovlivňuje mez průtažnosti. Niob tak hraje klíčovou roli při zpevňování slitin Ni-Ti, 

přičemž zásadně ovlivňuje hysterezi přeměny a houževnatost slitiny. Obohacením těchto 

slitin kobaltem se pak dále zlepšují jejich mechanické vlastnosti, protože Co zabraňuje 

možnému vzniku křehké fáze (Ti, Nb)2Ni. Přidáním hafnia lze získat slitinu, která 

vykazuje tvarově paměťový jev i za teplot mnohem vyšších než je vůbec možné u 

binárního nitinolu, což je velmi významné pro vysokoteplotní aplikace. Konkrétně byly 

zkoumány vlastnosti slitiny Ni49Ti36Hf15, přičemž se zjistilo, že tvarově paměťové 

charakteristiky jsou sice horší než u NiTi, ale mechanické vlastnosti zůstaly srovnatelné. 

Wolfram se jeví užitečný při zvyšování tvrdosti a otěruvzdornosti NiTi, přičemž optimální 

legování představuje obsah W kolem 2 hm. %. 

Získání slitin Ni-Ti-X požadovaných vlastností však silně závisí na dodržení jejich 

přesného chemického složení, což s sebou nese velké nároky na jejich přípravu. Na 

základě diskutovaných poznatků si troufám tvrdit, že nejdůležitější etapou celého 

výrobního procesu je proces tavení. Příčinou je vysoká afinita titanu ke kyslíku a uhlíku. 

Tavení se proto provádí výhradně vakuově, nebo v ochranné atmosféře, obvykle z argonu. 

Ekonomicky přijatelnou a tedy i nejpoužívanější metodou je vakuově indukční tavení 

v grafitovém kelímku. Chceme-li však odlít ingot s co možná nejnižším obsahem uhlíku, je 

účelné si vsázku předem vhodně naaranžovat. Dalším možným způsobem přípravy nitinolu 

je plazmové tavení v měděném kelímku chlazeném vodou. Výhodou této metody je 
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vynikající čistota taveniny, protože nedochází ke vzniku vměstků a naplynění taveniny. 

Nevýhodou je energetická náročnost, horší chemická homogenita a struktura taveniny.  

Tváření nitinolů je taktéž obtížné. Z experimentů vyplývá, že tváření za tepla se  

provádí při teplotě 800°C. Tváření za studena je mnohem obtížnější, protože se slitiny 

samovolně vytvrzují, což vyžaduje pečlivé termomechanické zpracování a zároveň klade 

vysoké nároky na pracovní nástroje. Obvykle se používají ty z karbidu wolframu a u 

brusných nástrojů se používá brusivo ze SiC. 

Součástky z nitinolu nacházejí uplatnění zejména v ovládací technice, protože jejich 

pohybového účinku je dosahováno na základě změny teploty a nikoliv přítomnosti 

elektrického zdroje energie, jak je to obvyklé. Ve spojovací technice jsou těsnící 

schopnosti spojů ze slitin na bázi NiTi téměř dokonalé. Jejich širšímu využití však brání 

nepříznivá cena vyplývající z jejich nákladné výroby, proto se používají výhradně 

v letectví a kosmonautice. Vynikající biokompatibilita nitinolů je předurčuje jako ideální 

materiál pro medicínské implantáty. Používají se na výrobu stentů, dentálních drátů a 

kloubních náhrad. Silně agresivní prostředí uvnitř lidského těla však vyžaduje pečlivou 

úpravu povrchu těchto implantátů za účelem zvýšení korozivzdornosti a otěruvzdornosti. 

Nitinoly jsou pro technickou praxi jistě velmi zajímavým materiálem, a to navzdory 

jeho složité metalurgické přípravě. Jeho potenciál není ještě zdaleka vyčerpaný, protože 

legováním se jeho možností dále rozrůstají. Mnoho ternárních systémů Ni-Ti-X však ještě 

není zcela prozkoumáno, proto vyžaduje další vědecké badání.    
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