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Abstrakt 

Predložená práca sa zaoberá vlastnosťami materiálov, ktoré majú schopnosť rôzne 

reagovať na vonkajšie stimuly. V anglickej literatúre sa tieto materiály označujú ako 

Smart materiály. Práca prináša prehľad využitia týchto materiálov v lekárstve. Pozornosť 

je venovaná predovšetkým Nitinolu ako najvýznamnejšiemu zástupcovi Smart 

materiálov, ktoré sa využívajú v medicíne. Práca ďalej obsahuje simuláciu pamäťového 

efektu nitinolovej skoby pre fixáciu zlomeniny. Simulovanie pamäťového efektu využíva 

pre výpočet metódu konečných prvkov a uskutočňuje sa v programe ANSYS. Simulácia 

má demonštratívny charakter. 

 

Abstract 

This thesis describes materials which react to external stimuli. These materials are know 

as Smart materials. The thesis provides an overview of these materials and their use in 

the field of medicine. A lot of attentions is paid to Nitinol as the most significant 

representative of Smart materials. The thesis brings a simulation of using shape memory 

effect of Nitinol staple for bone fracture fixation. This simulation use the method of finite 

elements for solving and it is done in ANSYS modeling software. The simulation has 

only demonstrational purpose. 
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1 Úvod  

Ľudské telo je zázračný organizmus formovaný počas dlhých rokov evolúcie až do 

dnešnej podoby. Navrhla a skonštruovala nás sama príroda. S istotou môžeme povedať, 

že naša schránka je dielom toho najlepšieho inžiniera avšak nie je dokonalá. Choroby, 

vrodené vady, úrazy, to všetko sú poruchy, ktoré často neumožňujú správnu funkciu 

ľudského tela. Ľudstvo sa už od pradávna snaží tieto chyby opravovať, zmierňovať alebo 

im predísť. Každé ľudské pokolenie objavuje nové a efektívnejšie metódy liečby. 

V posledných dekádach zaznamenáva medicína obrovský rozvoj, ktorý je spojený 

s vývojom nových technológií. 

 

V prvej polovici 20. storočia sa začali podrobne študovať fyzikálne javy súvisiace 

s rekryštalizáciou materiálu. Na základe týchto poznatkov boli vytvorené Smart 

materiály.  Smart materiály boli a stále aj sú inovatívnym druhom materiálu. Vlastnosti 

týchto materiálov sú predmetom štúdia v rôznych vedeckých odvetviach a nachádzajú 

uplatnenie v rôznych technických odboroch. Smart materiály sa uplatnili vo vesmírnej 

technike, ďalej pri riešení problému spojky potrubia stíhacích lietadiel. Denne ich 

nevedome používame. V našom okolí sú súčasťou termostatických ventilov, 

rýchlovarných kanvíc alebo cloniacej vrstvy v oknách.  

 

Svoje miesto však majú nepochybne aj v medicíne. Práve vďaka Smart materiálom vieme 

dnes vyhotovovať kvalitné obrazy z magnetickej rezonancie. Vieme určiť polohu nádoru 

a účinne ho liečiť. Pre verejnosť najznámejším zástupcom Smart materiálov je Nitinol. 

Aplikácia tejto zliatiny v medicíne spôsobila obrovský pokrok v liečbe endovaskulárnych 

ochorení. Iné využitie bolo nájdené v zubnom lekárstve, kde nitinolový drôt vyvíja 

konštantný tlak na zuby a tým ich presúva do požadovanej pozície.  

 

Smart materiály sú stále rozrastajúcou sa skupinou s veľmi špecifickými vlastnosťami. 

Táto bakalárska práca je zameraná na využitie smart materiálov, a to najme zliatiny Ni-

Ti v modernej medicíne.   
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2 Rešeršná štúdia 

Rešeršná štúdia je zameraná na súčasné poznatky z oblasti smart materiálov. Spracovaná 

bola všeobecne s ohľadom na tému bakalárskej práce. Hlavným zdrojom informácií je 

kniha: Encyclopedia of Smart materials, ktorú editoval Schwartz Mel. 

 

SCHWARTZ, Mel. Encyklopedia of Smart Materials. Volume 1,2 . New York: John 

Wiley, 2002 

 

- Kniha  je rozdelená do dvoch dielov a zoraďuje Smat materiály podľa abecedného 

poradia. Na tvorbe knihy sa spolupodieľalo viac ako 150 ľudí. Editoval knihu 

Schwartz Mel.   

 

- Prvý diel zachytáva oblasť materiálov začínajúcich na písmeno A – L. 

 

- Druhý diel opisuje zvyšok materiálov začínajúcich na M – Z. 

 

- Kniha na viac ako 1070 stranách opisuje známe Smart materiály, princíp funkcie 

týchto materiálov a ich využitie. Vďaka abecednému zoradeniu je kniha 

prehľadná a jednoducho sa v nej vyhľadáva. 

 

LAGOUDAS, Dimitris C. Shape memory alloys: modeling and engineering 

applications. New York: Springer, 2008 

 

- Kniha je rozdelená do siedmich kapitol, v ktorých nás autor oboznámi so 

základnými vlastnosťami zliatin s tvarovou pamäťou.  

 

- Autor vysvetľuje princíp modelovania pamäťového efektu pomocou MKP. Ďalej 

uvádza vlastností zliatin Ni-Ti pri rôznych pomeroch substitučných prvkov. 

 

- V knihe sú uvedené rôzne uplatnenia zliatin s tvarovou pamäťou pre technické aj 

medicínske využitia.  

 

- Autor prikladá aj samotné simulácie vytvorené pomocou MKP. 
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ADDINGTON, D. Michelle. a Daniel L. SCHODEK. Smart materials and new 

technologies: for the architecture and design professions. Boston: Architectural 

Press, 2005 

 

- Kniha je delená do deviatich kapitol. Rozdeľuje Smart materiály so dvoch skupín. 

Následne opisuje rôzne príklady materiálov z oboch skupín. 

 

- Pozornosť je venovaná predovšetkým na uplatnenie špecifických vlastností Smart 

materiálov v rôznych vedeckých odboroch.  

 

- Piata kapitola popisuje využitie Smart materiálov v aktuátoroch. 

 

- Šiesta a siedma kapitola sú venované produktom vyrobeným zo Smart materiálov 

pre komerčné a technické využitia. 

 

SUN, L., W.M. HUANG, Z. DING, Y. ZHAO, C.C. WANG, H. PURNAWALI a C. 

TANG. Stimulus-responsive shape memory materials: A review. Materials and 

Design. Elsevier, 2011 

 

- Práca pojednáva o rôznych typoch materiálov s tvorovou pamäťou. 

 

- Pamäťové materiály sú rozdelené na zliatiny, keramiku a polyméry. Práca 

popisuje každý z týchto materiálov, jeho vlastnosti, využitie a princíp, na ktorom 

pracuje pamäťový efekt v danom materiáli.  

 

UCHINO, Kenji. Advanced Piezoelectric Materials: Science and Technology. 

Elsevier Science, 2010 

 

- Kniha je delená na 18 kapitol, venujúcim sa oblasti využitia piezoelektrických 

prvkov. 

 

- V prvej kapitole autor opisuje vlastnosti piezoelektrických materiálov, históriu 

ich objavenia a významné spôsoby ich použitia. 

 

- Dôsledne je vysvetlený princíp funkcie piezoelektrických materiálov ako aj 

využitie tohoto princípu na tvorbu ultrazvukových vĺn. 
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3 Smart materiály 

Smart materiál je názov materiálu, ktorý je schopný meniť svoje fyzikálne alebo 

chemické vlastnosti  v závislosti na zmene vonkajších faktorov. Materiál už pri  malých 

stimuloch dosiahnutých zmenou vonkajších podmienok ako sú tlak, teplota, pH, vlhkosť, 

napätie alebo vhodnou zmenou elektromagnetického poľa, podlieha zmene tvaru, farby 

alebo vodivosti. Tento proces je pre Smart materiál reverzibilný a po odstránení 

vonkajšieho zaťažovacieho faktoru sa materiál vracia do pôvodného stavu s jeho 

pôvodnými vlastnosťami.[1,2]   

 

Uvedené vlastnosti Smart materiálov sa uplatňujú v inžinierskej praxi ako akčné členy 

mechanizmov. Akčný člen (aktuátor) spôsobí zmenu v činnosti mechanizmu, alebo jeho 

zastavenie a to pri nami určených podmienkach. Ako príklad slúži nahradzovanie 

bimetalických pásikov v rýchlovarných kanviciach spoľahlivejšími pamäťovými 

zliatinami. [3] 

 

Smart materiály reagujú na vonkajšie zmeny rôznymi spôsobmi. Podľa spôsobu reakcie 

ich delíme na dve základné skupiny:                            

 

a) Smart materiály 1. druhu- property- changing materials  

  

b) Smart materiály 2. druhu- energy- changing materials  

[2] 

 

3.1 Smart materiály 1. druhu 

Do tejto skupiny patria materiály, ktoré pôsobením vonkajšieho stimulu priamo menia 

svoje chemické, mechanické, magnetické alebo elektrické vlastnosti. Patria sem všetky 

materiály meniace svoju farbu akými sú termochrómne, elektrochrómne alebo 

fotochrómne materiály. Skupinou so širokým uplatnením sú pamäťové materiály, ktoré 

patria do skupiny Smart materiálov 1. druhu.  [3] 

 

3.1.1 Termochrómne materiály  

Termochrómne materiály sú schopné absorbovať teplo z prostredia. Táto tepelná energia 

spustí chemické procesy. Energetické prechody v materiáli majú vplyv na jeho optické 

vlastnosti. Dôsledkom týchto zmien je výrazná schopnosť odrážať pri rozdielnych 

teplotách rôzne vlnové dĺžky svetla. Tento jav pozorujeme ako zmenu farby materiálu. 

Po znížení teploty na počiatočnú hodnotu nastáva reverzibilný proces a materiálu sa 

navrátia jeho pôvodné vlastnosti.[2] 
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Použitie termochrómnych materiálov je predovšetkým v oblasti vývoja testerov batérií 

a termometrov. Svoje uplatnenie našli aj ako súčasť rôznych ochranných filmov a farieb, 

ktoré v lete dokážu odrážať slnečné svetlo v závislosti na teplote. Cez chladnejšie zimné 

dni tieto ochranné filmy naopak absorbujú veľkú časť slnečného spektra a preto je 

teplotná diferencia súčasti menšia, ako teplotná diferencia okolia. Známe je 

predovšetkým komerčne-dekoratívne využite týchto materiálov vo forme náteru na 

pohári, ktorý po zaplnení tekutinou s rozdielnou teplotou, ako je teplota okolia, zmení 

svoju farbu. [4] 

 

Testery batérii sú zložené z vodivého pásika a termochrómneho filmu. Pri zatlačení 

vodivého pásika ním začína tiecť elektrický prúd. Pásik kladie odpor prúdu a vzniká 

Joulovo teplo Q=R∙ ∙t. Pásik sa postupne ohrieva a termochrómny film mení svoju farbu. 

V závislosti od zostávajúcej kapacity batérie sa mení veľkosť prúdu I a veľkosť 

vznikajúceho tepla na ktoré termochrómny film reaguje. 

Obr. 3.1 

Tester na batérii 

Prevzaté z [8] 

 

3.1.2 Fotochrómne materiály 

Fotochrómne materiály absorbujú ultrafialové žiarenie. Žiarenie je následne absorbované 

štruktúrou materiálu. Jednotlivé atómy prechádzajú do excitovaného stavu a nadbytočnú 

energiu vyžarujú vo väčších vlnových dĺžkach viditeľného spektra. Po odstránení zdroja 

ultrafialového svetla sa atómy vracajú do pôvodného stavu a materiál sa javí 

bezfarebným. [2]   

 

V medicíne svoje uplatnenie našli tieto materiály pri chránení zraku. Sklá okuliarov alebo 

kontaktných šošoviek, do ktorých je aplikovaný tento, farbu meniaci materiál, sa pri 

vystavení slnečnému svetlu stmavia. Lekári predpisujú špeciálny typ šošoviek pri 

rôznych očných problémoch ako je napríklad šedý alebo zelený zákal. Ľudské oko je tak 

chránené a zároveň šošovky stále plnia svoju funkciu. 



 

12 

 

3.1.3 Elektrochrómne materiály 

Pre vytvorenie elektrochrómneho efektu sa využíva viacero materiálov, ktoré sú na sebe 

navrstvené. Pri prechode elektrického prúdu týmito vrstvami dochádza k redukčno-

oxidačným procesom, ktoré sa opticky javia ako stmavenie vrstvy. Tento proces je možné 

aj obrátiť a tak znova zosvetliť materiál. Tento jav je používaný napríklad pri výrobe 

špeciálnych okien.[2]   

 

Proces prebiehajúci medzi vrstvami je založený už na zmienených redukčno-oxidačných 

reakciách. Najčastejšie sa využíva vodík alebo lítium. Ióny týchto prvkov sa presúvajú 

z vrstvy iónov, ktorá sa nazýva aj sklad iónov, cez vodivú vrstvu až do vrstvy 

elektrochrómnej, kde menia optické vlastnosti tejto vrstvy. Následne táto vrstva 

neprepúšťa svetlo danej vlnovej dĺžky. Pri zmene polarity sa ióny vracajú späť do skladu 

iónov a optické vlastnosti sa vracajú do pôvodného stavu. [7,1]   

Obr. 3.2 

Elektrochrómne sklo 

Prevzaté a upravené z [7]   

 

3.1.4 Ferokvapalina  

Je nepravdepodobné že sa podarí niekedy nájsť tekutinu, ktorá by vykazovala 

feromagnetické vlastnosti. Napríklad nikel, kobalt či železo strácajú svoje 

feromagnetické vlastnosti po zmene z pevnej na kvapalnú fázu. Po zmiešaní 

magnetických častíc, magnetitu alebo hematitu, veľkosťou do 10nm s kvapalinou, často 

olejom, vzniká suspenzia, ktorá sa nazýva ferokvapalina alebo aj magnetická tekutina. [5] 
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Takáto suspenzia má veľa zaujímavých využití, ktoré vieme regulovať zmenou 

magnetického poľa. Preto ferokvapalinu radíme k Smart materiálom. Materiál má 

pomerne vysokú viskozitu a dobre vedie teplo. Tieto vlastnosti sa využívajú pri 

obrábacích operáciách, kde môže nahradiť chladiacu a mazaciu kvapalinu. Interakcia 

s magnetickým polom môže zabezpečiť dokonalé mazanie určitých strojných častí. V 

laboratóriách NASA sa skúmala možnosť manipulácie ferokvapalinového raketového 

paliva v stave bez tiaže pomocou magnetického poľa.[5]  

 

Obr. 3.3 

Ferokvapalina v magnetickom poli  

Prevzaté z [13] 

 

Široké uplatnenie majú ferokvapaliny v medicíne, kde sa využívajú pri viacerých 

liečebných procedúrach. S rozvojom nanotechnológii je dnes možné do matrice tvorenej 

polysacharidom-dextran obalenej polyethylenglykolom (PEG) aplikovať feromagnetické 

častice. Následne na štruktúru prichytíme protilátky ChL6, ktoré obsahujú rádioaktívne 

častice 111ln. Častice slúžia ako vysielač, ktorý udáva polohu látky v tele pacienta.  

Pomocou magnetického poľa je potom možné akumulovať účinné látky priamo na nádor. 

Tento proces sa nazýva magnetické zameriavanie. [6]   
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Obr. 3.4 

Uchytenie protilátky na dextranovú maticu 

s oxidmi železa v PEG obale 

Prevzaté a upravené z [6] 

 

Prínosným zdrojom informácií o zmenách v ľudskom tele sú v posledných rokoch 

snímky vyvolané magnetickou rezonanciou (MR) Použitím MR získavajú lekári obraz 

rôznych tkanív v ľudskom tele. Nastávajú však situácie kedy magnetický moment, ktorý 

je pre rôzne typy tkanív rozdielny, nie je dosť silný. Jednotlivé tkanivá sa nedajú rozlíšiť 

a snímka je nevyhovujúca. V takýchto prípadoch sa pacientovi podá ferokvapalina na 

báze dextranu, ktorý je biokompatibilný. Každý typ tkaniva absorbuje iné množstvo 

tekutiny a zvýši tým magnetický moment. Snímky vyhotovené touto metódou sú veľmi 

kvalitné a môžeme pomocou nich určiť rakovinové bunky, ktoré ako jediné neabsorbujú 

ferokvapalinu. [9] 

 

Ďalšími typmi použitia ferokvapalín v medicíne sú hypertermia a magnetická separácia 

buniek. Hypertermia je proces, pri ktorom je magnetická tekutina zavedená do nádoru. 

Následne sa využije rozdielnych vlastností tejto tekutiny a vody v ľudskom tele. Pacient 

sa vystaví elektromagnetickému poľu. Ferokvapalina absorbuje viac elektromagnetickej 

energie ako voda. Energia sa premieňa na teplo, ktoré pôsobí priamo v mieste určenia, 

napríklad v nádore, bez toho aby bol zvyšok ľudského tela teplotne ovplyvnený. Jedná sa 

stále o rozvíjajúcu sa oblasť s veľkým potenciálom. [9]   
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Magnetická separácia buniek je dvojkroková operácia, skladajúca sa z naviazania častice 

do vybranej bunky. Druhým krokom je pohyb magnetických častíc zmenou 

magnetického poľa. Táto metóda je využiteľná pri rakovine kostnej drene. Využijú sa  

magnetické nanočastice, ktoré majú afinitu k rakovinovým bunkám. Od infikovanej drene 

sú oddelené rakovinové bunky a táto očistená dreň je navrátená pacientovi. Výhoda 

metódy je dokonalá kompatibilita drene, ktorá pri darovaní nie je nikdy zaručená. [9] 

 

3.1.5 Magnetostrikčné materiály 

Vlastnosť materiálu meniť svoj tvar pri vystavení magnetickému poľu sa nazýva 

magnetostrikcia. Magnetické domény vystavené magnetickému poľu majú snahu natočiť 

sa v zmysle príťažlivých a odpudivých síl, na ne pôsobiacich. Toto natáčanie domén 

pozorujeme ako zmenu tvaru súčasti. Rýchlou zmenou magnetického poľa môžeme 

donútiť súčasti vyrobené z takéhoto materiálu vibrovať. Využitie takéto súčasti  majú 

v medicíne-ultrazvuk, ako sonické čistiace zariadenia alebo v podvodných sonaroch. 

V praxi sú však využívanejšie piezoelektrické materiály, ktorým budeme venovať 

pozornosť neskôr. [10] 

 

3.1.6 Pamäťové materiály 

Do skupiny pamäťových materiálov zaraďujeme všetky materiály, ktoré sa vyznačujú 

pamäťovým efektom. Pamäťový efekt je schopnosť materiálu obnoviť pomocou 

špecifického stimulu jeho pôvodný tvar, po tom čo bol materiál kvazistaticko-plasticky 

deformovaný. Pamäťové materiály delíme na:  

- zliatiny s tvarovou pamäťou  

- polyméry s tvarovou pamäťou   

- keramika s tvarovou pamäťou   

[11]  

 

Podrobne sa materiálom s tvarovou pamäťou budeme venovať vo štvrtej kapitole. 

 

3.2 Smart materiály 2. druhu 

Smart materiály, ktoré reagujú na vonkajšie podnety absorbovaním energie tohto podnetu 

a transformovaním na energiu inej formy nazývame, energiu meniace materiály. [2] 

 

Energetické polia obklopujú všetky materiály. Pokiaľ je energetický stav materiálu 

rovnaký ako energetický stav obklopujúceho prostredia, materiál je v rovnovážnom stave. 

Nedochádza teda k žiadnej výmene energie. Ak je táto rovnováha porušená vzniká 

potenciál, ktorý vedie k energetickej výmene medzi materiálom a prostredím. Na 

atomárnej úrovni dochádza k zmenám energetického stavu. Materiál má snahu vrátiť sa 
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do pôvodného, energeticky najvýhodnejšieho stavu. Atómy sa preto zbavujú nadbytočnej 

energie, vzniká takzvaná výstupná energia. [2]  

Predstaviteľmi tejto skupiny sú napríklad elektroluminiscenčné, fotovoltaické a 

termoluminiscenčné materiály. Na rozdiel od Smart materiálov 1. druhu len špecifické 

materiály tejto skupiny sú schopné reverzibilného procesu. Sú to napríklad 

piezoelektrické a termoelektrické materiály. [2] 

 

3.2.1 Piezoelektrické materiály 

Materiály, ktoré produkujú elektrický prúd ako dôsledok mechanického zaťažovania 

nazývame piezoelektrickými materiálmi. Indukované množstvo náboja je priamo úmerné 

zaťaženiu. Pri opačnom procese, kedy materiál vystavíme elektrickému poľu pozorujeme 

vznik napätia a deformáciu materiálu. [12] 

 

Prvý krát bol piezoelektrický efekt pozorovaný v roku 1880. Objaviteľmi boli bratia 

Pierre a Jacques Curie, ktorí ho pozorovali na kryštáli kremeňa. Ako sme už zmienili 

tvorba elektrického náboja je spôsobená deformáciou, teda ako následok pôsobenia tlaku. 

Slovo piezo pochádza z gréčtiny a znamená tlak. [12] 

 

Piezoelektrický efekt je spôsobený deformáciou na atomárnej úrovni. Pre priblíženie 

tohto procesu použijeme práve kryštál kremeňa. Ten je zložený z atómov kremíka 

a kyslíka. Každý z týchto atómov nesie rozdielny náboj. Väzby medzi atómami 

a rozloženie jednotlivých atómov vidíme na obrázku 3.5. Symetria rozloženia spôsobuje 

elektricky  neutrálny stav materiálu. [14] 

 

Obr. 3.5 

Rozloženie atómov v kryštáli kremeňa 

Prevzaté z [14] 
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Zmena neutrálneho stavu nastáva po aplikovaní silového zaťaženia v smere osí X a Y. 

Ako vidíme na obrázku 3.6 a 3.7, zaťaženie spôsobí pohyb atómov. Na obrázku 3.6 

vidíme aplikovanie tlaku v smere osi X. Nastáva posun atómu Si ako nosiča kladného 

náboja a atómu O ako nosiča záporného náboja smerom k počiatku súradnicového 

systému. Následkom je posun elektrického centra atómov Si a atómov O. Kryštál sa 

polarizuje. Polovica nad osou Y má záporný náboj, druhá polovica pod osou Y je nabitá 

kladne. Zaťaženia v smere osi Y spôsobí naopak oddialenie atómov, ako to vidíme na 

obrázku 3.7. Vzniknutý potenciál vykazuje opačnú polaritu ako v prvom prípade. 

Alternáciou týchto cyklov vzniká elektrický prúd. [14] 

 

 

 

 

Po aplikácii elektrického poľa sa kryštál pod jeho pôsobením deformuje ako je to 

znázornené na obrázku 3.8. Vhodným menením polarity elektrického toku môžeme 

kryštál rozkmitať a to vo frekvenciách desiatok kHz. Ľudský sluchový orgán nie je 

schopný rozoznať zvuk o frekvenciách vyšších ako 20 kHz. Táto oblasť sa nazýva 

ultrazvukom. [12] 

 Obr. 3.8 

Kryštál vystavená elektrickému poľu 

Prevzaté z [14] 

 

Obr. 3.6   

Zaťaženie v ose X  

Prevzaté z [14] 

 

Obr. 3.7   

Zaťaženie v ose Y 

Prevzaté z [14] 
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Akustický menič je zariadenie, ktoré generuje ultrazvukové vlny aplikáciou 

premenlivého elektrického poľa na vrstvu piezoelektrického materiálu. Následne 

zachytáva odrazené vlny. Zachytené vlny spätne deformujú vrstvu piezoelektrického 

materiálu a vytvárajú elektrické signály. Tieto signály vieme ďalej spracovať a na ich 

základe zistiť informácie o objekte, ktorý vlny odrazil. Široké uplatnenie táto technika 

našla počas 2. svetovej vojny. Vynález RADARu (radio detection and ranging- rádiové 

rozpoznávanie a zameriavanie) pomohol Spojenému kráľovstvu účinne sa brániť pred 

nemeckými náletmi. Neskôr sa začal radar používať aj v navigačnom systéme ponoriek. 

[12]  

 

Mierové a každodenné využitie majú piezoelektrické materiály v modernej medicíne. 

Ultrasonografia sa stala bežnou pomôckou lekárov. Jedná sa o neinvazívnu metódu 

pozorovania mäkkých tkanív ľudského teľa. Často je s jej pomocou lokalizovaný zdroj 

bolesti alebo iné poruchy v tkanivách. Celosvetovo rozšírené je pozorovanie vývoja plodu 

v maternici tehotnej ženy. Umožňuje tak sledovať zdravotný stav matky aj plodu. [15]  

  

 

Obr. 3.9 

Princíp akustického meniča  

Prevzaté a upravené z [15] 

 

Pre rôzne tkanivá sa nastavujú rôzne frekvencie ultrazvuku. Dôvodom je rozdielne 

zloženie tkanív a rôzna vzdialenosť od povrchu tela. S rastúcou frekvenciou sa zlepšuje 

výsledný obraz ale zmenšuje vzdialenosť, ktorú môžeme zobraziť. Preto sa používajú 

rozsahy:  a) 3 - 5 MHz- pre brušné oblasti  

  b) 5 - 10 MHz- pre zobrazenie svalov a nehlbokých tkanív  

  c) 10 - 30 MHz- pre zobrazenie pokožky a očného tkaniva  

Pomocou Dopplerovho javu a špeciálnych sond, je možné merať aj prúdenie krvi 

v cievach, prípadne prúdenie iných telesných tekutín. [15] 
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Pôsobenie ultrazvuku na špecifických frekvenciách má deštruktívne účinky. Vedci sa ich 

snažia využiť pri tvorbe ultrazvukových skalpelov a vŕtačiek. Táto technológia sa 

postupne začína uplatňovať v praxi. Je veľmi presná, je možné ňou rezať mäkké aj tvrdé 

tkanivá a oproti konvenčným skalpelom redukuje poškodenie tohto tkaniva. [16] 

Obr. 3.10 

Ultrazvukový skalpel 

Prevzaté a upravené z [16] 
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4 Materiály s tvarovou pamäťou 

Materiály s tvarovou pamäťou sú špeciálnou skupinou materiálov, ktoré sa vyznačujú 

vlastnosťami ako pamäťový efekt a pseudoelasticita. Obyčajné materiály tieto vlastnosti 

preukazujú minimálne alebo nimi nedisponujú vôbec. Prvá zmienka o materiáloch 

s tvarovou pamäťou (Shape Memory Materials - SMMs) pochádza z roku 1932. 

Pozorovania   ustava Arnea Ölandera na zliatine Au-Cd ho priviedli k objavu 

pseudoelasticity. [11, 19] 

 

Ďalším prínosom bol objav  A.B. Greningera a V.G. Mooradiana, ktorí pozorovali zmeny 

medzi austenitickou a martenzitickou štruktúrou pri zmene teploty na zliatine Cu-Zn. 

Komplexne sa pamäťové materiály začali študovať po objavení pamäťového efektu  

zliatiny Ni-Ti v rokoch 1962-1963. [11, 19] 

 

4.1 Jednocestný pamäťový efekt 

Pamäťový efekt, označovaný ako SME z anglického Shape Memory Effect je jav pri 

ktorom materiál, ktorý je deformovaný pod teplotou Austenit start - As, nadobudne svoj 

pôvodný tvar na základe fázovej transformácie, ktorá prebehne po zvýšení teploty nad 

teplotu Austenit finish - Af. Deformácia pod teplotou As môže byť spôsobená ťahom, 

tlakom, ohybom a pod.. [17] 

 

Využijeme zliatinu Ni-Ti k bližšiemu popisu pamäťového efektu. V austenitickej fáze má 

táto zliatina kubickú kryštalickú mriežku objemovo centrovanú – bcc. Pri prechode na 

fázu martenzitu sú atómy nútené kryštalizovať do tetragonálnej, ortorombickej alebo 

monoklinickej mriežky. Transformácia medzi týmito štruktúrami neprebieha difúziou 

atómov ale deformáciou mriežky. Najčastejšie sa uplatňuje proces dvojčatenia. Týmto 

procesom vzniká martenzitická štruktúra označovaná ako twinned martensite. [3] 

Obr. 4.1 

Kryštalická mriežka zliatiny Ni-Ti 

Prevzaté a upravené z [18] 
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Transformácia z austenitu na martenzit v anglickej literatúre nazývaná ako forward 

transformation sa môže uskutočniť až 24 spôsobmi. Vyplýva to zo symetrie kubickej 

mriežky. Máme 6 symetrických stien, ktoré sa môžu posúvať v jednej z 2 rovín a taktiež 

deformovať v jednej z 2 rovín. Sčítaním týchto parametrov dostávame 6∙2∙2 = 24. Rôzne 

zoskupenia týchto variácií spôsobujú makroskopické zmeny v tvare, ktoré sú však 

zanedbateľné. [3] 

 

Transformáciou z fáze twinned martensite na austenit nazývanej reverse transformation 

nedochádza k žiadnej zmene tvaru. Materiálovými charakteristikami všetkých 

pamäťových materiálov sú teploty týchto transformácií. Rozlišujeme 4 významné teploty: 

 

- Ms - martensitic start temperature- teplota tvorby prvých kryštálov martenzitu.  

- Mf - martensitic finish temperature- teplota, pod ktorou je štruktúra celá martenzitická.  

- As - austenitic start temperature- teplota tvorby prvých kryštálov austenitu.  

- Af - austenitic finish temperature- teplota, nad ktorou je štruktúra celá austenitická. [3] 

 

Obr. 4.2 

Teplotne budené fázové transformácie 

bez zaťaženia 

Prevzaté z [3] 

 

Zmena nastáva pri aplikovaní zaťaženia na fázu twinned martensite. Zaťaženie 

transformuje  twinned martensite na fázu označenú ako detwinned martensite. Dôvodom 

zmeny fáze je preorientovanie niektorých variant kryštalickej mriežky fáze twinned 

martensite. Preorientovanie spôsobí makroskopické zmeny tvaru, ktoré však ostanú 

v štruktúre aj po odstránení zaťaženia. Odstrániť tieto zmeny  je možné ohriatím fáze 

detwinned martensite nad teplotu Af. Pre správne preorientovanie kryštalických mriežok 

je potrebné v štruktúre vyvinúť dostatočne veľké napätie aby započal proces detwinningu, 
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označujeme ho ako detwinning start stress – s. Proces je ukončený po celom objeme 

telesa ak prekročíme hodnotu detwinning finish stress – f. [3]  

Obr. 4.3 

Proces detwinningu 

Prevzaté z [3] 

 

Využitím vyššie uvedených znalostí popíšeme cyklus pamäťového efektu na zliatine Ni-

Ti. Materiál ochladíme z austenitu pod teplotu Mf. Vzniknutú štruktúru twinned 

martenzitu zaťažíme napätím tak, aby dosiahlo hodnotu f.. Štruktúra prechádza 

procesom detwinningu. Dostávame kryštalickú štruktúru detwinned martenzitu. 

Odstránením zaťaženia eliminujeme elastickú deformáciu. Nakoniec materiál ohrievame 

nad teplotu Af a dostávame austenitickú štruktúru. Pri ohreve pozorujeme medzi 

teplotami As až Af odstránenie plastickej deformácie. Súčasť nadobudla pôvodný tvar. 

Cyklus je znázornený v 3D na obrázku 4.4. [3]  

 

Obr. 4.4 

Cyklus pamäťového efektu 

Prevzaté z [3] 
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4.2 Pseudoelasticita 

epoty Ms, Mf, As, Af sú závislé predovšetkým od chemického zloženia pamäťového 

materiálu, no zároveň na ich hodnotu má vplyv aj veľkosť aplikovaného zaťaženia. 

Závislosť medzi napätím a teplotami transformácie je priamo úmerná. Pseudoelasticita je 

jav, ktorý pozorujeme pri napäťovom zaťažení materiálu, ktorý je ohriaty nad teplotou 

Af. Po zaťažení austenitickej fáze prechádza materiál do fáze detwinned martensite. 

Transformácia fází je teda indukovaná napätím, a po odstránení tohto napätia materiál 

rekryštalizuje znova do austenitickej fáze. Popísanú pseudoelastickú zaťažovaciu dráhu 

vidíme na obrázku 4.5. [3]   

 

Obr. 4.5 

Pseudoelastická zaťažovacia krivka 

Prevzaté a upravené z [3] 

 

Zaťažovaním vznikajú tvarové deformácie, ktoré by mali mať plastický charakter, avšak 

po odstránení zaťaženia miznú čo je spôsobené fázovou transformáciou. Materiál 

vykazuje elastické vlastnosti pri plastickej deformácií- pseudoelasticita. Pokiaľ je teplota 

materiálu v rozmedzí teplôt As < T < Af dochádza k čiastočnej pseudoelasticite a materiál 

ostáva čiastočne deformovaný. Závislosť pseudoelastickej deformácie na aplikovanom 

napätí popisuje obrázok 4.6. Obrázok 4.7 znázorňuje rozdiel medzi úplnou a čiastočnou 

pseudoelasticitou, vyjadrenou ako závislosť napätie-deformácia. [3] 
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Obr. 4.6  

Pseudoelastická zaťažovacia krivka 

Prevzaté a upravené z [3]  

 

Obr. 4.7 

Pseudoelastická zaťažovacia krivka 

Prevzaté z [19] 

 

4.3 Dvojcestný pamäťový efekt 

V podkapitole 4.1 sme vysvetlili princíp jednochodého pamäťového efektu. Materiál si 

„pamätá“ tvar nad teplotou Af. Pozorovaním však bolo zistené, že po niekoľkých 

cyklických zaťažovaniach si materiál „zapamätá“ aj tvar pod teplotou Mf. K dosiahnutiu 

tohto efektu je potrebné kombinovať teplotný a mechanický zaťažovací cyklus. Teplotný 

cyklus sa prevádzkuje pri stálom napätí materiálu za zmeny teploty. Mechanický cyklus 

prebieha nad teplotou Af pri zmene napätia. V každom z cyklov vznikajú mikroskopické 

deformácie a malé napätia. Určitým počtom cyklov akumulujeme tieto defekty až kým 

dosiahneme saturačnú smyčku. Dvojchodý pamäťový efekt je teda dôsledkom defektu, 

ktorý vzniká v štruktúre. Tento efekt znižuje veľkosť elastickej deformácie a počet 

cyklov tohto efektu je teoreticky neobmedzený. Na obrázkoch  4.8 a 4.9 vidíme príklad 

cyklenia pre dosiahnutie dvojcestného pamäťového efektu. Dobre viditeľné sú aj samotné 

saturačné smyčky. [3]  
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Obr. 4.8      Obr. 4.9 

Teplotné cyklenie zliatiny Ni-Ti   Mechanické cyklenie zliatiny Ni-Ti 

pri =150 MPa     pri T=70 C > Af 

Prevzaté z [3]      Prevzaté z [3] 

 

4.4 Zliatiny s tvarovou pamäťou 

Zliatiny založené na báze Ni-Ti, Cu a Fe sú najvýznamnejšími zástupcami skupiny 

materiálov, ktoré vykazujú pamäťový efekt a pseudoelasticitu. Zliatiny založené na báze 

Ni-Ti a Cu našli široké uplatnenie. Zliatiny na báze Fe vykazujú najhoršie vlastnosti a sú 

používané len ojedinele. V anglickej literatúre sú zliatiny s tvarovou pamäťou často 

označované skratkou SMAs (shape memory alloys).  [11] 

 

4.4.1 Zliatiny na báze Ni-Ti 

Zliatiny niklu a titánu sú z pomedzi pamäťových materiálov, najrozšírenejšie. Dôvodom 

je predovšetkým jednoduchá úprava transformačných teplôt a vysoká biokompatibilita. 

Zliatiny týchto kovov vykazujú najvyššie hodnoty plastickej deformácie v priebehu 

pamäťového zaťažovania. Využitiu zliatin na bázy Ni-Ti sa budeme podrobne venovať 

v nasledujúcej kapitole. [11] 

 

4.4.2 Zliatiny na báze Cu 

Najrozšírenejšie pamäťové zliatiny založené na báze medi sú Cu–Al–Be a Cu-Zn-Al. 

Ďalšími zliatinami sú napríklad  Cu-Al-Mn alebo Cu-Al-Ni. Fázový stav pamäťových 

zliatin sa určuje predovšetkým z odporu, ktorý zliatina kladie, keď ňou tečie elektrický 

prúd. Odpor rastie s prechodom z martenzitu do austenitu. Rozdiel v austenitickej 

a martenzitickej fáze je u zliatin aj optický. Výrazne sa prejavuje zmena farby práve pri 

zliatinách Cu. Austenitická fáza má meďnatú, načervenalú farbu a martenzit je sfarbený 

do žlta. Výhodou týchto zliatin je predovšetkým ich nízka cena oproti zliatinám Ni-Ti. 

Nevýhodami sú predovšetkým nízka možnosť vratnej pamäťovej deformácie, približne 

https://www.osti.gov/scitech/biblio/201038
https://www.osti.gov/scitech/biblio/201038
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3-4 %. Zliatiny sú náchylné na vznik trhlín v štruktúre. Materiál zliatin nie je 

biokompatibilný a nevykazuje dobré výsledky pri cyklickom namáhaní. Výroba takýchto 

zliatin musí byť veľmi presná, nakoľko prispôsobenie transformačných teplôt v rozmedzí 

5 C si vyžaduje zmeny 10-3 až 10-4 v hmotnostných % jednotlivých zložiek. Napriek 

všetkým nedostatkom je výskum  zliatin na báze Cu ekonomicky veľmi atraktívny pre 

mnohých vedeckých výskumníkov, ktorí sa nimi snažia nahradiť zliatiny Ni-Ti. [3, 20] 

 

4.4.3 Zliatiny na báze Fe 

Fe-Ni-Co-Ti a Fe-Mn-Si sú hlavnými zástupcami tejto skupiny. Pamäťový efekt po 

špeciálnej úprave vykazuje aj zliatina: Fe-Ni31-Co10-Ti3. Tieto zliatiny sa používajú pre 

zlepšenie mechanických vlastností materiálov použitých v termomechanicky 

zaťažovaných súčastiach. Vratná pamäťová deformácia sa pohybuje v rozmedzí 2,5 – 

4,5% [3] 

 

4.5 Polyméry s tvarovou pamäťou 

Pamäťové polyméry (SMPs- shape memory polymers)  majú oproti zliatinám s tvarovou 

pamäťou mnoho výhod. Polyméry sú lacnejšie, majú omnoho menšiu hmotnosť 

vzhľadom k objemu, vykazujú možnosť väčšej pamäťovej deformácie, opracovanie je 

jednoduché. Veľkou výhodou je jednoducho nastaviteľná spínacia teplota. Sú dobre 

aplikovateľné na mäkké ľudské tkanivá, ale nevhodné pre tvrdé tkanivá. Mechanizmus 

pamäťového efektu v prípade polymérov sa výrazne líši od pamäťového efektu aký sme 

opísali na začiatku kapitoly. Polymér je zložený z 2 častí (segmentov). Prvá časť je 

elastická a zachováva si svoju elasticitu počas celého pamäťového cyklu. Druhá časť je 

prechodná a mení svoju tuhosť v závislosti na zmene okolitých fyzikálnych podmienok. 

[12, 22]  

 

    

    

Obr. 4.10 

Pamäťový efekt v polyméroch 

Prevzaté a upravené z [11] 

 

Obr. 4.11 

Roztvorenie kvetu polyméru 

pri T=80 C > Tg 

Prevzaté a upravené z [21] 
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 Na obrázku 4.10 vidíme jeden pamäťový cyklus polyméru. V bode a) je znázornený 

originálny tvar polymérneho reťazca. Bod b) znázorňuje zahriatie reťazca nad teplotu Tg 

(teplota skleného prechodu) prechodovej časti, čo spôsobí zmenu tuhosti tejto časti 

a reťazec je následne deformovaný vonkajším silovým pôsobením. Teleso po odstránení 

teplotného zaťaženia ostáva deformované, vzniká napätie v elastickej časti, daný stav 

znázorňuje bod c). Konečnou fázou je zvýšenie teploty nad spínaciu teplotu Tg. 

Prechodová časť znova znižuje svoju tuhosť a napätie v elastickej časti vracia polymér 

do pôvodného stavu. Ukážku prechodu z bodu c) do d) vidíme na obrázku 4.11, kde sa 

polymér po deformácii vráti do svojho pôvodného tvaru kvetu.  Na obrázku 4.12 

pozorujeme rozdiel medzi SMPs a SMAs. Zatiaľ čo pamäťové zliatiny majú nízku tuhosť 

pri nízkych teplotách vo fáze martenzitu, polyméry sú zaťažované v oblasti nízkej tuhosti, 

ktorú nadobudnú pri vysokých teplotách. [11] 

 

Obr. 4.12 

Porovnanie SMP a SMA 

Prevzaté a upravené z [11] 

 

Polyméry na báze polyuretánu majú dobrú biokompatibilitu a preto sú testované pre 

budúce použitie v medicíne. Jedno z možných využití je pri výrobe katétrov. Správnym 

nastavením teploty skleného prechodu je možné dosiahnuť aby katéter bol tuhý pri 

izbovej teplote a bolo sním možné dobre manipulovať a zároveň aby časť, ktorá sa bude 

nachádzať vnútri tela pacienta bola poddajná a nespôsobovala tak iné poškodenia. Ďalšie 

uplatnenie je možné pri tvorbe ortopedických dláh, ktoré budú nasadzované pri teplote 

vyššej ako Tg , čo umožní ľahkú deformáciu a tým prispôsobenie tvaru. Následne po 

ochladení má dlaha potrebné mechanické vlastnosti. Všetky možné uplatnenia sa 

v dnešnej dobe už podrobujú testom. [22] 
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4.6 Keramika s tvarovou pamäťou 

Keramika je materiál, ktorý sa vyznačuje svojou a náchylnosťou k vzniku trhliny vedúcej 

ku krehkému lomu. Na základe poznatkov z oblasti zliatin s tvarovou pamäťou, bola 

vyslovená hypotéza existencie keramiky disponujúcou rovnakým pamäťovým efektom 

a pseudoelasticitou ako tieto zliatiny. Problémom demonštrácie týchto javov na 

keramickom materiály bolo šírenie trhlín. Zabrániť šíreniu je možné 2 metódami. Prvá 

možnosť je zmenšenie rozmerov vzorku, čo má za následok zvýšenie pomeru plochy 

povrchu ku objemu. Druhou možnosťou je znížene počtu zŕn v štruktúre. Aplikovaním 

oboch postupov sa nakoniec podarilo experimentálne pozorovať pamäťový efekt 

a pseudoelasticitu na keramike tvorenej z polykryštálov CeO2-ZrO2. Pamäťové keramiky 

sú pre ďalšie štúdium zaujímavé predovšetkým veľkým rozmedzím fázových teplôt 

v porovnaní s pamäťovými zliatinami alebo polymérmi. Výskum keramických 

materiálov je zameraný predovšetkým na ich piezoelektrické vlastnosti. Vývoj 

monokryštalických štruktúr však prináša  aj väčší záujem o štúdium pamäťových 

vlastností týchto materiálov. [19, 24]  

Obr. 4.13 

Rozsah teploty Mf pre rôzne druhy  

pamäťových materiálov 

Prevzaté a upravené z [23] 
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5 Nitinol  

Pamäťové zliatiny na báze Ni-Ti sú najviac preskúmanou skupinou, zároveň aj najviac 

komerčne využívanou. Zliatiny Ni-Ti vykazujú najväčšiu pamäťovú deformáciu 8 - 15 % 

s pomedzi všetkých pamäťových zliatin. Sú korozivzdorné, biokompatibilné ale ťažko 

obrobitelné. Jedinečné vlastnosti zliatin Ni-Ti umožnili ich špecifické použitie v 

lekárskych aplikáciách. [3] 

 

5.1 História Nitinolu 

Pamäťový efekt bol skúmaný už pred objavením Nitinolu. Už v roku 1949 Kurdjumov 

a Khandros pozorovali a opísali pamäťové transformácie na zliaitne CuZn a CuAl. 

Najväčším pokrokom vo výskume pamäťového efektu bolo objavenie pamäťovej zliatiny 

Ni-Ti. Objaviteľmi zliatiny a jej jedinečných vlastností boli William J. Buehler 

s kolektívom v roku 1963. Buehler pracoval no novom type nosového kužeľa pre rakety, 

ktorý by odolával nárazom, vysokým teplotám a nepodliehal únave. Jedným z materiálov, 

ktorý navrhol bola zliatina Ni-Ti v pomere 1:1. Dôvodom boli predovšetkým dobré 

vlastnosti titánu a jeho menšia hustota v porovnaní s oceľou. Vzorku materiálu 

deformoval („poskladal“) a priniesol ju na stretnutie predstaviť kolegom. Jeden z nich sa 

pokúsil otestovať tepelnú odolnosť vzorky. Použil svoj vreckový zapaľovač a začal 

vzorku ohrievať. Vzorka, ktorá bola poskladaná do tvaru harmoniky a zrazu vyrovnala 

do svojho pôvodného tvaru, čo všetkých prítomných prekvapilo. Neplánovaný objav sa 

odohral na no pôde americkej Naval Ordnance Laboratory, pre ktorú Buehler pracoval. 

Názov je spojením skratiek prvkov tvoriacich zliatinu a skratky inštitútu, v ktorom bola 

objavená: NiTiNOL – Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory. [3, 24] 

 

Objavenie Nitinolu zvýšilo záujem o výskum Smart materiálov. Začalo sa 

experimentovať s pridávaním ďalších prvkov do zliatiny a percentuálnym zastúpením 

jednotlivých prvkov. V roku 1965 štúdia preukázala zníženie transformačných teplôt pri 

pridaní Co alebo Fe do zliatiny. Prvé komerčné využitie Nitinolu bolo pre armádu. 

Z Nitinolu sa začali vyrábať spojky potrubí, a hadíc pre vojenské lietadlá F-14. [3] 

 

Od roku 1963 bolo vyvinuté veľké množstvo aplikácií Nitinolu, ktorým sa budeme v tejto 

kapitole ešte venovať. Od 70 rokov sa študovalo využitie Nitinolu v medicíne avšak  

prelom nastal v 90 rokoch kedy boli predstavené prvé koronárne stenty. Vývoj 

nitinolových zliatin stále pokračuje a snaží sa pokryť špecifické vlastnosti, ktoré sú 

požadované aplikačnými odbormi. [3] 
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5.2 Výroba a spracovanie zliatin Nitinolu 

Výroby zliatin titánu je problematická pre vysokú afinitu titánu ku kyslíku. Nitinol je 

preto tavený vo vákuu alebo v inertnej atmosfére. Využíva sa elektrické, indukčné alebo 

plazmové tavenie. Tavný kelímok je odporúčaný použiť grafitický alebo CaO, pri použití 

iných kelímkov ( magnéziový) by sa na zliatinu naviazal obsiahnutý kyslík. Teplota 

topenia Nitinolu je približne 1400 K. Zliatina sa v niektorých prípadoch topí a ochladzuje 

aj 9 krát aby došlo k úplnému premiešaniu a výsledná štruktúra tak mala homogénne 

vlastnosti. Nutnosť viacnásobného ohriatia nad teplotu topenia odpadá pri použití 

indukčných pecí. Ďalšou výhodou indukčných pecí je vysoká presnosť celého procesu, 

ktorou môžeme dosiahnuť požadovanú teplotu Ms v rozmedzí -5 až +5 . [17] 

 

Obr. 5.1 

Fázový diagram Nitinolu 

Prevzaté a upravené z [25] 

 

Po odliatí ingotu sa odstráni povrchová vrstva oxidov a ďalej sa spracováva na potrebný 

tvar. Najčastejšie sa ingot preťahuje a výsledkom je drôt, ktorý je navíjaný na valce. Ďalej 
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sa drôt deformuje na požadovaný tvar pri vysokých teplotách nad Af avšak pri vysokých 

teplotách rýchlo oxiduje, preto optimálna teplota je 1073 K. [17] 

 

Obrábanie Nitinolu je veľmi náročné vzhľadom na jeho jedinečné vlastnosti. Pri 

konvenčnom obrábaní nastáva veľké opotrebenie nástrojov. Najčastejšie sa používajú 

abrazívne metódy ako brúsenie alebo abrazívne pílenie. Najvýhodnejšími metódami 

opracovania Nitinolu sú rezanie laserom, vodným paprskom alebo Elektroiskrové 

obrábanie (vyiskrovanie). Použitie laseru je výhodné pre vysokú presnosť, nespôsobuje 

mechanické napätie na obrábanej súčasti avšak miesta rezu sú tepelne ovplyvnené 

a materiál tak musí po obrobení prejsť dodatočnými tepelnými procesmi. Elektroiskrové 

obrábanie je najvhodnejším spôsobom obrábania nitinolových súčastí. Medená elektróda 

výbojom oddeľuje materiál od súčasti, ktorý je ponorený v dielektriku a tak sa zabraňuje 

zároveň oxidácii Nitinolu. [25] 

 

Problémom, ktorý bolo potrebné vyriešiť bolo spájanie nitinolových súčastí. Povrchová 

vrstva oxidov Nitinolu sťažuje zváranie tohto materiálu. Účinným sa ukázalo zváranie 

pomocou CO2 laseru, metódou TI  alebo odporové zváranie v inertnej atmosfére Ar 

alebo He. Výzvou je zváranie Nitinolu s inými materiálmi, ako napríklad oceľ. Pre takýto 

prípad je potrebné pridanie špeciálnej vrstvy medzi spojované materiály. [25] 

 

5.3 Vlastnosti zliatin Nitinolu 

Nitinol je zliatina, ktorej vlastnosti sú závislé na počte, druhu a hmotnostnom 

percentuálnom zastúpení prvkov v zliatine. Prvá zliatina Nitinolu vyrobená Buehlerom 

v 60 rokoch obsahovala prvky 50% Ni a 50% Ti. Táto zliatina dosahuje najvyššiu teplotu 

Af (120 C). Znižovaním podielu Ni sa teplota Af nemení. Zvýšením percentuálneho 

zastúpenia Ni v zliatine sa teplota Af znižuje a to až na -40 C pri 51% obsahu Ni. Takáto 

konfigurácia umožňuje pseudoelasticitu pri izbovej teplote. [3]  

 

Pri vysokom zastúpení Ni v zliatine sa začínajú tvoriť precipitáty Ti3Ni4, ktoré majú 

nežiaduce účinky nakoľko sa stávajú koncentrátormi napätia. Odstrániť je ich možné 

teplotným opracovaním a nahradení malého množstva Ni atómami Fe alebo Al. 

Nitinolová zliatina takéhoto typu má vysokú vratnú pamäťovú deformáciu, približne 8%. 

Využíva sa na výrobu pružín, drôtov, trubiek a má široké komerčné využitie. [3] 

 

Pridanie Cu do binárnej zliatiny Ni-Ti mení vlastnosti. Pridanie medi redukuje hysteréznu 

odozvu pamäťových zliatin. Pri nahradení niklu 10% Cu sa pseudoelastická hysterézna 

krivka pohybuje pod 100 MPa oproti pôvodným 200 MPa. Menia sa aj transformačné 

teploty, a najvýraznejšie teplota Ms. Dôvodom týchto zmien sú zmenené fázové pochody 
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v materiáli. Zliatina prechádza z kubickej mriežky do ortorombickej a následne do 

monoklinickej mriežky. NiTiCu má široké využitie v aktuátoroch, práve vďaka nízkej 

hysteréznej odozve. Nevýhodou je zníženie vratnej pamäťovej deformácie na približne 

4%. Použitím viac ako 10% Cu sa materiál stáva krehkým, no nové štúdie ukázali dobré 

vlastnosti zliatiny obsahujúcej 25% Cu. Táto zliatina dosiahla pseudoelastickú vratnú 

deformáciu až 7%. [3] 

 

V roku 1986 sa začali študovať vlastnosti nitinolovej zliatiny s prídavkom Nb. Pridanie 

tohto prvku výrazne znížilo transformačné teploty a rozšírilo teplotnú hysteréznu smyčku 

zliatiny. Táto skutočnosť umožňuje deformovať zliatinu za nízkych teplôt a následne je 

premiestňovať pri izbovej teplote. Nevýhodou je ale znovu zníženie vratnej pamäťovej 

deformácie na približne 4%. [3] 

 

Výraznú zmenu transformačných teplôt sa podarilo dosiahnuť pridávaním do zliatiny 

prvkov Pd, Pt, Hf a Zr. Zliatiny s týmito prvkami sa nazývajú High Temperature Shape 

Memory Alloys (Vysoko teplotné pamäťové zliatiny). Transformačné teploty niektorých 

zliatin Nitinolu sú uvedené na obrázku 5.2. [3] 

 

Obr. 5.2 

Vybrané zliatiny na báze Ni-Ti 

Prevzaté a upravené z [3] 
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5.4 Využitie Nitinolu v technike 

V súčasnosti majú nitinolové zlaitiny nespočetne veľa technických využití. Vývoj jeho 

zliatin a spôsoby ich použitie prešli od potrubných spojok cez aktuátory až po vesmírne 

antény. Uvedieme si aspoň niektoré z využití Nitinolu pri riešení rôznych technických 

problémov. [3] 

 

5.4.1 Potrubná spojka  

Svoje prvé uplatnenie našiel Nitinol vo vojenskej technike. Pomocou pamäťového efektu 

bolo možné lepšie spájanie trubíc v stíhacom lietadle F–14. Materiál spojky je zliatina 

Ni-Ti-Fe, ktorá má teplotu Mf približne -120 C. Spojka je vyrábaná za izbovej teploty na 

priemer o 4% menší ako je priemer spájanej súčasti. Po ochladení v tekutom dusíku pod 

-120 C je spojka roztiahnutá na požadovaný priemer a nasadená na spojované súčasti. 

Po ohriatí sa prejaví pamäťový efekt a spojka tesne uchytí potrubia. [1] 

 

5.4.2 Pathfinder 

Pathfinder bola misia vesmírnej agentúry NASA zameraná na výskum Marsu. Misia sa 

odštartovala v roku 1997 a dopravila na povrch Marsu rover s menom Sojourner. Na 

rover bol nainštalovaný sklenený kryt, ktorý sa kládol nad fotovoltaické články 

a zjednodušoval tak ich údržbu od znečistenia v podobe piesku. V Nasa sa po úspešných 

testoch rozhodli použiť namiesto ťažkých elektromotorov aktuátor pracujúci na 

pamäťovom efekte. Nitinolový drôt po elektrickom ohreve odsunul sklenený kryt a rover 

tak mohol porovnať hodnoty slnečnej intenzity dopadajúcej na solárne panely. Po meraní 

drôt ochladne pod teplotu Mf. Vratná pružina drôt deformuje a kryt znova vráti nad 

solárne panely. Výsledky experimentu budú použité pre ďalšie misie na Mars. [1] 

 

Obr. 5.3 

Nitinolový aktuátor 

Prevzaté a upravené z [26] 



 

34 

 

5.4.3 Vesmírna anténa 

Využiť pamäťový efekt pre úsporu priestoru, bol nápad s ktorým prišla spoločnosť  

Goodyear Aerospace Corporation. Nitinolová anténa je deformovaná za izbovej teploty, 

ktorá je nižšia ako teplota Mf. V deformovanom tvare, ktorý zaberá menej priestoru ako 

pôvodný je vynesená na obežnú dráhu a pomocou slnečnej energie ohriata nad teplotu Af. 

Anténa sa rozbalí do pôvodnej veľkosti a je pripravená k použitiu. Toto využitie sa zatiaľ 

nestalo komerčne populárnym. [1] 

Obr. 5.4 

Nitinolová anténa 

Prevzaté a upravené z [27] 

 

 

5.5 Využitie Nitinolu  v lekárstve 

Nitinolové zliatiny majú široké uplatnenie v mnohých lekárskych aplikáciách. Jedná sa 

o oblasti liečby tvrdých a mäkkých tkanív, kde Nitinol vďaka svojim špecifickým 

vlastnostiam postupne nahrádza konvenčné materiály. 

 

5.5.1 Ortopedické aplikácie 

Zlomené kosti v ľudskom tele je nutné pre správnu liečbu fixovať do pôvodného stavu. 

Využitie pamäťového efektu v tejto oblasti prinieslo rôzne spôsoby fixácie zlomenín. 

Základné sú tri typy fixácií zlomením využívajúcich pamäťového efektu zliatin Nitinolu:  

 

a) Dreňová ihlica - Marrow Needle  

b) Kostná skoba - Bone Staple  

c) Kostná doštička - Bone Plate [1] 
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Dreňové ihlice sa využívajú pri zlomeninách dlhých kostí ako napríklad stehenná kosť. 

Ihlica sa vloží do dreňového tkaniva v kosti a spôsobuje napätie, ktoré uzatvára 

zlomeninu. Pri používaní nerezových oceľových ihlíc dochádza v kostnej dreni 

k obmedzeniu prietoku krvi, čo môže predĺžiť čas uzdravovanie samotného kostného 

tkaniva. Použitím ihlice z Nitinolu sa tomuto problému vyhneme. Ihlica sa vkladá rovná 

a až po zahriatí v tele nadobudne požadovaný tvar. Využitie pamäťového efektu uľahčuje 

aj celkovú manipuláciu pri vkladaní tvarovo zložitých oceľových ihlíc. [1] 

 

 

 

Obr. 5.7 

Zmena tvaru ihlice 

Prevzaté a upravené z [1] 

Obr. 5.5 

Nitinolové ihlice 

pred zahriatím 

Prevzaté a upravené z [1] 

 

Obr. 5.6 

Nitinolové ihlice 

po zahriatí 

Prevzaté a upravené z [1] 
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Kostné skoby a doštičky sa používajú predovšetkým pri zlomeninách menších kostí, ako 

sú napríklad články prstov. Doštička vyrobená zo zliatiny Nitinolu je naťahovaná pri 

teplotách pod Mf. Vzniknutá deformácia sa odstráni po ohriatí. Doštička sa 

v deformovanom tvare uchytí na obe časti zlomenej kosti pomocou šróbov. Po ohriatí má 

doštička snahu vrátiť sa do pôvodného tvaru. Vzniká tlakové napätie, ktoré stláča 

zlomené časti kosti dohromady. Dej je znázornený na obrázku 5.8. [1]  

 

Obr. 5.8 

Nitinolová doštička 

Prevzaté a upravené z [1] 

 

Princíp využitia skoby z Nitinolu je podobný ako pri doštičke. Skoba je deformovaná pod 

teplotou Mf. Rozdiel oproti doštičke je v spôsobe deformovania, ktorý je pri skobe 

ohybový a nie ťahový. Deformovaná skoba sa vloží do predvŕtaných dier v oboch 

častiach zlomnej kosti. Vzniknutá deformácia je odstránená po ohriatí v tele pacienta 

a spôsobuje tlakové napätie, ktoré spája zlomenú kosť. Dej je znázornený na obrázku 5.9. 

Spojenie kostí týmto konštantným tlakom urýchľuje proces zrastania kostného tkaniva, 

a tým celý proces liečby pacienta. [1] 

Obr. 5.9 

Nitinolová skoba 

Prevzaté a upravené z [1] 
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5.5.2 Dentálne aplikácie 

Pri výbere ortodontického drôtu sú dôležitým faktorom jeho elastické vlastnosti. 

V dôsledku posunu zubov v ústnej dutine sa drôt uvoľňuje a prestáva plniť svoju funkciu, 

nakoľko fixačná sila už  nie je dostatočná na liečbu pacienta. Preto musí byť tento drôt 

počas liečby rôzne upravovaný alebo menený. Najčastejšie používaná nerezová oceľ však 

preukazuje horšie elastické vlastnosti ako Nitinol. Pseudoelasticita, ktorou Nitinol 

disponuje mu poskytuje veľkú rezervu zachovania fixačnej sily pri posune zubov. Drôt 

sa tak nemusí vymieňať. Z pozorovaní bola zistená aj vyššia rýchlosť posuvu zubov než 

v prípade použitia konvenčných materiálov. [1] 

 

Obr. 5.12 

Nitinolový drôt  

snímka na začiatku liečby a na konci prvého stupňa liečby 

Prevzaté z [1] 

Obr. 5.11 

RT  snímok fixácie 

zlomeniny 

Prevzaté z [29] 

 

Obr. 5.10 

Ukážka nitinolovej skoby 

Prevzaté z [28] 

 

https://www.dentamed.cz/e-shop/ordinace/ortodoncie/draty/
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Existuje niekoľko spôsobov ako nahradiť žuvaciu funkciu u pacientov. Najvhodnejšou 

metódou, ktorá nahrádza prirodzené žuvanie je zavedenie zubnej protézy, uchytenej 

v čeľustnej kosti. Z dôvodu správnej fixácie musí byť koniec čepele v čeľusti zahnutý 

pod správnym uhlom. Využitím pamäťového efektu Nitinolu je možné zaviesť do čeľuste 

rovný tvar čepele a následne ju ohriatím deformovať a zaistiť tak správnu fixáciu. [1] 

 

5.5.3 Stent 

Stent sa používa na vystuženie trubicových štruktúr v ľudskom tele. Ide napríklad 

o močovodné trubice, žlčníkové alebo slinivkové žľazy. Významné je využitie stentov 

v krvnom obehu, kde ich môžeme implantovať do femorálej artérie, aorty, koronálnej 

artérie alebo krkavice. Aplikovaním stentu je možné zvýšiť u zanesených alebo inak 

poškodených ciev prietok krvi až o 30%. Najpoužívanejšie sú stenty z nerezovej ocele. 

Stent je elasticky deformovaný a po vložení do cievy a odstránení zaťaženia sa rozbalí 

a spôsobí tlak na stenu cievy. Stent sa vyrába s približne o 10 % väčším priemerom ako 

je priemer danej cievy, aby došlo k dostatočnému tlakovému pôsobeniu a cieva tak bola 

správne vystužená. Ďalším dôvodom je zafixovanie stentu na danom mieste. Výhodou 

požitia Nitinolu ako materiálu pre výrobu stentu je jedinečný pseudoelastický efekt. 

Nitinolový stent dosahuje 10 – 20 krát vyššiu elasticitu ako ocelový stent. Nevýhodou je 

zložitejšie obrobenie nitinolovej zliatiny do požadovaného tvaru. Stent je vodným 

paprskom prípadne laserom vyrezaný z trubky potrebných rozmerov alebo pletený 

z jednotlivých drôtov na požadovaný tvar. [1] 

 

 

  
Obr. 5.13 

Nitinolový stent  

Prevzaté a upravené z [30] 

Obr. 5.14 

 Elasticky deformovaný nitinolový stent,  

pripravený na aplikáciu  

Prevzaté z [31] 
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6 Výpočtová simulácia použitia Nitinolu 

V tejto kapitole je popísaná výpočtová simulácia dvoch úloh aplikácie nitinolovej 

zliatiny. V prvej úlohe je simulovaný pamäťový výťah ktorý má technické využitie 

v rôznych aktuátoroch. Druhá úloha je zameraná na medicínske využite pamäťového 

efektu, a simuluje fixáciu zlomeniny článku prstu pomocou nitinolovej skoby, ktorá 

umožňuje rýchlejšie hojenie zlomeniny. K popisu deformácie a napjatosti boli využité 

znalosti prostej pružnosti a pevnosti. Riešenie výpočtovej simulácie bolo prevedené 

metódou konečných prvkov, aplikované v systému ANSYS. Pri tvorbe simulácie budeme 

používať údaje z knihy Shape Memory Alloys Modeling and Engineering Applications- 

zdroj [3], a z ANSYS verification manuálu.  

 

Popis riešenia: 

V aplikácii ANSYS Workbench 19.0 vytvoríme novú úlohu typu Static Structural. Po 

rozkliknutí stromu Engineerin Data si vytvoríme nový model materiálu. Využijeme 

predefinovanú vlastnosť  Shape Memory Alloy, kde vyberieme vlastnosť Shape Memory 

Effect ako to vidíme na obrázku 6.2.  

Obr. 6.1 

Vytvorenie úlohy Static Structural 
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Obr. 6.2 

Vytvorenie modelu materiálu pamäťovej zliatiny 

 

Simulácia pamäťového výťahu a chirurgickej skoby je prevedená numerickým 

výpočtovým riešením, ktoré ako vstupné údaje využíva 9 materiálových parametrov. 

Tieto parametre sa určujú z ťahových skúšok pri zmene teploty. [3] 

 

Vzhľadom na zložité určovanie parametrov z ťahových skúšok sme sa rozhodli použiť 

parametre uvedené v dostupnej literatúre. Použitím daných parametrov dostávame 

materiál z Nitinolu s teplotami Mf = -23 C, Af = 27 C. Yangov modul pružnosti pre 

zjednodušenie a zrýchlenie výpočtu zvolíme rovnaký pre austenitickú aj martenzitickú 

štruktúru. Ostatné parametre sú uvedené na obrázku 6.3. Tento model materiálu 

použijeme ďalej na simulovanie oboch úloh. 
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Obr. 6.3 

Materiálové parametre zliatiny Ni-Ti 

 

 

6.1 Simulácia činnosti nitinolovej pružiny 

Ako prvú úlohu sme simulovali pružinu z nitinolu. Väčšina teplotných aktuátorov pre 

svoju činnosť využíva pamäťový efekt. Zliatiny s tvarovou pamäťou nájdeme napríklad 

v tepelných mostíkoch kryogenných  chladičov, ktoré riadia teplotu v týchto chladičoch. 

Uplatňujú sa aj v aktuátoroch, ktoré kontrolujú prípustné teploty v tryskách prúdových 

motorov. Jedným zo spôsobov použitia pamäťovej zliatiny je vo forme pružiny.   [32] 

 

Použitím DesignModeleru sme vytvorili model geometrie pružiny. Rozmery sme 

s prihliadnutím na rýchlejšiu konvergenciu sústavy  použili nasledovné: 

- Ød  – priemer drôtu pružiny = 0,75 mm 

- R – vonkajší polomer pružiny = 6 mm 

- H – výška pružiny  = 2 mm 

- n – počet závitov   = 2 

 

Po vytvorení rovinného náčrtu na obrázku 6.4 sme použili funkciu sweep. Voľbou 

parametru n = 2 sme vygenerovali 3D model, ktorý použijeme na simuláciu.  
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Obr. 6.4 

2D model geometrie pružiny 

Obr. 6.5 

3D model geometrie pružiny  

 

Vytvorený model môžeme zaťažovať. Prepnutím sa do okna Model, priradíme modelu 

geometrii model materiálu, ktorý  sme si pripravili v úvode kapitoly. Ďalej nastavíme 

uloženie pružiny v priestore. Pružine zamedzíme posuvy vo všetkých smeroch na jednej 

strane. Druhý koniec pružiny budeme namáhať silou F = 1N. Táto sila pôsobí v zápornom 

smere osi y, tak aby pružinu naťahovala. Teplotné zaťaženie sa bude meniť v 3 krokoch. 

V prvom kroku pružinu zaťažíme teplotou 250 K (-23 C), čo je teplota Mf. V druhom 
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kroku teplotu zmeníme na 300 K (27 C), čo je teplota vyššia ako teplota Af. Tretím 

krokom teplotu opätovne znížime na 250 K. Pred spustením analýzy je potrebné zmeniť 

niektoré preddefinované nastavenia . Povolíme veľké deformácie ( Large Deflection), 

zmenením tejto podmienky sa  simulácia stáva nelineárnou úlohou. Riešenia nelineárnych 

úloh zaberajú viac výpočtového času. Aby sme urýchlili výpočet prepneme 

v nastaveniach analýzy v zložke Nonlinear Controls riešenie matíc pomocou Newton-

Raphsona na nesymetrické. Aby sme dosiahli konvergencie výpočtu zmenšíme 

v nastavení analýzy minimálny časový krok z 0,1 s na 0,00001 s pre všetky 3 kroky 

analýzy. Zvýšime tým výpočtový čas ale vyhneme sa problémom s konvergenciou.  

 

Obr. 6.6 

Okrajové podmienky pružiny  

 

V karte Solution si zobrazíme výsledky riešenia a na ich základe uskutočníme 

deformačne napäťovú analýzu. Ako vidíme na obrázkoch. Pružina je v nezaťaženom 

stave. V prvom kroku po aplikácii zaťaženia v martenzitickej fáze nastáva elastická 

a plastická deformácia. V kroku č. 2 pozorujeme odstránenie plastickej deformáciu 

vďaka ohriatiu na teplotu 300 K. Nastal pamäťový efekt. Po ochladení v kroku 3 sa 

pružina znovu deformuje rovnako ako v kroku č. 1. Po odstránení zaťaženia a opätovnom 

zahriatí nad teplotu Af je pružine navrátený pôvodný stav.  

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Obr. 6.7 

Nezaťažený stav pružiny  

Obr. 6.8 

Zaťaženie pružiny – krok č. 1 

 Obr. 6.9 

Ohrev nad teplotu Af – krok č. 2 
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Obr. 6.10 

Ochladenie pod teplotu Mf – krok č. 3 

 

 

6.2 Simulácia činnosti nitinolovej skoby 

Popis a využitie nitinolovej skoby je popísaný v predchádzajúcej kapitole. Pri simulácii 

jej činnosti budeme postupovať obdobne ako v prípade pružiny. Prvým krokom je 

vytvorenie modelu geometrie. Rovinný náčrt vidíme na obrázku 6.11 spoločne s kótami 

udávajúcimi rozmer skoby. Funkciou Extrude priradíme hrúbku 1,2 mm.  Pri simulácii 

znázorníme tlakové pôsobenie na kosť pomocou kvádra. Tento kváder má rozmery: šírka 

a= 4,6 mm, výška b= 6mm, hrúbka t= 4,2mm. Model materiálu a materiálové hodnoty 

pre tento model boli prevzaté zo zdroja [33] a sú nasledovné: Yangov modul pružnosti 

E= 20  Pa, Poissonovo číslo μ= 0,3 . [33] 

 

Skobe sme priradili okrajové podmienky. Zamedzili sme všetky posuvy na spodnej stene 

skoby. Silové zaťaženie pôsobí na priamke za zaoblením skoby. Silového zaťaženie 

o veľkosti  F1 = -F2 = 700 N pôsobí v smere osy x.  Teplotné zaťaženie sa mení v intervale 

250 – 300 K a je aplikované na celú skobu.  Nastavenie riešenia pre správnu konvergenciu 

je rovnaké ako v prípade pružiny. Kváder je so stenami skoby spojený posuvnou väzbou 

a na začiatku simulácie je posunutý  o 5 mm v smere osy y. V nastaveniach analýzy sme 

použili rovnaké nastavenia ako v simulácii pre pružinu. Použili sme 4 kroky pre 

vytvorenie simulácie.  
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Obr. 6.11 

2D model geometrie skoby 

 

Obr. 6.12 

3D model a okrajové podmienky skoby 
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Na začiatku simulácie je silové zaťaženie nulové a teplotné zaťaženie nám ochladzuje 

skobu na teplotu 250 K čo je teplota pri ktorej je materiál skoby v martenzitickej fáze. 

Popísaný stav vidíme na obrázku 6.13 V prvom kroku zaťažíme skobu silami F1 a F2. 

Silové pôsobenie deformuje skobu, zväčší uhol rozovretia skoby. V druhom kroku 

odstránime silové pôsobenie, teleso ostáva deformované plasticky. Krokom číslo 3  

kváder spustíme o 5mm nižšie aby sa nachádzal v priestore otvorenej skoby. Zmenou 

teploty v kroku 4 na veľkosť približnú teplote ľudského tela (310 K) dosiahneme zmenu 

fáze v materiáli. Nastáva teda pamäťový efekt, skoba sa uzatvára. Pri tomto procese steny 

skoby a kvádra na seba dosadnú a začne vznikať predpokladané tlakové pôsobenie na 

kosť. Popísaný efekt je znázornený na obrázkoch 6.13 až 6.20. 

   

 
Obr. 6.13 

Nezaťažený stav skoby 

Obr. 6.14 

Zaťaženie silami – krok č. 1 
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Obr. 6.15 

Odstránenie silového zaťaženia 

– krok č. 2 

Obr. 6.16 

Vloženie kvádru – krok č. 3 

Obr. 6.17 

Ohrev nad teplotu Af – krok č. 4 

Obr. 6.18 

Dosadnutie stien skoby a kvádra 
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Obrázok 6.18 znázorňuje tlakové pôsobenie na stenu kvádra. Z výsledku na obrázku 6.19 

je viditeľné tlakové pôsobenie na stenu zlomenej kosti. Výsledky majú kvalitatívny  

charakter a môžu byť použité ako základ v ďalších prácach. Na obrázku 6.20 vidíme graf 

konvergencie sily pre riešený problém. Vidíme že úloha je značne nelineárna 

a skonvergovala až po 446 iteráciách.   

 

Obr. 6.19 

Tlakové pôsobenie na stenu kvádra 

 

Obr. 6.20 

 raf konvergencie riešenia 
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7 Záver 

Práca je úvodom do  problematiky Smart materiálov, prináša prehľad a triedenie týchto 

materiálov na základe ich vlastností. Práca ďalej pojednáva o využití Smart materiálov 

v lekárstve, ako inovačnom prístupe k liečbe pacienta. 

 

Predložená práca podrobne opisuje vlastnosti materiálov s tvarovou pamäťou. Objasnený 

je princíp pamäťového efektu ako aj pseudoelasticity týchto materiálov. V práci je 

venovaná pozornosť aj menej známych skupinám materiálov s tvarovou pamäťou, a to  

polymérom s tvarovou pamäťou a keramike s tvarovou pamäťou. 

 

Samostatná kapitola je venovaná najznámejšiemu zástupcovi materiálov s tvarovou 

pamäťou – Nitinolu. Tento úsek práce popisuje výrobu nitinolovej zliatiny, zmenu 

vlastností po pridaní substitučných prvkov. Stručne pojednáva o histórii a objave tejto 

zliatiny a v neposlednom rade uvádza príklady použitia Nitinolu v technických 

aplikáciách a predovšetkým  v lekárstve. 

 

Vytvorenie numerickej simulácie pamäťového efektu je opísané v poslednej kapitole 

práce. Využitím MKP a vhodnej výpočtovej techniky sme v programe ANSYS vytvorili 

simulácie pamäťového efektu zliatiny Ni-Ti. Výsledky simulácií majú len kvalitatívny 

charakter. Simulácia pamäťového efektu môže byť použitá ako základný bod pri riešení 

konkrétnych problémov.  

 

Práca utvára prehľad o vybraných Smart materiáloch, ich vlastnostiach a možnostiach 

uplatnenia týchto vlastností pre rôzne aplikácie.  

 

  



 

51 

 

8 Zoznam použitých zdrojov 

[1] SCHWARTZ, Mel. Encyklopedia of Smart Materials. Volume 1,2 [online] . New 

York: John Wiley, 2002, 590 s. ISBN 0-471-17780-6. Dostupné z: 

ftp://nozdr.ru/biblio/kolxo3/E/Schwartz%20M.%20(ed.)%20Encyclopedia%20of

%20smart%20materials,%20vols.1,2%20(Wiley,%202002)(1073s).pdf 

[2] ADDINGTON, D. Michelle. a Daniel L. SCHODEK. Smart materials and new 

technologies: for the architecture and design professions [online]. Boston: 

Architectural Press, 2005. ISBN 0750662255. Dostupné z: 

https://bintian.files.wordpress.com/2013/01/smart-materials-new-technologies-

for-the-architecture-design-professions.pdf 

[3]  LAGOUDAS, Dimitris C. Shape memory alloys: modeling and engineering 

applications. New York: Springer, 2008,  435 s. ISBN 978-0-387-47684-1.h 

[4]  FAN, Mizi a Feng FU. Advanced high strength natural fibre composites in 

construction [online]. Duxford: Woodhead Publishing, 2017. Woodhead 

Publishing series in composites science and engineering, 74. ISBN 0081004117. 

Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/book/9780081004111 

[5] RAJ, K. Ferrofluids: Applications. Encyclopedia of Materials: Science and 

Technology [online]. s. 3083-3087. DOI: 10.1016/B0-08-043152-6/00548-9. 

ISBN 978-0-08-043152-9. Dostupné z:  

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080431526005489 

[6] BINNS, Chris. Chapter 6 - Medical Applications of Magnetic 

Nanoparticles. Frontiers of Nanoscience [online]. 2014, 6, s. 217-258. DOI: 

10.1016/B978-0-08-098353-0.00006-3. ISBN 978-0-08-098353-0. ISSN 1876-

2778. Dostupné z:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080983530000063?via

%3Dihub 

[7] SCHODEK, Daniel L., Paulo FERREIRA a Michael F. ASHBY. Nanomaterials, 

Nanotechnologies and Design: An Introduction for Engineers and Architects. 

Design Environments and Systems-Chapter 9 [online]. Elsevier Science, 2009. 

DOI: 10.1016/B978-0-7506-8149-0.X0001-3. ISBN 0750681497. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750681490000118 

[8]  https://www.duracell.co.uk/upload/2016/06/get-the-most-from-content-1.jpg 

[9] SCHERER, C a AMF NETO. Ferrofluids: Properties and applications. Brazilian 

Journal Of Physics [online]. SPRINGER, 2005, 35(3A), 718-727. DOI: 

10.1590/S0103-97332005000400018. ISSN 0103-9733 Dostupné z: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

97332005000400018&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-97332005000400018&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-97332005000400018&lng=en&nrm=iso&tlng=en


 

52 

 

 

[10]  PEUZIN, J.C. Magnetostrictive Materials. Encyclopedia of Materials: Science 

and Technology [online]. s. 5101-5107. DOI: 10.1016/B0-08-043152-6/00886-X. 

ISBN 978-0-08-043152-9. Dostupné z: https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/B9781845695347500017  

[11] SUN, L., W.M. HUANG, Z. DING, Y. ZHAO, C.C. WANG, H. PURNAWALI 

a C. TANG. Stimulus-responsive shape memory materials: A review. Materials 

and Design [online]. Elsevier, 2011, DOI: 10.1016/j.matdes.2011.04.065. ISSN 

0261-3069. Dostupné z: https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S0261306911003359 

[12]  UCHINO, Kenji. Advanced Piezoelectric Materials: Science and Technology. 

Elsevier Science, 2010. DOI: 10.1533/9781845699758. ISBN 1845695348. 

[13] http://fc-asset1.freekeylabs.com/file/0/548/thumb/774_500_min.jpg  

[14] SAIGUSA, Y. Quartz-based piezoelectric materials-5. Advanced piezoelectric 

materials [online]. 2010, s. 171-203. DOI: 10.1533/9781845699758.1.171. ISBN 

978-1-84569-534-7. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781845695347500054 

[15]  MIKLA, Victor I. a Victor V. MIKLA. Medical Imaging Technology. Elsevier 

Science, 2013. DOI: 10.1016/C2012-0-06086-3. ISBN 0124170218. 

[16] LUCAS, M. a A. MATHIESON. 23 - Ultrasonic cutting for surgical 

applications. Power Ultrasonics [online]. 2015, s. 695-721. DOI: 10.1016/B978-

1-78242-028-6.00023-5. ISBN 978-1-78242-028-6. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781782420286000235 

[17]  OTSUKA, K. a C. M. WAYMAN. Shape memory materials. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998, xiv, 284 s. ISBN 0-521-66384-9. 

https://www.researchgate.net/profile/Aditya_Chauhan2/publication/287799881/f

igure/fig5/AS:309715679629316@1450853380313/a-Martensite-and-austenite-

crystal-structures-for-NiTi-SMA-and-b-pseudoelastic.png 

[19] CHOPRA, Inderjit. a Jayant. SIROHI. Smart structures theory. New York, NY, 

USA: Cambridge University Press, 2014. ISBN 052186657X. 

[20] YAMAUCHI, K, I OHKATA, K TSUCHIYA a S MIYAZAKI. Shape Memory 

and Superelastic Alloys: Applications and Technologies [online]. Cambridge: 

Elsevier Science, 2011. DOI: 10.1533/9780857092625. ISBN 9781845697075. 

Dostupné z: https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/book/9781845697075 

 

 

[18] 

https://www-sciencedirect-/
https://www-sciencedirect-/
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/book/9781845697075
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/book/9781845697075


 

53 

 

[21]  HU, Jinlian. Advances in Shape Memory Polymers [online]. Elsevier Science, 

2013. DOI: 10.1533/9780857098542. ISBN 0857098527. Dostupné z: 

https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/B9780857098528500012 

[22] SOKOLOWSKI, Witold, Annick METCALFE, Shunichi HAYASHI, L'Hocine 

YAHIA a Jean RAYMOND. Medical applications of shape memory 

polymers. Biomedical Materials [online]. 2007, 2(1), S23-S27. DOI: 

10.1088/1748-6041/2/1/S04. ISSN 1748-6041. Dostupné z: 

http://iopscience.iop.org.ezproxy.lib.vutbr.cz/article/10.1088/1748-

6041/2/1/S04/meta 

[23] https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/93098 

[24] https://www.chemistryworld.com/podcasts/nitinol/6710.article 

[25]  LAHINIA, Mohammad H., Mahdi HASHEMI, Majid TABESH a Sarit B. 

BHADURI. Manufacturing and processing of NiTi implants: A review. Progress 

in Materials Science [online]. Elsevier, 2012, 57(5), 911-946. DOI: 

10.1016/j.pmatsci.2011.11.001. ISSN 0079-6425. Dostupné z: https://www-

sciencedirect-com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S0079642511001058 

[26] https://altenginesblog.files.wordpress.com/2013/11/sojourner.jpg 

[27] https://image.slidesharecdn.com/67vaisakhm-151016124712-lva1-

app6892/95/shape-memory-alloy-11-638.jpg?cb=1444999690 

[28] https://www.novastep-us.com/product/staple-fixation-system/ 

[29]  http://www.southfloridasportsmedicine.com/images/IMG_3805.jpg 

[30] http://www.stent.net/wp-content/uploads/2016/03/a-1.png 

[31] http://www.andramed.com/files/Download/Pictures/U-Flex.png 

[32] https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-

us/help/ans_tec/tecsmatesimuthermal.html 

[33] VALENTA, J, Jaroslav VALENTA, Vladimír BÍNA, Vratislav KAFKA, Pavel 

KOMÁREK, Karel LOBL, Jaroslav NĚMEC a Alexandr PUZAN. Biomechanika. 

Praha: Academia, 1985, 544 s. 

 

 

 

 

 

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/93098
https://altenginesblog.files.wordpress.com/2013/11/sojourner.jpg
https://image.slidesharecdn.com/67vaisakhm-151016124712-lva1-
https://image.slidesharecdn.com/67vaisakhm-151016124712-lva1-
http://www.southfloridasportsmedicine.com/images/IMG_3805.jpg
http://www.andramed.com/files/Download/Pictures/U-Flex.png
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-

