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Efekt pamäte tvaru - Shape memory alloy

• Tento efekt sa vyskytuje predovšetkým v zliatinách kovov, ale bol  pozorovaný aj 

pre niektoré makromolekulárne látky a tiež v keramických materiáloch

• Pamäť tvaru bola objavená v roku 1951 v zliatine zlato - kadmium, AuCd

• Rozvoj vedy nastal  od roku 1963 hlavne na zliatinách NiTi (NiTi-nol). 

• Pamäťový efekt bol objavený aj v dalších zliatinách: Cu3Al, Cu3Zn, Cu-Al-Ni,  Cu-

Al-Mn, Ni-Ti-Cu, Ni-Ti-Hf a mnoho ďalších. 

• Všetky tieto zliatiny patria do skupiny intermetalík – zlúčeniny s usporiadanou 

kryštalickou štruktúrou.

• Okrem pamäte tvaru sa tieto zliatiny vyznačujú aj ďalšími zvláštnymi javmi ako je  

vysoká odolnosť voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť, vysoký elektrický odpor a 

pod. 



Tvarová pamäť a sprievodné javy

•Elasticita – NIE!!!!!

•Pseudoelesticita – superelasticita

•Jednocestný jav tvarovej pamäte

•Dvojcestný jav tvarovej pamäte

•Termoelasticita

•Magneticky indukovaná tvarová pamäť

Okrem elasticity, všetky uvedené javy súvisia s 

martenzitickou transformáciou



Úvod
• Pamäť tvaru materiálov je schopnosť materiálov nadobudnúť po 

predchádzajúcej makroskopickej deformácii svoj pôvodný tvar. 

• Návrat do pôvodného tvaru nevyžaduje pôsobenie vonkajších síl 

• Zotavenie tvaru môže prebiehať samovoľne bezprostredne po 

odľahčení – v takom prípade ide o pseudoelasticitu, alebo nasleduje 

až po dodatočnom ohreve nad určitú kritickú teplotu a potom ide 

o tvarový pamäťový jav. 

• V prípade vratného tvarového pamäťového javu sú vratné zmeny 

tvaru vyvolané vratnými zmenami teplôt (ohrev – ochladzovanie). 

• Tvarová pamäť existuje v plastoch, keramických materiáloch ale aj v 

kovových materiáloch. 

• Pamäťový jav v kovových materiáloch nachádza široké uplatnenie 

hlavne pre vysoké sily pri návrate do pôvodného tvaru (zotavenie 

tvaru).



Úvod

• V polyméroch je tvarová pamäť skôr nežiaduci 
fenomén, spojený s tvarovou nestabilitou výrobkov, ale 
úspešné sa využíva v obalovej technike, pri fixácii 
predmetov a pod. 

• Pamäťový jav polymérov súvisí so zmenami 
prednostnej orientácie molekulárnych reťazcov

• V keramických a kovových  materiáloch súvisí 
pamäťový jav s bezdifúznou fázovou premenou. 

• Vratné deformácie a napätia generované v priebehu 
zotavenia tvaru kovových materiáloch  sa pohybujú od 
niekoľkých desiatok až do 800 MPa.



Elasticita
• Klasické správanie sa bežne 

používaných kovových 
materiálov (napr. oceľ, Al, Cu,  
Mg zliatiny) je v priebehu 
zaťažovania charakterizované 
vznikom vratnej pružnej 
deformácie, rozsah ktorej je 
limitovaný hodnotou niekoľkých 
desatín percenta. 

• V ďalšom priebehu zaťažovania 
potom pri prekročení medze sklzu 
(Re, Rp02) dochádza ku klasickej 
plastickej deformácii (zmene 
tvaru), spojenej so vznikom 
a pohybom dislokácií 
a deformačného spevnenia. 

• Zmena teploty v týchto 
materiáloch je sprevádzaná 
vratnou zmenou tvaru, závislou 
na koeficientu teplotnej 
rozťažnosti.
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Pseudoelastická reakcia

• V priebehu zaťažovania pružná 
deformácia pri dosiahnutí 
hodnoty kritického napätia σM

je sprevádzaná výraznou 
zmenou tvaru bez podstatného 
zvyšovania pôsobiacich síl. 

• Táto zmena tvaru je vratná 
v kváziizotermických
podmienkach bezprostredne po 
odľahčení ak neprekročí 
maximálne aplikované napätie 
hodnotu Rp
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Pseudoelastický jav
• Je mechanickou analógiou termoelastickej

fázovej premeny. Transformácia, vyvolaná 
v tomto špecifickom prípade vonkajšími 
silovými účinkami, je uskutočňovaná 
makroskopickou deformáciou. 

• Transformácia prebieha postupne s rastúcim 
aplikovaným napätím a je plynulo 
reverzibilná s odľahčením. 

• Nepružná deformácia je spojená so vznikom 
martenzitu (transformačná deformácia) 
a zotavenie tvaru je realizované v priebehu 
spätnej premeny.

• Hysterézia, ktorá vzniká v priebehu cyklu 
„zaťaženie – odľahčenie“, charakterizuje 
straty súvisiace s trecím napätím 
a interakciou rozhrania s poruchami 
mriežky
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Jav tvarovej pamäte
• Pri tomto jave nastáva pri 

dosiahnutí úrovne 
aplikovaného kritického 
napätia σ k výraznej zmene 
tvaru. 

• Po odľahčení však materiál 
zostáva v deformovanom 
stave a k spontánnemu 
návratu do pôvodného tvaru 
dochádza len po ohreve nad 
určitú kritickú teplotu. 

• Podmienkou daného javu je 
opäť zaťažovanie bez 
„klasickej plastickej“ 
deformácie. 

• Ak dôjde k prekročeniu 
medze sklzu, zotavenie tvaru 
po ohreve je nedokonalé.
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Jav tvarovej pamäte
• Je pozorovaný vtedy, keď 

makroskopická deformácia, podobne 
ako v prípade pseudoelasticity, je 
spojená s martenzitickou fázovou 
premenou, nie je reverzná 
bezprostredne v priebehu 
odľahčovania, ale až po následnom 
ohreve. 

• Medzi pseudoelasticitou a tvarovým 
pamäťovým javom existuje vzájomná 
relácia – pokiaľ je v prípade 
pseudoelastického správania hysteréza
veľká, potom pri odľahčení je spätná 
premena nedokonalá a zvyšný 
martenzit spätne transformuje na 
austenit až po následnom ohreve.
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Vratný tvarový pamäťový jav
• Zmeny tvaru sú iniciované vratnými 

zmenami teplôt

• Materiál je schopný zapamätať si svoj 

tvar pri nízkej, aj pri zvýšenej teplote. 

• Dôvodom tohto správanie je pôsobiace 

vnútorné napätie vyvodené v matrici 

materiálu, ktoré nahrádza účinky 

vonkajšieho napätia. 

• vnútorné napätie musí byť do materiálu 

„zavedené“ v tzv. tréningovom procese, 

keď vznikajú poruchy štruktúry a okolo 

nich príslušne orientované vnútorné 

napätie. 

• Rozsah vratných deformácií je vždy 

menší ako v prípade tvarového 

pamäťového javu alebo pseudoelasticity.
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Vratný tvarový pamäťový jav
• Je spojený s vratnou zmenou tvaru 

sprevádzajúcou priamu a spätnú fázovú 

premenu martenzitu v priebehu 

prebiehajúcich teplotných zmien. 

• Atermická martenzitická fázová premena 

martenzitu obvykle prebieha vznikom 

náhodného počtu martenzitických dosiek 

rozdielnej kryštalografickej orientácie 

(rozdielnych konfigurácií) vzhľadom 

k mriežke vysokoteplotnej fázy. 

• Jednotlivé kofigurácie kompenzujú 

transformačnú deformáciu priľahlých 

konfigurácií (samoakomodácia) a výsledná 

makroskopická zmena tvaru je 

zanedbateľná, dochádza len k veľmi 

nepatrnej zmene celkového objemu, určenej 

rozdielmi objemov mriežok austenitu 

a martenzitu
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Mechanizmus tvarovej pamäte
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Mechanizmus tvarovej pamäte
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vlastnosť NiTi CuZnAl CuAlNi 

Teplota topenia [°C] 1250 1020 1050 

hustota 6,45 7,9 7,15 

el.odpor [.m] 0,5        1,1 0,07      0,12  0,1      0,14 

E [GPa] 95 70 - 100 80 - 100 

transf.teploty [°C] -100          +110 -200      +110 -150         +200 

hysteréza  [K] 30 15 20 

pracovné napätie [MPa] 100        130 40 70 

max.jednocestný JTP [%] 7 4 6 

max.dvojcestný JTP [%] 3,2 0,8 1 

max.prehriatie [°C] 400 150 300 

norm. počet  cyklov [N] 100 000 10 000 5 000 

vnútorný útlm SDC [%] 20 85 20 

 



Zliatiny TiNi s tvarovou pamäťou



Praktické aplikácie pseudoelasticity?

Masívne superelastické pružiny tlmiace vibrácie veľkých stavieb (napr. pri 

zemetrasení) 

Telefónne antény s vysokou pružnosťou.

Rámy pre okuliare , ktoré sa nezlomia pri silnom zaťažení, ale sa pružne 

ohnú..........

Konzervovanie mechanickej energie v dopravných zariadeniach pri 

brzdení. 

Tlmenie vibrácií dopravných zariadení

Nízkoteplotné zdroje energie

Výroba pseudoelastických zavádzacích drôtov v neinváznej chirurgii.

Fyzioterapeutické pomôcky

Zubné protézy ......



Biomedicínske aplikácie



Elektrické ovládače s pamäťou tvaru v automobilovom priemysle

1-žalúzie hmlových svetiel, 2-zámok veka motora, 3- naklápacie hlavné svetlá, 4-
ovládanie prítoku paliva, 5-ovládanie motora, 6-ovládanie prevodovky, 7-ovládanie 
klimatizátora, 8-ovládanie prítlaku stieračov, 9-nastavenie spätných zrkadiel, 10-
nastavenie bezpečnostných popruhov na sedadlách, 11-centrálny uzamykací systém, 
12-nastavenie tlmičov, 13-zámok palivovej nádrže, 14- zámok batožinového 
priestoru


