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 Diplomová práce se zabývá experimentálním výzkumem elastických vlastností slitin 

s tvarovou pamětí (SMA), především studiem objemových polykrystalů slitin NiTi a NiTiCu. 

Právě slitiny na bázi niklu a titanu (NiTi, NiTiCu, NiTiFe, atd) patří v současnosti 

k nejvyužívanějším slitinám s tvarovou pamětí v průmyslové praxi. 

 

 Hlavním cílem práce je kvantitativní určení tenzoru elastických koeficientů 

martenzitické fáze v různých teplotních a deformačních stavech materiálu ultrazvukovými 

metodami, což je velmi aktuální a pro vědeckou komunitu zajímavé téma. Odborníci se 

shodují, že nesoulad mezi hodnotami elastických konstant (např. Youngova modulu) 

polykrystalů SMA měřenými různými experimentálními metodami a určenými teoretickými 

výpočty je způsoben aktivací dalších („parazitických“) deformačních mechanizmů (fázová 

transformace, reorientace, plasticita) při některých způsobech měření, příp. různou texturou 

materiálu v kombinaci s napěťově indukovaným výběrem variant. Ultrazvukové metody 

měření použité v diplomové práci minimalizují vliv dodatečných deformačních mechanizmů, 

naopak vliv textury je zohledněn a zkoumán. To umožnilo získat jedinečné experimentální 

výsledky odhalující vliv konfigurace martenzitických variant a blízkost fázového přechodu na 

tenzor elastických konstant.  Takový výzkum je velmi aktuální, umožňuje nejen podrobnější 

pochopení fyzikálních procesů ve slitinách s tvarovou pamětí, ale znalost vývoje elastických 

modulů je rovněž klíčová pro návrh mikromechanických aplikací těchto slitin.  

 

 Ačkoliv se práce věnuje především vývoji elastických konstant při změnách 

mikrostruktury vyvolaných napěťově indukovanou reorientací, je zároveň doplněna i o měření 

na tenkých drátech v superelastickém režimu, kde byl prokázán výrazný vliv napětí na 

výslednou elasticitu. Práce obsahuje velké množství dalších hodnotných experimentálních 

výsledků měřených na různých polykrystalických vzorcích paměťových slitin lišících se 

složením, přípravou a tvarem. Některé výsledky patří mezi poznatky z předchozích prací, 

konkrétně měření elastických konstant tenkých naprašovaných vrstev NiTi na křemíkových 

substrátech. 

 

 Vznikla tak práce, která je v současnosti základem hned několika kvalitních publikací 

připravovaných na ÚT AVČR, dílčí výsledky získané v průběhu řešení však již byly 

diplomantkou publikovány v předchozích letech ve velmi prestižních periodikách: 
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