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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pamięci 

kształtu, wykorzystujący bezpośrednią przemianę energii cieplnej w mechaniczną, stosowany do gene-

rowania przemieszczenia liniowego i siły w mechanizmach różnych dziedzin techniki, zwłaszcza w urzą-

dzeniach pracujących pod wodą. 

Znane są liniowe siłowniki cieplne, w których uchwyt aktywny i uchwyt bierny połączone są ele-

mentem z pamięcią kształtu, wykonanym ze stopu wykazującego odwracalny, termosprężysty efekt pa-

mięci kształtu w stanie martenzytycznym, szczególnie ze stopu Ni-Ti, Cu-AI, Cu-Zn-AI. Podczas na-

grzewania elementu sterowanym źródłem ciepła zachodzi przemiana fazowa martenzytu w austenit, co 

objawia się skurczem materiału. Uchwyty rozpierane są spiralną sprężyną powrotną, współosiową z ele-

mentem i powodującą po wyłączeniu ogrzewania powrót uchwytu aktywnego do położenia wyjściowego. 

Rozwiązanie siłownika pracującego na takiej zasadzie przedstawione jest między innymi w opisie zgło-

szenia wynalazku PL P-383114. Siłownik ma cylindryczny korpus z uchwytem biernym, w którym 

umieszczony jest przesuwny tłok z wyprowadzonym na zewnątrz tłoczyskiem – stanowiącym uchwyt 

aktywny. Tłok podparty jest sprężyną spiralną, wykonaną z materiału z pamięcią kształtu i której zwoje 

owinięte są oporową spiralą grzejną w izolacji, połączoną ze sterowanym źródłem napięcia. Znane są rów-

nież rozwiązania siłowników, przykładowo według opisów patentowych EP2472112 i US2009236931, w któ-

rych element w postaci sprężyny wykonanej z materiału z pamięcią kształtu jest bezpośrednio połączony 

ze źródłem prądu, którego przepływ wywołuje ciepło Joul’a i termiczną przemianę fazową generującą 

przemieszczenie. Oporowe nagrzewanie elementu z pamięcią kształtu cechuje niska sprawność, ele-

ment ogrzewany w sposób pośredni za pomocą spirali grzejnej ma zwiększoną pojemność cieplną, 

wolniej się grzeje i wolniej chłodzi bo dodatkowo grzejemy i chłodzimy spiralę grzejna – w wyniku spo-

walnia pracę siłownika. 

Siłownik według niniejszego wynalazku, podobnie jak w powyżej opisanych rozwiązaniach, ma 

uchwyt aktywny i uchwyt bierny połączone elementem z pamięcią kształtu i rozpierane spiralną, stalową 

sprężyną powrotną, współosiową z elementem, a ponad to posiada elektryczne źródło ciepła oddziaływujące 

w sposób sterowany na element z pamięcią kształtu. Istota rozwiązania polega na tym, że źródło ciepła 

stanowi nagrzewnica indukcyjna, której toroidalna cewka zabudowana jest koncentrycznie w pierścieniowej 

przestrzeni między elementem z pamięcią kształtu i sprężyną powrotną. Wtórny obwód elektryczny nagrzew-

nicy tworzą element z pamięcią kształtu oraz uchwyty aktywny i bierny zwarte sprężyną powrotną. 

Korzystnym jest, gdy w takim wynalazku element z pamięcią ma postać pręta. 

Również korzystnym jest wykonanie, w którym element z pamięcią mocowany jest w uchwytach 

z możliwością regulacji ich osiowego rozstawienia, ze skutkiem zmiany napięcia wstępnego sprężyny 

powrotnej. 

Element z pamięcią może mieć również postać spiralnej sprężyny walcowej. 

W innym wykonaniu według wynalazku cewka objęta jest obudową zamocowaną do uchwytu 

biernego, a sprężyna powrotna opiera się o uchwyt aktywny i obudowę. 

Uchwyt aktywny i bierny mogą być dodatkowo połączone przewodem zwierającym, co zabezpiecza 

jakość elektrycznego połączenia uchwytów niezależnie od styku połączenia przez sprężynę powrotną. 

W kolejnym, korzystnym wykonaniu siłownika według wynalazku cewka złożona jest z przylega-

jących czołowo do siebie, współosiowych cewek składowych – indywidualnie zasilanych z układu ste-

rowania. W warunkach, gdy długości cewek składowych stopniowane są według rosnącego ciągu geo-

metrycznego liczb całkowitych – możliwym jest dokładne sterowanie długością skoku siłownika. 

Siłownik według wynalazku ma zwartą konstrukcję, brak elementów przełączających duże natę-

żenia prądu, jest niezawodny i bezpieczny w użytkowaniu, zwłaszcza w środowisku podwodnym. 

Rozwiązanie według wynalazku wyjaśnia opis trzech, przykładowych wykonań siłownika pokaza-

nych na rysunku. Fig. 1 rysunku przedstawia widok z boku siłownika z prętowym elementem pamięci, 

Fig. 2 – wykonawczy przekrój osiowy tego siłownika z regulacją osiowego rozstawienia uchwytów,  

Fig. 3 – widok z boku siłownika z cewką objętą obudową a Fig. 4 – wykonanie siłownika z elementem 

pamięci w postaci spiralnej sprężyny walcowej. 

Siłownik z Fig. 1 ma uchwyt aktywny 3a i uchwyt bierny 3b połączone sztywno elementem z pa-

mięcią kształtu 1a – w postaci pręta wykonanego ze stopu Ni-Ti. Między uchwytami 3a i 3b osadzona 

jest stalowa sprężyna powrotna 2, współosiowa z elementem pamięci kształtu 1a. Koncentrycznie 

w pierścieniowej przestrzeni między elementem z pamięcią kształtu 1a i sprężyną powrotną 2 zabudo-

wana jest cewka 4 nagrzewnicy indukcyjnej. Wtórny obwód elektryczny tworzą elektrycznie zwarte 
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uchwyt aktywny 3a i bierny 3b, element z pamięcią 1a oraz sprężyna powrotna 2. Uchwyt aktywny 3a 

i bierny 3b dodatkowo połączone są przewodem zwierającym 6, co zabezpiecza jakość elektrycznego 

połączenia uchwytów niezależnie od elektrycznego styku połączenia przez sprężynę powrotną. 

Pokazane na Fig. 2 drugie wykonanie siłownika ma pręt elementu pamięci kształtu 1a połączony 

nakrętkami 8 z uchwytami 3a i 3b – co umożliwia regulację wstępnego napięcia sprężyny powrotnej 2. 

Cewkę 4 stanowi zestaw przylegających czołowo do siebie, współosiowych cewek składowych 4a, 4b, 

4c, 4d, … 4x – indywidualnie zasilanych z układu sterowania. W tym wykonaniu siłownika każda z cewek 

składowych 4a, 4b, 4c, 4d, ..., 4x ma obwód wtórny składający się z przewodu 6 i fragmentu pręta 

elementu z pamięcią 1a. Przy stopniowaniu długości cewek składowych 4a, 4b, 4c, 4d, …, 4x według 

rosnącego ciągu geometrycznego liczb całkowitych możliwą jest dokładna regulacja skoku siłownika. 

W wykonaniu według rysunku Fig. 3 cewka 4 objęta jest obudową 7 zamocowaną do uchwytu 

biernego 3, a sprężyna powrotna 2 opiera się o uchwyt aktywny 3a i obudowę 7. 

Siłownik pokazany na Fig. 4 ma element z pamięcią 1b w postaci spiralnej sprężyny walcowej, 

która objęta jest cewką 4. 

W przedstawionych wykonaniach siłowników prąd przemienny płynący przez toroidalną cewkę 4 

wytwarza wewnątrz zmienne pole magnetyczne, które indukuje prądy zamieniające się w ciepło na re-

zystancji elementu z pamięcią kształtu 1a lub 1b zgodnie z prawem Joul’a. Po dokonanej przemianie 

fazy martenzytu w austenit i efekcie skurczu stopu Ni-Ti, w następującej kolejno fazie chłodzenia ele-

mentu 1 dochodzi do przemiany odwrotnej a wydłużenie wspomagane jest sprężyną powrotną 2. 

Siłownik szczególnie nadaje się do pracy w ośrodku szybko odbierającym ciepło, takim jak woda 

czysta lub zanieczyszczona, trudnopalne ciecze, oleje, glikol. Przy zastosowaniu podwodnym może 

służyć do napędu narzędzi, kamer, sterów kierunkowych, sterów głębokości, anten. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1a. element z pamięcią kształtu w postaci pręta 

1b. element z pamięcią kształtu w postaci spiralnej sprężyny walcowej 

2. sprężyna powrotna 

3a. uchwyt aktywny 

3b. uchwyt bierny 

4. cewka 

4a, 4b, 4c, 4d., …, 4x cewki składowe 

5. rdzeń cewki 

6. przewód zwierający 

7. obudowa 

8. nakrętka 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pamięci kształtu, zawierający: uchwyt 

aktywny i uchwyt bierny połączone elementem z pamięcią kształtu i rozpierane współosiową 

z elementem spiralną, stalową sprężyną powrotną, oraz posiadający elektryczne źródło ciepła, 

oddziaływujące w sposób sterowany na element z pamięcią kształtu znamienny tym, że źró-

dło ciepła stanowi nagrzewnica indukcyjna, której toroidalna cewka (4) zabudowana jest kon-

centrycznie w pierścieniowej przestrzeni między elementem z pamięcią kształtu (1a, 1b) 

i sprężyną powrotną (2), a które są elektrycznie zwarte poprzez uchwyt aktywny (3a) i bierny 

(3b) – tworząc wtórny obwód elektryczny. 

2. Siłownik według zastrz. 1, znamienny tym, że element z pamięcią (1a) ma postać pręta. 

3. Siłownik według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że element z pamięcią (1a, 1b) mocowany 

jest w uchwytach (3a, 3b) z możliwością regulacji ich osiowego rozstawienia. 

4. Siłownik według zastrz. 1, znamienny tym, że element z pamięcią (1b) ma postać spiralnej 

sprężyny walcowej. 

5. Siłownik według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że cewka (4) objęta jest obudową (7) za-

mocowaną do uchwytu biernego (3b), a sprężyna powrotna (2) opiera się o uchwyt aktywny 

(3a) i obudowę (7). 

6. Siłownik według zastrz. 1, znamienny tym, że uchwyt aktywny (3a) i bierny (3b) połączone 

są przewodem zwierającym (6). 
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7. Siłownik według zastrz. 1, znamienny tym, że cewkę (4) stanowi zestaw przylegających czo-

łowo do siebie, współosiowych cewek składowych (4a, 4b, 4c, 4d,...., 4x) – indywidualnie za-

silanych z układu sterowania. 

8. Siłownik według zastrz. 1, znamienny tym, że długości cewek składowych (4a, 4b, 4c, 4d, …, 4x) 

stopniowane są według rosnącego ciągu geometrycznego liczb całkowitych. 

 

 

Rysunki 
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