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Anotace 

 

Disertační práce se zabývá studiem vlivu velikosti vstupních složek na 

vlastnosti ochranných povlaků. Sklo-keramické smaltové povlaky vytvářejí ochrannou 

vrstvu o různorodém chemickém složení a mechanických vlastnostech. Sklo-keramické 

smaltové povlaky disponují kvalitními mechanickými vlastnostmi při relativně malé 

tloušťce povlaku. Ve značné míře odolávají zásaditému, kyselému prostředí 

a mechanickému opotřebení. Teoretická část práce disponuje popisem složení sklo-

keramických povlaků, vstupních složek, technologií přípravy a užitnými vlastnostmi. 

Smaltové povlaky aplikované za mokra obsahují ve své struktuře podíly jílovitých 

částic. Tyto složky působí na výsledné mechanické vlastnosti sklo-keramických 

smaltových povlaků. Přítomnost jílovité složky dává povlaku charakter sklo-

keramického smaltového povlaku, který svým chemickým složením podporuje 

bioaktivitu. Dále jsou v práci uvedeny použité materiály, jejich vlastnosti a základní 

principy buněčného dělení. Experimentální část této práce zahrnuje popis, provedení 

experimentální metod, norem s nimi spojenými a jejich vyhodnocení.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation 

 

Dissertation thesis studies the influence of the size of input components on the 

properties of protective coatings. Glass-ceramic enamel coatings create a protective 

layer of diverse chemical composition and mechanical properties. Glass-ceramic 

enamel coating has a high mechanical properties at relatively small thickness of the 

coating. Largely resistant to alkaline, acidic environments and mechanical wear. The 

theoretical part of work provides a description of the composition of the glass-ceramic 

coatings, input components, production technology and utility properties. Enamel 

coatings applied to wet include shares in structure of clay particles. These compounds 

act on the resulting properties of glass-ceramic enamel coatings. The presence of clay 

components of the coating gives the character of glass-ceramic enamel coating that 

promotes the chemical composition of bioactivity. Furthermore, this work provided the 

materials, their properties and basic principles of cell division. The experimental part of 

this work includes the description, experimental design methods, standards associated 

with them and their evaluation. 
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Seznam použitého značení 

 

Znak  Veličina             Jednotka 

 

Al  hliník       [-] 

Au  zlato       [-] 

C  uhlík       [-] 

Ti  titan       [-] 

Ni  nikl       [-] 

Mo  molybden      [-] 

Cu  měď       [-] 

Sb  antimon      [-] 

Sn  cín       [-] 

Pt  platina       [-] 

Zn  zinek       [-] 

Cr  chróm       [-] 

Hg  rtuť       [-] 

Pd  paladium      [-] 

Co  kobalt       [-] 

Fe  železo       [-] 

Cd  kadmium      [-] 

Mn  mangan      [-] 

S  síra       [-] 

P  fosfor       [-] 

Si  křemík       [-] 

CaO  oxid vápenatý      [-] 

K2O  oxid draselnatý     [-] 

Na2O  oxid sodný      [-] 

B2O3  oxid boritý      [-] 

MnO2  oxid manganičitý     [-] 

CoO  oxid kobaltnatý     [-] 

NiO  oxid nikelnatý      [-] 

PbO  oxid olovnatý      [-] 

SiO2  oxid křemičitý      [-] 

Al2O3  oxid hlinitý      [-] 

LiO2   oxid lithný      [-] 
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TiO2  oxid titaničitý      [-] 

ZrO2  oxid zirkoničitý     [-] 

FeO  oxid železnatý      [-] 

Fe2O3  oxid železitý      [-] 

Fe3O4   oxid železnato-železitý    [-] 

P2O5  oxid fosforečný     [-] 

NaCl  chlorid sodný      [-] 

HNO3  kyselina dusičná     [-] 

C6H8O7 kyselina citrónová     [-] 

C2H4O2 kyselina octová     [-] 

C4H6O6 kyselina vinná      [-] 

pH  stupnice kyselosti a zásaditosti   [-] 

T  teplota       [°C] 

A tažnost       [%] 

Re  mez kluzu      [MPa] 

Rm  mez pevnosti v tahu      [MPa] 

HV0,1  Tvrdost dle Vickerse      [MPa] 

KIC  lomová houževnatost       [MPa.m1/2] 

Ra  průměrná aritmetická úchylka profilu   [µm] 

Rz  nejvyšší výška profilu     [µm] 

Rq  průměrná kvadratická úchylka profilu  [µm] 

Rp  nejvyšší výška výstupku profilu   [µm] 

Rv  největší hloubka prohlubně profilu   [µm] 

Rsk  šikmost posuzovaného profilu   [-] 

Rku  špičatost posuzovaného profilu   [-] 

RLo   rozvinutá délka profilu    [mm] 

E  modul pružnosti v tahu    [Pa] 

K  faktor intenzity napětí     [Pa.m1/2] 

G  hnací síla trhliny     [J.m-2] 

GC  měrná lomová energie    [J.m-2] 

KV  nárazová práce     [J] 

KC  kritická hodnota faktoru intenzity napětí  [Pa.m1/2] 
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1. Úvod 

 

Kovový povrch materiálu je bez účinné povrchové ochrany napadán okolními 

vlivy, které mohou zapříčiňovat např. vznik koroze popřípadě či zhoršení mechanických 

vlastností jako je mez pevnosti nebo mez únavy materiálu. Vhodným zvolením 

ochranného povlaku ať už na bázi organické nebo anorganické matrice lze dosáhnout 

kvalitní ochrany a až několikanásobně delší životnosti materiálu.  

Jednou z možností je aplikace sklo-keramického smaltového povlaku, který 

nachází své využití v průmyslovém odvětví ve formě kvalitní a plně účinné ochrany již 

řadu let. Mezi přední výhody, kterými disponují smaltové povlaky patří zejména vysoká 

tvrdost, korozivzdornost, odolnost vůči prostředí horké vody a páry a odolnost proti 

otěru. Nevýhody smaltů jsou zejména jejich křehkost a s tím související náchylnost na 

vznik prasklin a trhlin centrálního nebo palmqvistova charakteru.   

Technologická operace aplikace sklo-keramického smaltového povlaku 

vyhledává stále nové možnosti a poznatky, které jsou schopny zajistit zdokonalení 

spolehlivosti a funkčnosti zejména mechanických vlastností sklo-keramických povlaků. 

Zároveň aby disponovaly z hlediska svého působení co nejdelším a nejefektivnějším 

účinkem. 

Současná doba otevírá nové možnosti přípravy vstupních jílovitých, kaolínových 

nebo sklených složek pro výrobu sklo-keramického smaltového povlaku.  Jedná se 

zejména o využití tryskových mlecích zařízení pro získání vstupních surovin a jejich 

partikulární frakcionalizace na velikost nanometrického rozměru. Tento vstupní rozměr 

může vykazovat pozitivní ovlivnění na výsledné mechanické či adhezní vlastnosti sklo-

keramických smaltových povlaků vytvořených na povrchu kovového materiálu.  

Disertační práce je zaměřena na studium mechanických vlastností aplikovaných 

sklo-keramických povlaků za použití jílovitých a kaolínových složek o odlišné velikosti 

těchto vstupních částic. Experimentální část práce je zaměřena zejména na hodnocení 

lomové charakteristiky povlaků a jejich odolnost proti mechanickému opotřebení vůči 

rázům a vlivem působení biologického prostředí.       
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2. Sklo-keramické smaltové povlaky 

 

Sklo-keramický smaltový povlak se skládá z anorganických komponentů, které 

vytváří povlak zajišťující resistenci vůči chemickému a mechanickému opotřebení. 

Výroba sklo-keramického povlaku zahrnuje poměrně rozsáhlý technologický proces, 

který je popsán v kapitole 2.4. 

 

 

2.1 Definice sklo-keramického smaltového povlaku  

 

„Smalt je výsledný produkt fyzikálně chemických reakcí  

v procesu tepelného zpracování skla komplikovaného chemického složení  

s dalšími složkami anorganického charakteru, spojující v sobě vlastnosti skla 

a keramiky se schopností adheze ke kovu."  [1] 

 

Výrobní proces sklo-keramického povlaku zahrnuje technologické operace: 

 

 tavení oxidických složek pro výrobu sklovité smaltové frity 

 sušení frity, 

 mletí frity, 

 aplikace smaltéřské břečky (na mokro) nebo prášku (na sucho) na 

podkladový materiál, 

 sušení aplikované vrstvy smaltéřské břečky (odpadá v práškové 

aplikaci) 

 vypalování sušené vrstvy, 

 ochlazení na vzduchu. 

 

 

2.2 Složky smaltéřské břečky  

  

Smaltéřská břečka pro aplikaci sklo-keramického smaltového povlaku je 

tvořena rozemletými složkami, které tvoří: smaltéřská frita = sklo, voda, jíl 

a další mlýnské přísady.   
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2.2.1 Frita 

  

Fritou nebo-li skelnou složkou se rozumí tuhá, amorfní, pevná látka vznikající 

tavením oxidických složek skel při teplotách 1000-1200 °C s následným ochlazením do 

vody.  

     

 

2.2.2 Voda 

  

Voda je jednou z podstatných složek v obsahu smaltéřské břečky. „V průběhu 

mletí smaltéřské frity spolu s vodou a jílem při výrobě smaltéřské břečky dochází 

k zahájení fyzikálně chemických reakcí mezi částicemi sklovité smaltéřské frity, jílem 

a vodou, které pokračují při skladování břečky, až do doby nanesení na podkladový 

materiál a vysušení.” [1] Procentuální zastoupení vody v břečce po namletí se 

pohybuje dle typu požadovaného smaltového povlaku v rozmezí 30 - 45 %.  

 

 

2.2.3 Jíl 

  

Jíl tvoří ve smaltéřské břečce suspenzační složku, která snižuje sedimentaci 

rozemletých složek jako je frita a další mlýnské přísady. Napomáhá k tvorbě kvalitní 

celistvé vrstvy suspenze z vysušené smaltéřské břečky před závěrečnou operací 

vypalováním.  

 

 

2.2.4 Mlýnské přísady 

 

Jedná se o namleté suroviny, které zajišťují úpravu smaltéřské břečky pro 

výsledné získání tepelných, optických, mechanických či chemických vlastností finálního 

ochranného povlaku. Každá forma namleté suroviny je nositelem specifických 

vlastností. Optické vlastnosti zajišťují kalící a barvící oxidy, tvrdost a žáruvzdornost 

zajišťuje např. přidaný mletý křemen.       
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2.3 Druhy sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Sklo-keramické smaltové povlaky se dělí, dle složení smaltéřské frity 

 a použitého podkladového materiálu na: 

 

 sklo-keramické smaltové povlaky na ocelový plech, 

 sklo-keramické smaltové povlaky na šedou litinu, 

 sklo-keramické smaltové povlaky na neželezné kovy. 

 

Dle funkce sklo-keramické smaltové povlaky se dělí na: 

 

 základní sklo-keramický smaltový povlak, 

 krycí sklo-keramický smaltový povlak, 

 jednovrstvý sklo-keramický smaltový povlak. 

 

 

2.3.1 Základní sklo-keramický smaltový povlak 

 

Hlavní funkcí základního sklo-keramického smaltového povlaku je vytvoření 

tzv., přídržné vrstvy mezi podkladovým materiálem a ochranným povlakem, která je 

schopna zajistit funkční vlastnosti na základě přídržných oxidů CoO a NiO. Základní 

smalt má malou celistvost a je chemicky méně odolný vůči korozi. Tloušťka aplikované 

vrstvy základního smaltového povlaku se pohybuje v rozmezí 80 - 120 µm po vypálení.  

 

 

2.3.2 Krycí sklo-keramický smaltový povlak 

 

Krycí povlak tvoří funkční část celkového povlaku a zajišťuje žádané koncové 

zejména optické, protikorozní, mechanické, termické, chemické popř. jiné vlastnosti.  

Druhy krycích sklo-keramických povlaků: 

 smalty zakalené, 

 smalty polotransparentní (polozakalené), 

 smalty transparentní. 
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2.3.3 Jednovrstvý sklo-keramický smaltový povlak 

 

Jedná se o speciální typ smaltového povlaku, který svým upraveným složením 

po nanesení na podkladový materiál zajišťuje dostatečnou přídržnost k materiálu. 

Zároveň splňuje funkční vlastnosti povlaku. Jednovrstvý smalt disponuje současně 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi smaltu základního i krycího.  

 

 

2.4 Technologický proces aplikace sklo-keramických 

smaltových povlaků 

 

V technologickém procesu se výroba sklo-keramického smaltového povlaku 

skládá z následujících po sobě jdoucích technologických operací, které zahrnují 

aplikaci břečky, sušení a vypalování smaltového povlaku. Výsledkem tohoto procesu je 

vznik pevného spojení dvou fází o přijatelné kvalitě sklo-keramického smaltového 

povlaku na podkladovém kovovém materiálu.   

Aplikace sklo-keramických smaltových povlaků se provádí technologickými 

operacemi, které se liší přípravou smaltovacích materiálů a fyzikálním principem 

aplikace povlaku.    

 

Kritéria aplikace: 

 vlastnosti smaltu a jejich funkčnost, 

 velikost a tvar výrobku, 

 sériovost výroby, 

 technická úroveň technologie smaltování. 

 

 

2.4.1 Suchá aplikace sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Specifikace metody aplikace za sucha se vyznačuje především značnou 

spotřebou energie a smaltu. Metoda je využívána hlavně ke smaltování litinových 

výrobků. Suchá aplikace sklo-keramických povlaků je zajišťována metodou nanášení 

za tepla a za studena.  
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2.4.2 Mokrá aplikace sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Na povrch podkladového materiálu je aplikována smaltéřská břečka. Po aplikaci 

následuje sušení a následným vypalováním vzniká celistvý sklo-keramický smaltový 

povlak s požadovanými finálními vlastnostmi.  

 

Aplikace smaltových povlaků: 

 stříkáním, 

 stékáním, 

 elektroforeticky. 

 

Stříkáním - metoda založena na principu aplikace smaltéřské břečky vzdušným 

rozprašováním v tlakové pistoli. Tlaková část pistole vytváří při aplikaci rozstřik kužele 

kapek dopadající na povrch podkladového materiálu. Vztlak a dilatace pevných částic 

na povrchu podkladového materiálu zapříčiňují vznik souvislého povlaku. Na tvarově 

a rozměrově komplikované výrobky se využívá mechanizovaných a automatizovaných 

robotů. Stříkání se provádí ručně, automaticky nebo v elektrostatickém poli. 

Nevýhodou metody je rozstřik smaltéřské břečky, což vede k většímu množství 

odpadového materiálu. 

 

Stékáním - aplikace sklo-keramického smaltového povlaku, jejíž výhodou je 

nízká spotřeba smaltovacích materiálů při provozním procesu smaltování.  

Stékací metody se dělí: 

 máčení, 

 polévání, 

 vakuové nanášení. 

 

Elektroforeticky – aplikace smaltéřské břečky založena na principu Coehnova 

zákona, kde částice s nižší hodnotou relativní permitivity než je relativní permitivita 

vody se ve stejnosměrném elektrickém poli nabíjejí záporně (částice tuhé fáze frity, jílu, 

křemene, barvících oxidů). Záporně nabité částice směřují k anodě (výrobek) kde 

vytváří souvislou vrstvu smaltéřské břečky. Využití elektroforetické aplikace je ve 

velkosériové výrobě při povlakování tvarově složitých produktů. Metoda zaručuje 

vytvoření kvalitního povlaku rovnoměrně aplikované vrstvy smaltu a dokonalého pokrytí 

povrchu výrobku.  
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2.5  Vysušení aplikované vrstvy smaltéřské suspenze  

 

Smaltéřská břečka aplikovaná mokrou metodou musí být před závěrečnou 

technologickou operací (vypalování) naprosto vysušená, čímž se eliminuje voda 

z aplikované vrstvy smaltéřské suspenze. Případný zbytkový obsah vody může 

způsobit narušení atmosféry ve vypalovací peci, popřípadě může dojít k negativnímu 

ovlivnění vrstvy smaltu, což znehodnotí proces smaltování. Množství odpařené vody při 

sušení je závislé na vlastnostech aplikované suspenze. Obecně voda tvoří minimálně 

30% hm. % v suspenzi. Technologická operace vysušení se provádí na volném 

vzduchu nebo v sušících zařízeních.  

 

 

2.6 Vypalování vysušené vrstvy smaltéřské suspenze 

 

Vypálením vysušené vrstvy smaltéřské suspenze vzniká požadovaný  

sklo-keramický smaltový povlak na podkladovém kovu. Hlavním úkolem výpalu 

základního smaltového povlaku je tvorba pevné fáze mezi podkladovým kovem 

a základním smaltovým povlakem, který slouží jako tzv. přídržná mezivrstva. Výpal 

smaltového povlaku krycího vede k vytvoření požadovaných vlastností funkčního 

a estetického charakteru. Tento technologický proces probíhá při teplotě 740 - 900 °C 

ve vypalovacích pecích kontinuálních nebo vsázkových dle typu, tloušťky smaltového 

povlaku a podkladového materiálu.  

 

   

2.7 Podkladové materiály pro smaltování  

 

Nejčastěji se pro smaltování používá ocelový plech, šedá litina a neželezné 

kovy jako je např. hliník další. 

 

 

2.7.1 Ocelové plechy 

 

Ocelový plech musí splňovat řadu podmínek, jako jsou odolnost proti deformaci 

za tepla, dobrá svařitelnost, odolnost proti výskytu vodíkových vad ve smaltu, tyto 

podmínky jsou nutné k vytvoření funkčního sklo-keramického smaltového povlaku. 



  Disertační práce 

19 

 

Jakákoliv různorodost ovlivňuje podmínky mezi kovem a roztaveným smaltem 

v procesu vypalování. Ocelový plech nesmí obsahovat zbytky plynů, nekovových 

vměstků a nežádoucích příměsí. V současné době je snižován obsah C v oceli 

určených pro smaltování na hodnotu 0,02 až 0,08 hm. % z důvodu omezení fázové 

přeměny α na γ.  

 

Obsažené prvky a jejich povolené množství: 

Mangan – 0,2% zhoršuje mořitelnost a snižuje rychlost oxidace při vysokých teplotách. 

Síra – nesmí překročit hodnotu 0,03 až 0,04%, přítomné sulfidy zachycují vodík, který 

je zdrojem vad ve smaltu (tzv. rybí šupiny). 

Fosfor – do 0,3 až 0,4% není škodlivý. 

Hliník – zvyšuje odolnost proti stárnutí oceli, zlepšuje tvárnost, tažnost oceli 

a zjemňuje zrno. 

Měď – nad 0,1% zvyšuje přesycení železa vodíkem a zvyšuje náchylnost na tvorbu 

rybích šupin a snižuje mořitelnost.  

Titan – váže uhlík ve formě karbidu titanu a zvyšuje teplotu přeměny Ac3, tím se 

zmenší rozpustnost vodíku v oceli, náchylnost na tvorbu rybích šupin je menší. 

Nikl – příznivě ovlivňuje smaltovatelnost v oceli z hlediska tvorby rybích šupin.  

Chrom – pasivuje ocel, do 0,3% nejsou těžkosti, nad 0,3 až 0,5% vyžaduje pomalejší 

ohřev nebo oxidační žíhání, nad 0,5% činí při smaltování potíže. 

 

 

2.7.2 Šedá litina 

 

Pro smaltování se používá šedá litina s perlitickou strukturou, která se při 

vypalování smaltu mění na feritickou strukturu s rovnoměrně rozděleným lamelárním 

grafitem. Vhodnost použití litiny se posuzuje podle chemického složení, struktury, 

koeficientu tepelné roztažnosti, jakosti povrchu a tvaru výrobku. 

 

Chemické složení litiny vhodné pro smaltování: 

 

 Uhlík – 3,2 až 3,4 hm. %, 

 Křemík – 2,5 až 2,8 hm. %, 

 Fosfor – 0,4 až 0,7 hm. %, 

 Mangan – 0,4 až 0,6 hm. %, 

 Síra – maximálně 0,09 hm. %, 
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 Chrom – maximálně 0,05 hm. %, 

 Molybden – maximálně 0,02 hm. %, 

 Vanad – maximálně 0,07 hm. %, 

 Měď – maximálně 0,06 hm. %, 

 Titan – maximálně 0,05 hm. %, 

 Nikl – maximálně 0,2 hm. %. 

 

 

2.7.3 Neželezné kovy 

 

Z neželezných kovů se nejčastěji využívá hliník a jeho slitiny. Vypalovací teplota 

u hliníku je přizpůsobena jeho teplotě tání 660 °C, tzn. teplota vypalování je v rozmezí 

500 - 550°C při tloušťce aplikované vrstvy smaltéřské suspenze do 100 µm. Čistota 

podkladového materiálu musí být 99,5 hm. % Al. Pro ostatní neželezné kovy se smalty 

upravují v závislosti na koeficientu tepelné roztažnosti podkladového materiálu. 
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3. Předúpravy povrchu  

 

Povrchové předúpravy zahrnují mechanické a chemické úpravy povrchu 

podkladového materiálu, které odstraňují z povrchu materiálu ulpělé a chemicky 

vázané nečistoty.  

   

  

3.1 Mechanické úpravy povrchu  

 

Cílem mechanických úprav je snaha vytvořit kvalitní podmínky pro zakotvení 

ochranného povlaku a zajištění technicky čistého povrchu bez nečistot. Mezi nečistoty, 

které odstraňujeme mechanickým způsobem, řadíme např. kovové nečistoty, korozní 

zplodiny, okuje a rez. Mezi nejčastěji užívané mechanické úpravy povrchu patří 

zejména otryskávání, broušení a kartáčování. 

 
 
3.2 Chemické úpravy povrchu  

 

Chemickými technologiemi odmašťováním a mořením se odstraňují nejčastěji 

mastnoty, zbytky brusných a leštících past, atd. Mezi chemické předúpravy povrchu se 

řadí především technologické operace odmašťování a moření.  

V technologickém procesu odmašťování se v současné době kladen důraz 

zejména na ekologické zpracování využívaných odmašťovacích prostředků 

a energetické náklady. Tzn. volba technologie odmašťování za snížených teplot, kde 

nejsou nutné náklady na energetické požadavky plynoucí z ohřevu. V tomto procesu se 

naskytuje možnost vyžití vícenásobných studených oplachů. 

Technologický proces moření doprovází využití kyselin. Nejčastěji se využívá 

kyselina sírová, chlorovodíková dusičná a fosforečná. V současné době je vyvíjen tlak 

na volbu co nejkratší mezioperační prodlevy, které zamezují užití technologie moření 

z důvodu možnosti difundování vodíku do podkladového materiálu a následně 

smaltového povlaku.  

Rovnice rozpustnosti při moření v kyselině sírové: 

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O    (1)  [9] 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2     (2)  [9] 
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4. Fyzikálně-chemické procesy mezi podkladovým 

materiálem a sklo-keramickým smaltovým povlakem 

 

Základním požadavkem mezi podkladovým materiálem a sklo-keramickým 

smaltovým povlakem je vznik kvalitního spojení, které zajistí použitelnost povlaku jako 

ochranné vrstvy. Přídržnost základního smaltu na ocelovém plechu souvisí s tvorbou 

oxidů železa, které zajišťují spojení mezi sklem a kovem. Přídržnost závisí na vzniku 

tenké vrstvy oxidů Fe3O4, které se vytvářejí v poměrně úzkém časovém intervalu 

v době působení tepelného zpracování (vypalování) smaltu. [1]  

Dietzl, Rickmann a King definují přídržnost sklo-keramického smaltového 

povlaku pomocí přídržných oxidů CoO a NiO. [5, 6, 7]  

 

V literatuře jsou uvedeny reakce rozpouštění oxidů sklo-keramického 

smaltového povlaku v průběhu vypalování: 

 

Fe3O4  Fe2++ 2Fe3++ 4O2- (rozpouštění ve smaltu) (3)  [9] 

2Fe3+ + Fe  3 Fe2+                                                                            (4)   [9] 

2Fe2+ + Co2+  2 Fe3+ + Co                                             (5)  [9] 

 

V místě rozpouštějících se oxidů probíhá další podstatná reakce kovového 

železa se zbývajícím Co2+ ze smaltu:  

 

Fe + Co2+  Fe2+ + Co                                                     (6)  [9] 

 

Přídržné oxidy CoO a NiO reagují na fázovém rozhraní kov - smalt za 

současného vzniku lokálních galvanických mikro článků, které zapříčiňují výraznou 

korozi povrchu kovu a zároveň dochází ke zdrsnění povrchu a dobrému zakotvení  

sklo-keramického smaltového povlaku.  
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Obr. 1 Detail fázového rozhraní kov – sklo-keramický smaltový povlak, 

zvětšení 600 x  

 

Na fázovém rozhraní systému: kov – sklovitý smaltový povlak (Obr. 1) se 

vytváří sklokeramický komplex klasterového typu, viz (Obr. 2). [8] 

Sklo-keramický smaltový povlak obsahující oxidy SiO2, B2O3, Al2O3, tvoří tzv. 

ligandové vazby s koordinujícími přechodovými kovy Co, Ni, Fe, Mo, Cu, Mn dávájí 

možnost vzniku sklo-metalických klasterových komplexů s koordinační ligandovou 

vazbou. Vznik adheze je podmíněn působením pole ligandů a jeho rozštěpením 

orbitálních energetických hladin iontů přídržných kovů (Co, Ni, Fe), které jsou 

obsaženy ve sklovité fázi. „Rozštěpené orbitály se pak lineárně kombinují 

s elektronovými orbitály iontů ze složek sklovité fáze, což vyústí do vzniku 

molekulárních orbitálů polynukleárního klasterového komplexu”. [1] 
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Obr. 2 Model sklometalického klasterového komplexu v oktaedrické symetrii.  

Trigonální uspořádání centrálního iontu [1] 

 

Obr. 2 popisuje střed klasteru, který je tvořen ionty přechodových kovů, mezi 

kterými jsou vytvořeny delokalizované vazby kov – kov. Tyto atomy mohou být 

uspořádány trigonálně, tetraedricky, oktaedricky, viz Obr. 2 [10] Při technologické 

operaci vypalování sklo-keramického smaltového povlaku se zvyšuje aktivita iontů 

podkladového kovu a rovněž centrálních iontů sklovité fáze, za vzniku urychlení 

přechodu elektronů a tvorby podmínek urychlení přechodu elektronů a tvorbě 

podmínek pro koordinaci ligandových vazeb a vzniku klasterových celků. Ve sklovité 

fázi dochází k rozpouštění oxidů základního kovu, které se dostávají do kontaktu 

s kovem Fe2+ a společně s tranzitním kovem M+ tvoří slitinu M+ Fe2+, za vzniku středové 

polynukleární skupiny. Tímto procesem vzniká podklad pro vytváření kovových 

klasterových komplexů. Fe+[ Fe(m-n)+. Fe2+ . M+ (SiO4) 
- ]. Tvorba adheze zapříčiňuje 

kombinace kovů Mn, Co, Fe, Ni, Mo, B, Sn, Sb se spoluúčasti FeC, který reaguje 

s kyslíkem za vzniku Fe+a Co. [1] 

 

 

 

 

 



  Disertační práce 

25 

 

5. Vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků  

  

K základním vlastnostem, které ovlivňují technologickou funkci sklo-

keramických smaltových povlaků patří:  

 

 přídržnost smaltu ke kovu, 

 mechanické vlastnosti, 

 chemické vlastnosti, 

 termické vlastnosti, 

 elektrické vlastnosti, 

 korozní vlastnosti, 

 optické vlastnosti, 

 lomové vlastnosti. 

 

 

5.1 Přídržnost sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Přídržnost smaltu ke kovu disponuje vlastností tvorby pevného adhezního 

spojení nataveného sklo-keramického smaltového povlaku s podkladovým kovem, 

které zajišťují fyzikálně chemické reakce na fázovém rozhraní kov – smalt. Jedná se 

o reakce, kdy v roztaveném smaltu dochází k transportu iontů Co2+ a Ni2+ k fázovému 

rozhraní. Na fázovém rozhraní dochází k redukci těchto iontů Co2+ nebo Ni2+, které 

dávají vznik kovovým částicím (slitiny kobaltu nebo niklu s železem). Smaltové povlaky, 

které neobsahují oxid kobaltnatý a oxid nikelnatý disponují nižší přídržností ke 

kovovému podkladu. Tyto oxidy působí v systému spojení kov-smalt jako přídržné 

oxidy a zajišťují adhezní přídržnost. [4]  

 

 

5.2 Mechanické vlastnosti sklo-keramických smaltových 

povlaků 

  

 K mechanickým vlastnostem sklo-keramických povlaků se řadí tvrdost, lomová 

houževnatost a odolnost proti mechanickému opotřebení. Zároveň je nutné 

charakterizovat modul pružnosti, který se u sklo-keramických povlaků pohybuje 
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v rozmezí 60 – 100 GPa. Důležitým parametrem pro posouzení jakosti povlaku je 

pevnost v tahu a tlaku.  

 

 

5.2.1 Tloušťka smaltového povlaku 

 

Tloušťka smaltového povlaku je pro každý výrobek stanovena dle požadavků 

odběratele či koncového zákazníka. Např. u kuchyňského nádobí se tloušťka 

smaltového povlaku pohybuje v rozmezí 100 - 450 µm. Se stoupající agresivitou 

prostředí lineárně narůstá i tloušťka povlaku. Pro měření tloušťky vrstvy 

sklo-keramického smaltového povlaku se využívá především elektronických měřících 

zařízení, které pracují na elektromagnetickém principu přijímání odražených 

elektromagnetických vln od podkladového materiálu kovového charakteru. Nevodivé 

materiály jsou měřeny pomocí speciální výměnné sondy pro měření nevodivých 

podkladových materiálů.  

 

 

5.2.2 Pevnost v tahu a tlaku sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Sklo-keramické smaltové povlaky disponují pevnosti v tahu v rozmezí  

70 - 90 MPa, které jsou asi pětkrát nižší než pevnost v tahu oceli. Hodnoty pevnosti 

v tlaku jsou několika násobně vyšší, cca 700 – 1300 MPa. Pevnost v tahu a tlaku je 

z velké části ovlivňována poměrem tloušťky sklo-keramického smaltového povlaku 

k tloušťce podkladového materiálu. 

    

 

5.2.3 Pružnost sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Youngův modul pružnosti sklo-keramických smaltových povlaků se uvádí 70 

GPa, který je přibližně třikrát menší než u oceli (210 GPa). Sklo-keramický smaltový 

povlak, se řadí mezi křehké materiály, pro které je charakteristická nízká tažnost a mez 

pružnosti.    
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5.2.4 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti mechanickému 

nárazu  

 

Vyjádření schopnosti sklo-keramických smaltových povlaků odolat 

mechanickým nárazům než dojde k porušení ochranného systému kov - sklo-

keramický smaltový povlak. Porušení se nejčastěji projevuje odprýsknutím smaltového 

povlaku od podkladového materiálu. Zkoušení zahrnuje stanovení hodnoty působící 

kinetické energie, při které smaltový povlak zůstává ještě neporušen.  

 

 

5.2.5 Tvrdost sklo-keramických smaltových povlaků  

 

Mohsova stupnice tvrdosti řadí sklo-keramické smaltové povlaky mezi 5. stupeň 

tvrdosti (apatit) a 7. stupeň tvrdosti (křemen). Tvrdost smaltových povlaků je závislá na 

chemickém složení frity a zejména na obsahu SiO2 ve fritě. Sklo-keramické povlaky 

disponují tvrdostí pětinásobně vyšší než běžná ocel, z čehož vyplývá zvýšená odolnost 

proti opotřebení. Pro měření mikrotvrdosti a nanotvrdosti sklo-keramických smaltových 

povlaků je v současné době využíváno triboindentačních měřících zařízení, které 

využívají Vickersovy metody.   

 

 

5.2.6 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti abrazi  

 

Smaltové povlaky oproti ocelím mají vyšší tvrdost i abrazi vzdornost.  

Stupeň abraze smaltu je závislý na chemickém složení, druhu, způsobu působení 

abrazivních látek a tloušťce vrstvy smaltového povlaku. 

 

 

5.3 Chemické vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Základní rozdělení chemických vlastností: 

 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v kyselém prostředí, 

 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v alkalickém prostředí, 

 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v prostředí horké vody 

a páry, 
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 zdravotní nezávadnost sklo-keramických smaltových povlaků. 

 

 

5.3.1 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v kyselém prostředí  

 

Sklo-keramické smaltové povlaky zajišťují vysokou protikorozní odolnost vůči 

kyselinám organického i anorganického charakteru. Výše odolnosti vůči kyselinám je 

dána hydrolýzou povrchu a rozpustnosti složek smaltového povlaku. Kyselinovzdornost 

sklo-keramických smaltových povlaků zlepšují zejména oxidické složky SiO2, Al2O3, 

TiO2, ZrO2, LiO2. Oxidy Na2O, PbO, CaO rezistenci vůči kyselinám naopak značně 

snižují. Autoři Vargin a Zasuchin uvádí, že celková rezistentní schopnost smaltů vůči 

kyselinám klesá při nižším obsahu SiO2 než je 60 %.[1] 

Odolnost smaltových povlaků proti negativnímu působení kyselin se testuje na 

základě požadovaného použití a funkčním vlastnostem smaltového povlaku. 

Smaltované povlaky určené pro komerční účely se testují za studena v C6H8O7 

(kyselina citrónová). Smalty se zvýšenou chemickou odolností jsou podrobeny 

zkouškám v C6H8O7 za působení varu. Smaltové povlaky pro užití na výrobu varného 

nádobí jsou podrobeny zkouškám v C2H4O2 (kyselina octová). Pro vysokou chemickou 

odolnost smaltované produkce jsou předepsány zkoušky za varu v HCl (kyselina 

chlorovodíková). Životnost sklo-keramických smaltových povlaků je jedním z hlavních 

ukazatelů, která je dána právě odolností vůči kyselinám.  

 

Dle chemické odolnosti vůči kyselinám dělíme smaltové povlaky: 

 smaltové povlaky pro běžné spotřební zboží 

- zajišťují krátkodobou odolnost pro méně agresivní prostředí 

o tloušťce vrstvy smaltu 50 - 400 µm s užitím do 400 °C, určené pro 

smaltované exteriéry, interiéry, kamna, apod.  

 smaltové povlaky se střední chemickou odolností  

- disponují odolnosti proti působení organických i anorganických kyselin při 

nižších teplotách s tloušťkou vrstvy smaltu 100 - 500 µm, tyto povlaky se 

používají pro varné nádobí, potravinářské zařízení, apod. 

 smaltové povlaky s velkou chemickou odolností 

- povlaky se zvýšeným obsahem SiO2 (50 hm. % a výše) při tloušťce vrstvy 

smaltového povlaku 400 - 1000 µm, které jsou určeny pro povrchovou 

ochranu chemických zařízení, kde existuje možnost výskytu nízkoteplotní 
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koroze. Tyto povlaky se vyznačují vyšší odolností vůči kyselinám do teploty 

350 °C.  

 

 

5.3.2 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v alkalickém 

prostředí  

 

Sklo-keramické smaltové povlaky disponují odolností vůči alkalickému prostředí 

o hodnotě pH 9 – 12 do teplot 100 °C. Povlaky však vykazují kvalitní a dlouhodobou 

odolnost proti působení alkálií při nízkých teplotách a nízkých koncentracích. 

Smaltované povlaky odolné vůči alkalickému prostředí se testují v roztoku NaOH při 

teplotě 80 °C.  

 

 

5.3.3 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v prostředí horké 

vody a páry  

 

Působení horké vody a páry především vody destilované, která disponuje 

agresivnějším účinkem než běžná pitná či užitková voda se charakterizuje hydrolýzou 

povrchu, při které dochází k ochuzování smaltového povlaku o volně vázané alkalické 

ionty. Tyto ionty jsou souběžně nahrazovány ionty H+ resp. H3O
+.  

 

 

5.3.4 Zdravotní nezávadnost smaltů   

 

Zdravotní nezávadnost sklo-keramických smaltových povlaků se vyžaduje 

u materiálů, které jsou v kontaktu s potravinami, pitnou vodou popř. krmnými 

prostředky. Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 38/2001 Sb. o hygienických 

požadavcích na výrobky určené pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou, která 

stanovuje váhové množství zdravotně nezávadných chemických prvků. Zkoušky 

smaltových povlaků jsou realizovány dle normy ČSN 945050 v C2H4O2 (kyselina 

octová) a v C4H6O6 (kyselina vinná), ve kterých dochází k uvolnění škodlivých prvků. 

Norma ČSN 945050 obsahuje všechny analytické metody zkoušení zdravotní 

nezávadnosti smaltových povlaků.  

Maximální přípustné množství zdravotně škodlivých prvků ve výluhu C2H4O2 na 

1 dm
2
 zkoušené smaltované plochy vzorku: 
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 zinek – 0,80 mg, 

 baryum – 0,25 mg, 

 arsen – 0,015 mg, 

 kadmium – 0,005 mg, 

 antimon – 0,200 mg, 

 olovo – 0,03 mg. 

 

Uváděné doporučené denní dávky - DDD jsou definovány vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví č. 450 / 2004 Sb. o označování výživové hodnoty potravin  

 chróm (trojmocný) – 30 µg / den. 

 nikl - 20 µg / den. 

 

 

5.4 Termické vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Mezi termické vlastnosti řadíme zejména: 

 tepelnou vodivost sklo-keramických smaltových povlakům, 

 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti náhlým změnám 

teplot, 

 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti nízkým a vysokým 

teplotám. 

 

 

5.4.1 Tepelná vodivost sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Sklo-keramické smaltové povlaky disponují nižší teplenou vodivostí, jejíž 

hodnota se odvíjí od tloušťky, chemického složení, struktury materiálu (množství pórů) 

a celistvosti vytvořeného smaltového povlaku. Pro příklad tepelná vodivost 

sklo-keramických smaltových povlaků při teplotě 313 K se pohybuje v rozmezí  

0,093 – 0,114 W.m-1.K-1. Hledisko důrazu se klade především na tepelnou roztažnost 

smaltového povlaku, která musí vykazovat hodnotu tepelné roztažnosti nižší než 

kovový podkladový materiál, na kterém je smaltový povlak aplikován. Splněním tohoto 

požadavku má za následek zajištění vyloučení tahového napětí ve sklo-keramickém 

smaltovaném povlaku. [4] 
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5.4.2 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti náhlým 

změnám teplot  

 

Rezistence proti náhlým teplotním změnám vytváří u sklo-keramických 

smaltových povlaků jedno z kvalitativních měřítek vlastností a životnosti ochranných 

povlaků.   

 

 

5.4.3 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti nízkým 

a vysokým teplotám  

 

Sklo-keramické smaltové povlaky jsou rezistentní vůči nižším teplotám  

do - 50 ºC. Klasické smaltové povlaky disponují rezistencí vůči zvýšeným teplotám do 

500 ºC. Chemické složení udává závislost odolnosti vůči nízkým a vysokým teplotám. 

Speciální skupina žáruvzdorných smaltových povlaků odolává vysokým teplotám do 

900 ºC.  

 

 

5.5 Elektrické vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků  

 

Sklo-keramické povlaky disponují rovněž velmi kvalitními izolačními vlastnostmi 

a měrným elektrickým odporem. Měrný elektrický odpor závisí na chemickém složení 

sklo-keramického smaltového povlaku, a především na obsahu oxidů alkalických kovů.  

 

 

5.6 Korozní vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Koroze a její působení na smaltových povlacích probíhá výhradně na základě 

chemických reakcí, při kterých dochází k rozpouštění popř. vyluhování ochranného 

povlaku. Sklo-keramické smaltové povlaky disponují vysokou protikorozní rezistencí 

v prostředí kyselin a jejich solí. Mimořádným případem je HF (kyselina fluorovodíková) 

a fluoridy.  

„Výrazně vyšší korozní odolnost smaltu lze dosáhnout u povlaků, které obsahují 

ve sklovité matrici určitý podíl krystalické fáze, vytvořené např. řízenou krystalizací 

sklovitého povlaku.” [1] 
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5.7 Optické vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Barevná charakteristika sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Stupnice barevnosti sklo-keramických smaltových povlaků má prakticky 

neomezené možnosti využití barevných odstínů, kterých se dosahuje přidáním 

barvících oxidů při mletí smaltéřské suspenze popřípadě v průběhu fritování sklených 

složek. 

    

Lesk sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Hodnocení lesku sklo-keramických smaltových povlaků se provádí vizuálně 

nebo pomocí leskoměru dle normy ČSN ISO 2813. Stupeň lesku je závislý na 

chemickém složení smaltového povlaku, zejména na obsahu alkálií a B2O3 (oxid boritý) 

a jeho stupni vypálení. Požadovaného zákalu sklo-keramického smaltového povlaku se 

dosahuje pomocí přidání přísad ve formě kaliv. Mezi nejpoužívanější typ zakalených 

smaltů se řadí smalty titaničité. 

 

Dělení smaltových povlaků dle stupně lesku: 

 lesklé 

 matové 

 polomatové 

 

 

5.8 Lomové vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Celkově lze hodnotit, že lomová houževnatost KIC sklo-keramické materiálů se 

pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,1 MPa.m1/2 dle [1], což odpovídá sklovitým a keramickým 

materiálům všeobecně. [1] 

S nižšími hodnotami lomové houževnatosti se zvyšuje predispozice vzniku větší 

citlivosti na výskyt trhlin, vad a nižší pevnosti σC. Různorodost hodnot lomové 

houževnatosti, kterými disponují skla, keramické a kovové materiály je z velké části 

zapříčiněn rozdílnou četností absorbované energie v zárodku trhliny a jejím růstu. 

Absorbovaná energie částečně kooperuje s plastickými vlastnostmi zvoleného 



  Disertační práce 

33 

 

materiálu a je charakterizována lomovou energií GC. Kovové materiály disponují GIC 

pohybující se v rozmezí 103 až 105 J.m-2, ta dosahuje řádově asi 1000 krát vyšších 

hodnot než u skla nebo keramických materiálů, které disponují hodnotami  

5 – 500 J.m-2. [1] 

 

Tab. 1 Lomová houževnatost materiálů [13] 

Materiál 
KIC 

[MPa.m1/2] 
GIC 

[J.m-2] 
E 

[GPa] 

Sklo 0,6 – 1,0 6 – 10 55 – 90 

Keramika 1 – 12 2 – 500 70 – 450 

Sklo-keramika 1,8 – 4,5 30 – 210 50 – 120 

Ocel 30 - 140 4000 – 85 000 210 

 

V tab. 1 jsou uvedeny rozsahy lomových houževnatostí pro různé materiály. 

Sklo vykazuje nižší lomovou houževnatost než keramika. Rozdíly mezi měrnými 

lomovými energiemi skla a keramiky je dán strukturálním uspořádáním. Keramika 

disponuje nehomogenní polykrystalickou mikrostrukturu, čímž se liší od amorfního skla. 

 

 

5.8.1 Lom skla a keramiky 

 

Lom skla a keramiky je hodnocen na základě lineární lomové mechaniky, která 

vychází z předpokladu materiálu vykazujícího pružné chování dle Hookova zákona. 

Vzniklá plastická deformace se vyskytuje v okolí kořene trhliny. Lineární lomová 

mechanika se řídí podle Irwinova a Griffitova kritéria lomu. Irwinovo kritérium vychází 

z analýzy napjatosti v kořenové trhlině a Griffitovo kritérium z energetické bilance.  

 

Dělení charakteru zatížení a způsobu rozevírání trhlin viz Obr. 3:  

 prosté rozevírání normálovým napětím kolmým k rovině trhliny (I), 

 rozevírání smykovým napětím působícím v rovině trhliny a kolmým 

k jejímu kořeni (II), 

 rozevírání smykovým napětím působícím v rovině trhliny a rovnoběžným 

s jejím kořenem (III). 
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Obr. 3 - Způsoby rozevírání trhliny [13] 

 

Z hlediska technické praxe je důležitost kladena především na případ 

jednoduchého rozevírání, značeno indexem I. Veličina charakterizující ovlivnění 

rozměru, tvaru tělesa, trhliny, způsob a velikost zatížení na napětí v okolí kořene trhliny 

je značena, jako faktor intenzity napětí K [13]. Tento faktor intenzity napětí je 

vyjadřován ve tvaru: 

aYK
n

⋅⋅= σ      (7)  [13] 

 

kde n je index I, II, III – způsob rozevírání trhliny, viz Obr. 3. 

a - charakteristický rozměr trhliny [m] 

Y – konstanta, součinitel tvaru trhliny [-] 

σ - normálové napětí [Pa] 

 

Trhliny u skla a keramiky: 

 trhliny s čelem rovným, 

 trhliny s čelem zakřiveným. 

 

Trhliny s rovným čelem vykazují původ vzniku z poškrábání povrchu. Tyto 

trhliny se definují jako trhliny v deskách. Z tohoto důvodu zde platí vztah pro 

nekonečnou desku s centrální průchozí trhlinou délky 2a zatíženou na okrajích 

rovnoměrně rozděleným tahovým napětím σ k trhlině kolmým. [13] 

aKt ⋅⋅= πσ     (8)  [13] 
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Lomová houževnatost materiálu (Irwinovo kriterium) je charakterizována 

kritickou hodnotou součinitele intenzity napětí KC v okamžiku lomu a příslušné napětí 

σ  je kritické lomové napětí ve smyslu energetického kritéria, tj. [13]: 

aK cc ⋅⋅= πσ     (9)   [13] 

KC - kritická hodnota faktoru intenzity napětí [Pa.m1/2] 

σc - lomové napětí [Pa] 

 

Kritická hodnota KC, nezávislá na rozměrech tělesa, odpovídající okamžiku 

iniciace nestabilního lomu, je jedinou materiálovou charakteristikou, která kvantitativně 

hodnotí odolnost materiálu proti iniciaci a nestabilnímu zvyšování křehkého lomu 

v tělesech s reálnými rozměry a defekty. V případě, že G dosáhne kritické hodnoty Gc 

dojde k samovolnému zvětšování trhliny  

 

Pak platí: 

2

E

Kc
Gc =                                            (10)   [13] 

EGcKc .
2 =                                       (11)   [13] 

EGcKc .=                                       (12)   [13] 

EGcac .. == πσ                           (13)  [13] 

a

EGc
c

.

.

π
σ =

                                         (14)   [13] 

EGcaYc ... =σ                                 (15)   [13] 

aY

EGc
c

.
=σ

                                             (16)   [13] 

Y – konstanta, součinitel tvaru trhliny [-] 

Gc - kritická rychlost uvolňování energie, měrná lomová energie [J.m-2] 

E   - modul pružnosti v tahu [Pa] 

σc - lomové napětí [Pa] 

a - charakteristický rozměr trhliny [m] 

 

Dle vztahu lze očekávat vyšší pevnost u materiálu s vyšším modulem pružnosti. 

Pevnost bude vykazovat vyšší hodnoty, čím menší je výchozí trhlina nebo defekt. 

Růstu trhliny u skla a keramiky napomáhá např. únava za normálních teplot, která je 
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způsobena větší korozní napjatostí ve vrcholcích trhlinek. Příčinou snadného šíření 

trhliny v keramických materiálech je také snížená pohyblivost dislokací. [13] 

 

 

5.9 Vady sklo-keramických smaltových povlaků  

 

Technologie smaltování zahrnuje v procesu výroby sklo-keramického 

smaltového povlaku výskyt odlišných druhů vad, které mohou vznikat nedodržením 

technologického postupu v případě nevhodně zvoleného podkladového materiálu. 

Převážnou část těchto vzniklých vad lze eliminovat opravnou vrstvou smaltového 

povlaku popř. speciálním nátěrovým systémem určeným pro smaltové povlaky.  

 

 

5.9.1 Druhy vad sklo-keramických smaltových povlaků 

 

 Rybí šupiny – řadí se mezi vady způsobené vodíkem. Svým působením 

narušují celistvost smaltového povlaku, tato vada nepřípustná. 

 Bublinky – vyvýšeniny polokulového tvaru, které vznikají unikáním plynů. 

Původ vzniku může být zapříčiněn vadou ve struktuře podkladového materiálu, 

nevhodně zhotoveným svarovým spojem, nedodržením technologické kázně při 

moření, popř. chybou při vypalování. 

 Měděné hlavičky - bodově zokujená místa, která narušují celistvost 

smaltového povlaku. Příčinou je zvýšený obsah vody, tenká vrstva povlaku, 

nevhodně zvolená jemnost mletí mlýnských přísad, pomalé sušení. 

 Odprýskávání smaltu - rozrušení celistvosti smaltu z jiných příčin, než jsou 

rybí šupiny. Odprýskávání má původ ve výskytu chyb v předúpravě povrchu 

materiálu, při vypalování popř. nevhodně zvolenou vyšší tloušťkou vrstvy 

smaltového povlaku. 

 Pomerančová kůra - zvlnění smaltového povlaku neporušující celistvost. Vada 

je způsobena přebytkem elektrolytů, nevhodnou přípravou smaltové suspenze, 

popř. nedopálením. 

 Krátery - kruhovité prohlubeniny s vyvýšenými okraji, které jsou stopami po 

bublinkách. 

 Póry - drobné necelistvosti vznikající při natavování povlaku v důsledku defektů 

v kovu nebo špatně provedené předúpravě povrchu. 

 Vpichy - jemné póry v povrchu, které nezasahují až na podkladový kov. 



  Disertační práce 

37 

 

 Poškození po vypálení - poškození povrchu v důsledku nevhodné manipulace 

s výrobky. 

 Přepálení smaltu - poškození celistvosti smaltového povlaku vlivem nevhodně 

zvolených vypalovacích parametrů. 

 Vodní pásy – vznikají nevhodným použitím elektrolytů a výskytem chyb při 

sušení. 

 Zatavené trhlinky - porušení celistvosti krycího smaltu, které obyčejně 

nezasahují na povrch kovu. Vznikají vlivem pnutí v systému kov – smaltový 

povlak. 

 Hvězdicové zatavené bublinky - vznikají mechanickým nárazem na biskvit při 

sušení. 

 Vaření smaltu - porušení celistvosti povlaku obvykle na větší ploše, které je 

způsobeno vadami podkladového kovu, chybami při svařování, nevhodnou 

kombinací základního a krycího smaltu.  
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6. Klasifikace biomateriálů 

 

Exponované materiály v biologickém prostředí musí splňovat podmínky 

biologické stability a snášenlivosti vůči lidskému organismu. Biomateriály se dělí do 

třech následujících hlavních skupin. 

 

 

6.1 Biotolerantní materiály  

 

Jedná se o biologicky tolerované materiály, které jsou snášeny živou tkání. 

Materiály vytvářejí podmínky pro růst vazivové tkáně, proto nejsou často využívány 

především z důvodu dlouhodobé regenerace po zákroku. Závažným problémem 

skupiny biotolerantních materiálů v implantologii je vznik koroze, která je tvořena 

vlivem elektrochemické interakce s povrchem implantovaného materiálu a zároveň 

způsobují jeho dezintegraci. Uvolněné ionty materiálů mohou pronikat do tkání 

a působit toxicky. Mezi  biotolerantní materiály se řadí především ušlechtilé kovy jako 

je zlato a platina. Jejich nevýhodou jsou nedostačující mechanické vlastnosti a cenová 

dostupnost. Krom toho se mezi tyto materiály řadí i slitiny obecných kovů jako Cr, Ni 

a Co (Cr, Ni-karcinogenní). 

 

 

6.2 Bioinertní materiály  

 

Materiály se jeví jako biologicky neaktivní avšak tkání plně akceptovatelné 

materiály. Jelikož se oproti biotolerantním materiálům vhojují bez vzniku měkké 

vazivové tkáně, která tvoří funkci tzv. mezivrstvy. Mezi tyto materiály je řazen chemický 

neošetřený titan a jeho slitiny, dále tantal (nízká tvrdost), aluminiumoxidová keramika, 

uhlíkové materiály a zirkoniumoxidová keramika. Z těchto materiálů je jednoznačně 

nejpoužívanější technicky čistý titan (cpTi), ve formě slitiny např. Ti6Al4V a nově 

vyvíjený nanostrukturální titan. Tyto materiály jsou označovány jako vhodné pro použití 

v biologickém prostředí jelikož se vyznačují dostatečnou biokompatibilitou v kombinaci 

s vyhovujícími mechanickými vlastnostmi.  
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Obr. 4 Příklad vyráběných titanových implantátů [16] 

 

Materiály určené k výrobě implantátů disponující vysokou mírou kompatibility 

s živým lidským organizmem ve většině případů disponují zároveň sníženými 

hodnotami mechanických vlastností. Materiálům naopak disponujícím kvalitní, 

použitelnou hodnotou mechanických vlastností zase naopak schází dostatečná 

biokompatibilita s lidským organizmem. Z tohoto důvodu se zde nabízí řešení v užití 

aplikačních bioinertních materiálů. Na obr. 5 lze pozorovat oseointegraci, představující 

vzájemné spojení a kontakt z hlediska dlouhodobé stability implantátu. Vyobrazení 

znázorňuje implantační spojení kosti a implantátu bez vzniklé vazivové tkáně. [29] 

 

 
Obr. 5 Oseointegrace dentálního implantátu [29, 30] 

 

 

6.3 Bioaktivní materiály  

 

Materiály jsou definovány jako biologicky reaktivní, které zajišťují vyšší 

biokompatibilitu mezi implantátem a kostní tkání. Jev nastává při implantaci do kostní 

tkáně, kde dochází k uvolňování kalciových a fosfátových iontů z kosti, které vytváří 
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fyzikálně chemické spojení mezi implantátem a kostí tzv. biointegraci. Mezi tyto 

materiály se řadí především hydroxyapatit, keramika trikalcium fosfátová a tetrakalcium 

fosfátová, bioaktivní sklo-keramika a bioaktivní titan. Při porovnání chemického složení 

sklo-keramických smaltových povlaků a bioaktivních skel je patrná shodnost obsahu 

oxidických složek. 

Chemické složení sklokeramického smaltového povlaku:   

 SiO2, P2O5, CaO, CaF2, B2O3, Na2O, Al2O3, K2O, CoO, MnO… 

 

Chemické složení bioaktivních skel:   

 SiO2, P2O5, CaO, CaF2, B2O3, Na2O [14] 

 

Společná charakteristika bioaktivních materiálů je tvorba biologicky aktivního 

hydroxikarbonátového apatitu (HCA) na povrchu skla, který zajišťuje vazbu s živou 

tkání. Tvorba apatitové vrstvy na povrchu skel není omezena jen na skla obsahující Ca 

a P. Produkce vrstvy HCA je zároveň podmíněná přítomností vyloučené povrchové 

vrstvy bohaté na SiO2, která umožňuje zachycení vápníku a fosforu.  

Bioaktivní skla charakterizované nízkými hodnotami mechanických vlastností 

nejsou často využívány pro klinické testování. Svou vhodností pro klinické testování 

naopak disponují bioaktivní sklo-keramické materiály na bázi apatitu a wollastonitu, 

které jsou nositelem kvalitních hodnot mechanických vlastností. Materiály lze uplatnit 

především v medicínských oborech, jako je ortopedie a obličejová chirurgie, popř. 

neurologie. 

 

 
Obr. 6 Index bioaktivity v závislosti na složení skel v systému oxid křemičitý, oxid 

sodný a oxid vápenatý. [18, 32] 
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Obr. 6 znázorňuje index bioaktivity, značeného písmenem l a vyjádření vztahu: 

I = 100/počet dnů potřebných pro tvorbu vazebního spojení mezi kostní tkání 

a polovinou povrchu implantátu. Skelné materiály disponující indexem bioaktivity I > 1, 

mají tendence vytvářet vazby s kostní tkání. Materiál disponující hodnotou indexu 

bioaktivity I > 8, je schopen vytvářet vazby s kostními i měkkými tkáněmi. „Složení 

v oblasti B jsou inertní a vedou k opouzdření implantátu vazivem, složení v oblasti C 

jsou resorbovatelná a složení v D nejsou sklotvorná. Složení bioaktivních sklokeramik 

se vyznačuje větším obsahem oxidu fosforečného (P2O5), a navíc obsahuje oxid 

hořečnatý (MgO).ˮ [18, 32] 

 

 

6.4 Požadavky na volbu materiálu 

 

Materiál zvolený pro implantaci nesmí v lidském organismu vyvolat žádnou 

imunologickou aktivitu, která může být doprovázena různými elektrochemickými, 

biochemickými a biologickými procesy.  U materiálů určených pro kontakt s lidskou 

tkání, která má částečně charakter korozního prostředí, nesmí nastat proces 

rozpouštění materiálu, což by mělo negativní dopad na krevní oběh a celý lidský 

organismus.  

 
Graf 1 Citlivost evropské populace na Ni [15, 34]. 

 



  Disertační práce 

42 

 

Populace lidí se stává rok od roku citlivější na Ni, viz graf 1, který dokumentuje 

nárůst populace od poloviny 80. do poloviny 90. let 20. století. Lze předpokládat 

stoupající tendenci i ve 21. století. [15] 

Biokompatibilita vyjadřuje vzájemnou reakci mezi zdravou lidskou tkání 

a cizím předmětem, v našem případě implantátem uzpůsobeného k tomu, aby v těle 

nevyvolal žádnou nežádoucí imunologickou či alergickou reakci. 

 

Implantát musí splňovat základní požadavky: 

 netoxický, nekarcinogenní, neradioaktivní a nealergenní pro lidský 

organismus, 

 biologicky snášenlivý a stabilní, nesmí podléhat biodegradaci, 

 dostatečně pevný a elektrochemicky stálý, tj. žádný vznik nadměrného 

tlaku a napětí v čelisti, 

 vyhovující z hlediska estetiky, hygieny a RTG kontrastní, 

 opracování, sterilizace a popř. bezproblémová explantace, 

 finanční dostupnost materiálů. 

V případě nesplnění základních podmínek nelze s těmito materiály dále 

uvažovat pro výrobu implantátů. 

  

Graf 2 Procentuální podíl jednotlivých prvku v alergii na kovy [15, 34] 

 



  Disertační práce 

43 

 

Zásadním problémem kovových biomateriálů je možnost výskytu potenciální 

toxicity a alergenní reakce vzniklé citlivostí lidské populace, která se vzrůstající 

evoluční křivkou stále zvyšuje. Výskyt alergických příznaků je výsledkem působení 

tělních tekutin, pomocí kterých dochází k uvolnění kovových iontů do těla a jejich 

následná cirkulace v krevním oběhu. Dělení jednotlivých chemických prvků a jejich 

procentuální hodnoty vzniku alergenních příznaků vůči lidskému tělu jsou patrné 

z grafu 2. [15, 34] 

 
Tab. 2 Biokompatibilita materiálu podle typu osteogeneze [15] 

Typ osteogeneze Biomateriály Biokompatibilita 

Intervenovaná (distanční) 
osteogeneze 

Nerezavějící oceli, Vitallium (Co slitiny), 
PMMA (polymetymetakrylát) 

Biotolerantní 
materiály 

Kontaktní osteogeneze cpTi, Ti slitiny, C, Al, Zr, Titania, TiN, Si3N4 Bioinertní materiály 

Bonding osteogeneze 
(osteoinduktivita) 

Bioglass, Ceravital, Trikalcium fosfát, 
Hydroxyapatit, A-W keramika Bioaktivní materiály 
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7. Titan a jeho slitiny pro užití v implantologii   

 

Předurčenost titanu pro medicínské využití byla zjištěna v roce 1951 vynikající 

kompatibilitou mezi lidskou tkání a technicky čistým titanem. Toto zjištění vedlo 

k investicím do dalšího rozvoje poznatků a testování, které vyústilo vznikem prvních 

implantátů odzkoušených v Anglii a USA. Protože v titanu byl patrný jeho potenciál pro 

využití ve více oborech nejen v medicíně, došlo k realizaci několika studií, které vyústily 

vznikem slitiny Ti6Al4V využitelných v leteckém průmyslu. Tato slitina byla testována 

také v medicíně, avšak s negativním dopadem, protože Vanad disponuje vyšší 

toxicitou a hliník způsobuje neurologická onemocnění. Vývoj slitin v 70. letech 20. 

století započal s použitím netoxických a nealergenních chemických prvků. Jednalo se 

především o zajištění biochemické kompatibility v kombinaci s dostatečnými 

mechanickými vlastnostmi. V 80. letech vznikla tzv. β-slitina, která disponuje nízkou 

hodnotou modulu pružnosti E. V 90. letech byly vybrány zdravotně nezávadné, hlavní 

legující prvky titanu. Mezi tyto prvky se řadí Nb, Ta, Zr, které zaručují plnou bioaktivitu 

a Mo s Sn se sníženou bioaktivitou. Zároveň byly také zpracovány normy pro korozní 

jakost implantovaných materiálů, ve kterých je kladen důraz na biochemickou 

a biomechamickou kompatibilitu. [18]    

 

 
Obr. 7 Krystaly titanu [19] 
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7.1 Vlastnosti titanu 

 

Titan byl objeven v roce 1789 Williamem Gregorem a tvoří 0,65 hm. % zemské 

kůry. Je to lehký, tvrdý kov velmi odolný vůči korozi. Vyznačuje se mimořádnou 

chemickou stálostí, je zcela netečný k působení vody a atmosférických plynů a odolává 

působení většiny běžných minerálních kyselin i roztoků alkalických hydroxidů. Titan 

disponuje vlastností pozvolné rozpustnosti v horké HCl (kyselina chlorovodíková), 

naopak HNO3 (kyselina dusičná) jeho povrch pasivuje. Rozpouštění titanu probíhá 

nejúčinněji v HF (kyselina flórovodíková) a její směsi s jinými minerálními kyselinami.  

Se stoupající chemickou čistotou titanu exponenciálně vzrůstají i pořizovací 

náklady a proto se čistý titan uplatňuje především v laboratořích. Cenově dostupnější 

je cpTi (komerčně čistý titan), který obsahuje více než 99 hm. % čistého titanu. 

Komerčně čistý titan se od čistého titanu odlišuje obsahem příměsových chemických 

prvků, zejména vzdušných plynů, jako jsou kyslík, vodík, dusík, které zhoršují jeho 

mechanické vlastnosti.  

 

Výhody ve využití titanu a jeho vlastností: 

 mechanická odolnost a nízká hmotnost, 

 velmi dobrá odolnost proti korozi - na povrchu titanu se vytvoří 

oxidická pasivní vrstva TiO, TiO2 a hydridů titanu, která zajišťuje 

bioinertní funkčnost (po opracování titanové součásti má vrstva 

oxidů rychlou obnovovací schopnost), 

 vysoce biokompatibilní materiál, jak k lokálním částem lidského těla, 

tak k celému organismu, 

 nekarcinogenní, netoxický, nealergizující, 

 disponuje bakteriostatickým efektem (vyvolán pasivní vrstvou oxidů 

titanu), 

 bezproblémové technologické zpracování (tváření, svařování, 

odlévání). 

 

Komerčně čistý Ti, se stále upřednostňuje jako materiál pro medicínské 

aplikace. Jediným požadavkem na výrobu a vývoj tohoto materiálu je zachování 

snížené hodnoty modulu pružnosti, pomocí biologicky inertních legujících prvků, popř. 

zvýšení mechanických vlastností. „Jako možné a zároveň výhodné řešení tohoto úkolu 

je použití řízené změny struktury cpTi při získání nanostrukturního Ti (nTi). Tohoto 

materiálu je dnes použito pro nejnáročnější dentální aplikace.” [20] 
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Čistý titan disponuje dvěma typy krystalických struktur, které se mění na 

základě tepelného působení. Krystalická struktura titanu vykazuje do teploty 882 °C 

hexagonální krystalickou soustavu tzv. α titan, viz obr. 8 a). Nad teplotu 882 °C se jeho 

krystalická struktura mění na kubickou prostorově středěnou tzv. β titan, obr. 8 b). 

Hustota hexagonalního titanu je 4,507 g/cm3 a kubického prostorově středěného 4,35 

g/cm3. Hodnota teploty tání čistého titanu začíná na teplotě: 1670 ± 5 °C. 

 
Obr. 8 Krystalické struktury Ti: 

 a) hexagonální, b) kubická prostorově středěná [17] 

 

 

7.1.1 Nejpoužívanější typy cpTi a jejich vlastnosti 

 

Titan Grade 2 – jedná se o nejvyužívanější typ komerčně čistého Ti, který 

disponuje řadou užitných vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří vysoká tažnost, 

tvařitelnost za studena a dostatečná pevnost. Na základě vysoké hladiny čistoty 

materiálu, která zaručuje výraznou korozivzdornost a současně s vynikající 

biokompatibilitou udává vhodnost využití tohoto materiálu v medicínském odvětví. Titan 

Grade 2 disponuje výbornou svařitelností a vhodností pro povrchové úpravy typu PVD. 

[21, 23] 

 

Titan Grade 4 – tento typ cpTi disponuje nižší tažností za současné zvýšené 

hodnoty pevnosti, která je zapříčiněna zvýšeným obsahem zbytkových přísadových 

prvků. Z hlediska využitelnosti je Titan Grade 4 méně využívaným druhem cpTi. [21, 

23] 

Titan Grade 7 – tento materiál disponuje obdobnými vlastnostmi jako Titan 

Grade 2 s tím rozdílem, že je obohacen přísadovým prvkem Pd (0,2%), které zajišťuje 
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zvýšení korozivzdornosti materiálu při zachování mechanických vlastností. Oblast 

využití tohoto materiálu se pohybuje ve farmaceutickém průmyslu. [21, 23] 

 

Tab. 3 Chemické složení titanu Poldi Titan 45, ASTM grade 1, 2, 3, 4, 7 a ruského 

titanu VT 1–00. [21, 27, 28] 

Název 
Ti 

[%] 
Fe 
[%] 

Si 
[%] 

C 
[%] 

O 
[%] 

N 
[%] 

H 
[%] 

Al 
a ostaní 

[%] 
Poldi Titan 

45 99,39 0,20 0,05 0,08 0,12 0,05 0,01 0,1 

VT 1-00 99,11 0,20 0,08 0,05 0,10 0,04 0,01 0,41 

 

Tab. 4 Chemické složení titanu ASTM Grade 1, 2, 3, 4, 7 [ 21, 27, 28] 

Název Ti [%] Fe [%] C [%] O [%] N [%] H [%] Pd [%] 

ASTM Grade 1 základ 0,20 
0,15 

0,10 
0,06 

0,18 
0,12 

0,03 
0,05 

0,0125 
0,0130 - 

ASTM Grade 2 základ 0,30 
0,20 

0,10 
0,06 

0,25 
0,18 

0,03 
0,05 

0,0125 
0,0130 - 

ASTM Grade 3 základ 0,30 
0,12 

0,10 
0,06 

0,35 
0,25 

0,05 
0,05 

0,0125 
0,0130 - 

ASTM Grade 4 základ 0,50 
0,30 

0,10 
0,06 

0,40 
0,35 

0,05 
0,05 

0,0125 
0,0130 - 

ASTM Grade 7 základ 0,30 
0,20 

0,10 
0,06 

0,25 
0,18 

0,03 
0,05 

0,0125 
0,0130 

0,12-0,25 
0,15-0,25 

 

Tab. 5 Hodnoty mechanických vlastností titanu ASTM Grade 1,2,3,4,7. [20, 21, 27] 

Název 
Pevnost 
v tahu  

Rm [MPa] 

Mez pevnosti 
v kluzu Rp0,2 

[MPa] 

Tažnost 
A5 [%] 

Tvrdost 
[HV] 

Modul 
elasticity 

[GPa] 

Nárazová 
práce [J] 

ASTM 
Grade 1 

290 – 410 
min. 240 

170 - 310 
min. 180 

25 
30 115 103 95 - 162 

ASTM 
Grade 2 

390 – 540 
min. 345 

275 – 450 
min. 250 

20 
22 160 - 200 103 40 - 82 

ASTM 
Grade 3 

460 – 590 
min. 450 

380 – 550 
min. 320 

18 
18 160 - 200 105 40 - 82 

ASTM 
Grade 4 

540 – 740 
min. 550 

483 – 655 
min. 390 

15 
16 250 104 13 – 27 

ASTM 
Grade 7 

390 – 540 
min. 345 

275 – 450 
min. 250 

20 
22 150 103 40 - 82 
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Graf 3 Porovnání mechanických vlastností titanu a cpTi [29] 

 

 

7.2 Slitiny titanu 

 

Čistý titan disponuje kvalitními plastickými vlastnostmi s nižším poměrem 

legujících prvků. Proto medicínský obor často využívá speciální slitiny disponující 

vysokou biokompatibilitou a velmi dobrou měrnou pevností a korozivzdorností 

v agresivních prostředích. Nejvýznamnější slitina využívaná pro výrobu implantátů 

je slitina Ti6Al4V ELI – ISO 5832/3. Titanová slitina, která disponuje chemickým 

složením 90 % titanu, 6 % hliníku a 4 % vanadu.  

 

Tab. 6 Chemické složení slitin titanu dle ASTM Grade 5 a Grade 5 ELI [20, 21,27] 

Název Ti [%] Fe [%] C [%] O [%] N [%] H [%] Al [%] V [%] 
ASTM Grade 5 

3.7165  

 

základ 
0,40 

0,30 

0,10 

0,08 
0,20 0,05 

0,0150 

0,0125 
5,5-6,75 3,5-4,5 

ASTM Grade 5 ELI 
ASTM F 136 

základ 0,25 0,08 0,13 0,05 0,0125 5,5-6,5 3,5-4,5 
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Tab. 7 Hodnoty mechanických vlastností slitin titanu dle ASTM Grade 5 a Grade 5 ELI 

[20, 21, 27] 

Název 
Pevnost 
v tahu  

Rm [MPa] 

Mez pevnosti 
v kluzu Rp0,2 

[MPa] 

Tažnost 
A5 [%] 

Tvrdost 
[HV] 

Modul 
pružnosti 

[GPa] 

Nárazová 
práce KV [J] 

ASTM 
Grade 5 
3.7165  

min. 895 
min. 900 

min. 828 
min. 830 

10 
8 - 10 

330 - 
390 114 20 - 27 

ASTM 
Grade 5 

ELI 
ASTM F 

136 

825 - 980 760 - 795 8 - 12 330 - 
390 115 20 - 27 

 

Titan Grade 5 – jedná se o celosvětově nejpoužívanější slitinu titanu  

α - β (Ti-Al6-V4), používanou pro implantační účely v lékařství. Tato slitina je specifická 

svou vysokou pevností a sníženou hodnotou tažnosti. Materiál je definován dobrou 

svařitelností, nízkou specifickou hmotností, vysokými antikorozními vlastnostmi 

a mimořádně kvalitní biokompatibilitou. Titanová slitina se vyrábí ve formě své odnože 

pod výrobním označením Titan Grade 5 ELI (Ti-Al6-V4 ELI), která je obdobná jako 

slitina Titan Grade 5. Rozdíl těchto slitin je ve snížené pevnosti a zvýšené tažnosti 

[21]. 

Slitiny titanu disponují vyššími hodnotami pevnostních vlastností než čistý titan, 

které jsou dány obsahem legujících prvků jako: Al, V, Sn, Nb, Mo, Zr, Cr, Ta.  

Další dělení titanových slitin podle fázového složení: [31]  

 α slitiny 

 α + β slitiny 

 β slitiny 

 intermetalika (např. Ni-Ti)  

 

 

7.2.1 α slitiny 

 

Slitiny α jsou legovány Al (~ 7 %), Sn nebo Zr. 

V omezeném množství se může vyskytovat obsah Mn, Fe, Cr a Mo. Struktura je 

tvořena tuhým roztokem legujícího prvku v αTi. Slitiny disponují svou charakteristickou 

vysokou houževnatostí při nižších i zvýšených teplotách. Např. slitina této skupiny  

Ti-5Al-2,5Sn disponuje hodnotou meze pevnosti Rm = 860 MPa. [22, 23, 25]   

Přísadové prvky  α -stabilizující Al, O, N, C se více rozpouští v α než v β fázi. 

Teplota fázových přeměn se stupňuje v závislosti na koncentraci přísadových prvků. 



  Disertační práce 

50 

 

7.2.2 α + β slitiny 

 
Slitiny α + β vyjadřují označení pro dvoufázové materiály s obsaženými tuhými 

roztoky α a β. Tyto slitiny disponují obsahem Al současně se zvýšeným obsahem 

chemických prvků tzv. β stabilizátorů (2‚ 4 %), které stabilizují fázi βTi. Využití dominuje 

především u zpracování titanu ve formě slitiny Ti6Al4V, kde Al stabilizuje α fázi a V fázi 

β. Tepelným zpracováním při využití polymorfní přeměny αTi ↔ βTi lze u těchto slitin  

α + β dosáhnout výrazného zvýšení pevnosti. Např. u slitiny Ti6Al4V se jedná 

o hodnotu až o 50 % při dosažení meze pevnosti až na hodnotu Rm = 1100 MPa. [22, 

23, 25]   

Ovlivnění mechanických vlastností slitin α + β probíhá na základě morfologie, 

množství α fáze a hustotou rozhraní fází α a β. Snaha zdokonalit mechanické vlastnost 

vedla k využití legujících prvků jako Cr, Pd, Cu, Zr apod. Tyto legující chemické prvky 

patřící do skupiny těžkých kovů a mají negativní vliv na biotoleranci materiálu. [24]   

U přísadového prvku dochází k rozpouštění z větší části ve fázi β než ve fázi 

α za snižování transformační teploty. Fáze β se za těchto podmínek stává stabilní i za 

obvyklých teplot. Jedná se zejména o přísadové prvky V, Zr, Nb, Mo, Sn a Ta.   

 

 
7.2.3 β slitiny 

 

Slitiny β jsou obohaceny o přísadové prvky Mo, V, Mn, Cr a Fe, které dávají 

možnost snížení transformační teploty a rozšíření stabilizující oblasti β fáze. Právě 

z tohoto důvodu lze použité přísadové chemické prvky označit jako β stabilizátory. 

Zástupce těchto slitin, kterou tvoří např. slitina Ti-30Nb a Ti-30Ta jsou využívány 

v medicínském oboru a zejména v oboru zubního lékařství pro svůj koeficient tepelné 

roztažnosti, který disponuje obdobnými hodnotami jako např. fazetovací keramika 

hojně využívána pro kovo-keramické tenkostěnné konstrukce, viz obr. 9. [22, 23]. 

Příklad ideálně sladěného koeficientu tepelné roztažnosti konstrukčního 

materiálu s keramikou je zaznamenán na obr. 9 a). V tomto případě je dosaženo 

optimálního rovnováhy tangenciálního tlakového napětí a radiálního tahového napětí. 

Praktické výsledky poukazují na slitiny, které disponují kvalitní hodnotu koeficientu 

teplené roztažnosti 14,0 – 14,4 • 10-6• K-1. V případě, že koeficient tepelné roztažnosti 

disponuje výrazně nižšími hodnotami než koeficient tepelné roztažnosti fazetovací 

keramiky dochází ke zvýšení tangenciálního napětí v tahu a tvorbě radiálních rýh 

směrem ven od středu a následné transformace ve formě prasklin, viz obr. 9 b). U 

konstrukčního materiálu disponujícího koeficientem tepelné roztažnosti o vyšších 
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hodnotách než fazetovací keramika, dochází k navyšování tangenciálního napětí 

v tlaku, což může vést k zapříčinění vzniku prasklin, viz obr. 9 c). [26] 

 

 

 
Obr. 9 Koeficient tepelné roztažnosti konstrukčního materiálu a keramiky  

a) vykazující obdobné hodnoty s keramikou, b) vykazující nižší hodnoty než keramika, 

c) vykazující vyšší hodnoty než keramika [26] 
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8. Funkce bio povrchu 

  

Do kategorie bio povrchů patří bioaktivní titan, který ve formě obrobeného 

materiálu lze řadit mezi bioinertní materiály, které jsou schopny osseointegrace. Tzn. 

jsou schopny za určitých podmínek tvořit vazby s měkkou a kostní tkání. Současná 

situace výroby materiálů pro dentální implantologii se odvíjí od modifikace titanového 

povrchu směrem ke zvýšení reaktivity s bioaktivním materiálem. Vytvoření podmínek 

funkčního prostředí pro plnohodnotnou integraci implantátu v lidském organismu v co 

nejkratším možném časovém intervalu vhojení. Bio povrch prokazuje stimulující účinky 

pro interakci buněk osteogenního typu, které mají za následek rychlejší syntézu kostní 

matrice se zvoleným implantátem v krátkém časovém intervalu. Vhodně zvolená 

povrchová úprava bio povrchu zvyšuje hustotu hydroxylových skupin povrchu 

použitého implantátu, které zajišťují zvýšení úrovně hydratace povrchu. Tento jev má 

za následek změnu hydrofilních vlastností bio povrchu a umožnění interakce s krevní 

plasmou v kratším časovém intervalu, než dojde vůbec k počátkům osídlení 

osteogenních buněk, viz obr. 10. Kvalitní smáčivost povrchu zajišťuje penetraci 

krevních složek do mikrostruktury bio povrchu. [32, 35] 

 

 
Obr. 10 Kontakt předupravených povrchů s krví (šipky značí nejvyšší bod kontaktu 

implantát-krev) [35] 

 Bio povrch obsahuje složky makro, mikro a nano porézní struktury, viz obr. 11. 

Tento povrch disponující aktivními hydroxylovými skupinami zajišťuje při kontaktu 

s ionty krevní plasmy a tvorbu fosforečnanu vápenatého tzv. kostního hydroxyapatitu, 

viz obr. 12. [35] 
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Obr. 11 Struktura bio povrchu (SEM, zvětšení 10000x) [35] 

 

 
Obr. 12 Nukleace fosforečnanu vápenatého na bio povrchu [35] 

  

 Laboratorní studie, tzv. „In Vitro“ prokázaly pozitivní vliv bio povrchu na 

buněčnou adhezi a diferenciaci osteoblastických buněk. Studie zahrnující 3 typy 

titanových povrchů (obráběný, pískovaný a leptaný kyselinou, bio povrch), 

zaznamenala u bio povrchu procentuální zvýšení adorujících osteoblastických buněk 

(viz obr. 13) a buněčného vazebného proteinu fibronektinu oproti ostatním testovaným 

povrchům. [32, 35] 
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Obr. 13 Adherující osteoplastická buňka na bio povrchu [35] 
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9. Složení kostní tkáně a její vlastnosti 

 

Kostní tkáň je druh pojiva, které disponuje vyšším obsahem mineralizace 

mezibuněčných hmot. Tato tkáň je tvořena zejména prostřednictvím kostních minerálů, 

buněk a organické kostní matrice (osteoidu). Obsažená minerální složka, kterou tvoří 

submikroskopické krystaly fosforečnanu vápenatého (Ca3(PO4)2) a hydroxyapatitu 

(Ca10(PO4)6(OH)2) se může představovat až 65 % celkové hmotnosti kosti. 

Submikroskopické krystaly vytvářejí vazbu na tzv. kolagenní vlákna. Mezibuněčná 

hmota je produkovaná osteoplastickými buňkami, které za pomocí cévy vytváří zdroj 

zásobující živinami. Složka nemineralizované kostní hmoty je označována jako ossein. 

[36] 

Kostní tkáň disponuje 5 typy kostních buněk, které jsou obsaženy v tzv. 

rozvojových kostech: 

 Osteoblasty 

 Osteoklasty 

 Osteocyty 

 Osteoprogenitor buňky  

 Buňky kostního obložení 

 

 

9.1 Osteoblasty 

 

Osteoblasty (viz. obr. 14, 15) jsou kostní buňky, které se zaměřují na syntézu 

tzv. kostní matrice, což ve své podstatě označuje jev, při kterém dochází k vylučování 

kolagenu typu I.,  proteoglykanů, glykoproteinů a celkové tvorbě kostní tkáně. Tyto 

buňky jsou často označovány za základ kostních složek. Osteoblasty disponují 

kulovitým až válcovitým tvarem, velkým jádrem a tzv. cytoplazmatickými výběžky, 

kterými zajišťují komunikaci a metabolickou výměnu s okolními osteoblasty a zároveň 

látkovou výměnu v celé kosti. Během postupného života osteoblastů dochází k 

přeměně na tzv. osteocyty vlivem kumulace kostní matrice v okolí osteoblastických 

buněk. Jejich vznik nalézá původ v kmenových buňkách, které mají své působiště 

v kostní dřeni. [37]  
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Obr. 14 Osteoblasty a osteoklasty na trabekule [38] 

 

 
Obr. 15 Fluorescenční mikroskopie osteoblastů z kostní dřeně [45] 

 

 

9.2 Osteoklasty 

 

Pojmem osteoklasty (viz. Obr. 16) jsou označovány větvené kostní buňky 

o velikosti 20 až 100 µm obsahující až 50 jader. Osteoklasty plní funkci rozkladu kostní 

tkáně na základě produkce příslušných enzymatických složek, které jsou regulovány 

různými hormony. Mezi tyto enzymy se řadí především kolagenózu, kyselou fosfatázu 

a vodíkové kationty, které zapříčiňují rozklad kostní matrice a následnou degradaci 

kosti respektive jejich vápenatých krystalů. Na základě této rozkladové funkce 

osteoklasty tvoří podstatu přestavby kostí. Pro představu 1 osteoklast dokáže rozložit 

až 150 osteoblastů. [37, 39] 
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Obr. 16 Zárodek osteoklastu v kosti [40] 

 

 

9.3 Osteocyty 

 

 Osteocyty jsou definované jako vyspělé kostní buňky hvězdicovitého tvaru 

o průměrné velikosti 5 až 20 µm, vyvinuté z osteoblastů na základě působení 

časového intervalu a mineralizace kostní tkáně. [41] Disponují schopností molekulární 

syntézy, modifikace a přenosu signalizace v kontaktu s nervovou soustavou na základě 

produkce tzv. nervových růstových faktorů. [42] Původ těchto buněk je zakořeněn v 

mezenchymálních kmenových buňkách v kostní dřeni. Aktivní pracovní prostředí 

osteofytů je soustředěno v mezerách kostní matrice. Osteocyty disponují 

cytoplazmatickými pochody umístěné v kanálcích, které jsou schopny pronikat do 

kostní matrice. Osteocyty jsou považovány za buňky, které mají vliv na řízení 

mechanicko-smyslové činnosti pro regulaci kostí vzniklé z reakce vůči napětí popř. 

mechanického zatížení. [43, 44] 
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Obr. 17 Struktura osteocytů v kortikální holenní kosti myši [45] 

 

 

9.4 Osteoprogenitor buňky 

 

Osteoprogenitor buňky je zárodkem osteoblastů (viz. kapitola 9.1) buňky mají 

svůj původ v mezenchymu buněk. Tyto buňky se mohou dělit (mitóza) a jsou schopny 

transformace v kostní buňky osteoblasty, buňky, které vylučují kolagenní vlákna. 

Osteoprogenitor buňky jsou tzv. aktivátory oprav zlomenin, které osteoprogenitor buňky 

převádějí do dalších buněk za účelem rozvoje a léčby kosti. Buňky se také využívají 

pro kostní štěpení. [44] 

 

 

9.5 Buňky kostního obložení 

 

Ve své podstatě se jedná o neaktivní buňky osteoblastů, pod které je zahrnuto 

veškeré pokrytí kostního povrchu a plní funkci bariéry pro některé ionty. V některých 

literaturách se vyskytují i pod označením „Klidových osteoblastů pokrývajících kosti“, 

viz obr. 18. [37, 44] 
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Obr. 18 Schéma rozložení kostních buněk [46] 

 

 

9.6 Kostní matrice 

 

Kostní matrice, také někdy označována jako kostní matrix je složka organické 

základí vrstvy tvořená z bíkovinových složek. Podstatnou složku kostní matrice vytváří 

kolagen typu I. což je ve své podstatě šroubovitá bílkovina. Zbylou část složek je 

tvořena tzv. nekolagenními bílkovinami jako jsou osteokalcin, osteonektin, osteopontin 

a kostní sialoprotein.  

 

 

9.7 Kolagen 

 

Kolagen je svého obsahu bílkovina živočišného původu podílející se na životně 

důležitých funkcí orgánů a tkáně těla, který představuje 30 % zastoupení lidské 

bílkoviny, 70 % zastoupení bílkovin působících v kůži ve formě vytvářených tzv. fibril, 

dále se spojujících do vláknitých svazků. Primárním úkolem kolagenu v organismu je 

buněčná fixace prvků, která zastupuje významnou roli v kůži a šlachách. Kolagen 

disponuje poměrně vysokou pevnosti v tahu což je vhodné zejména u tkáňové 

pružnosti, se kterou je úzce spjata produkce kolagenu, která se snižuje s postupně 

přibývajícím věkem a tím pádem dochází ke snížení pružnosti tkáně. Kolagen je 

označován jako základní stavební materiál pojivových tkání ve tvaru trojité šroubovice, 

kterou tvoří složení tzv. polypeptidových řetězců, viz obr. 19. Existence typů kolagenů 

je rozdělena do řady I. až XXVIII., přičemž v důležitosti figurují typy I. (90% 
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v organismu) až V. Výskyt kolagenu je směřován zejména do vazivových chrupavek, 

tukových tkání, kostí a zubů. [48, 49, 50] 

 

Obr. 19 Schéma kolagenového vlákna tzv. tropokolagenu [47] 

 

 

9.8 Hydroxyapatit 

 

Pod názvem hydroxylapatit (detail viz obr. 20) nebo také hydroxyapatit (HA) je 

prezentován systém kalciumfosfátového materiálu, který bývá často označován za 

jeden z nejvýznamnějších biokeramických materiálů. Jedná se o přírodní formu Ca, Mg 

a fosforových sloučenin ve formě kostního apatitu značeným chemickým vzorcem 

Ca10(PO4)6(OH)2. Využití přírodního a syntetického hydroxyapatitu nacházíme 

v medicínském oboru při přípravě materiálu vhodného pro zubní a ortopedické 

implantáty, zejména z důvodů již degradované či ztracené kostní tkáně. HA disponuje 

bioaktivními, biokompatibilními a ne biodegradabilními vlastnostmi, které vyznačují také 

podobnost s kostní strukturou na základě porovnání makroskopických 

a mikroskopických struktur obou složek. [51]   
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Obr. 20 Detail hydroxyapatitu zobrazen pomocí SEM mikroskopie [52] 
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10. Proces dělení buněk  

 

Proces buněčného dělení popisuje reprodukci mateřských buněk, které jsou 

schopny vygenerovat několik buněk dceřiných. U jednobuněčných organismů díky 

tomuto procesu dochází k rozmnožování. Organismy mnohobuněčné si tímto 

reprodukčním procesem zajišťují zvýšení počtu buněk v těle, které vedou k rychlejšímu 

procesu regenerace. [53]   

 

 
10.1 Příčné a podélné buněčné dělení 

 

Jedná se buněčné dělení dle typu osy, ve kterém probíhá: 

 nepravidelné binární dělení – nastává u měňavek, osa dělení není 

shodná, je vždy kolmá na dělící jádro, 

 podélné dělení – nastává u bičíkovců např. krásnooček, u kterých 

dochází k podélnému dělení cytoplazmy, zepředu dozadu, 

 příčné dělení – tento proces nastává u nálevníků, které zastupují např. 

trepky, dělení cytoplazmy probíhá příčně mezi dvěma jádry. [53]   

 

 
10.2 Buněčné dělení prokaryot 

  

Prokaryotické buňky (popis viz obr. 22) označovány především jako bakterie 

a archey mají svůj původ vzniku před 3 až 3,5 miliardami let. Jedná se o jednobuněčné 

organismy, které nejsou schopny vytvářet funkční a morfologicky dělené tkáně, ale jsou 

schopny vytvořit kolonie. Velikost těchto buněk se pohybuje až v jednotkách desítek 

mikrometrů. [53]   
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Obr. 21 Seskupení prokaryotických buněk [54] 

 

Tyto buňky se zpravidla dělí nepravidelným binárním dělením. Při procesu 

dělení dochází až k dvojnásobnému prodloužení buňky a následné replikaci DNA. Poté 

dochází k tvorbě tzv. septa (přehrazení membrán a fundamentu buněčné stěny), které 

se vyvíjí na základě růstu dvou přepážek od protilehlých stran buňky směrem do jejího 

středu, kde dochází ke spojení obou částí. Tento proces doprovází působení různých 

enzymů (např. transpeptidáz). Za normálních okolností vznikne z každé mateřské 

buňky jedna sesterská, ze které však při nedokončeném dělení septa může dojít 

k produkci shluků bakterií. Krom výskytu příčného dělení jsou známy i jiné alternativní 

způsoby dělení prokaryot, které zastupují pouze minoritní výskyt. [53, 54, 55]     

    

 
Obr. 22 Schéma prokaryotické buňky v řezu [55] 
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10.3 Buněčné dělení eukaryot 

 

Mezi eukaryoty se řadí skupina jednobuněčných a mnohobuněčných organismů 

(vyjma bakterií a archeí-prokaryot), mezi které se řadí např. zastoupení živočichů, 

hub nebo prvoků. Rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou tvoří obsah eukaryotické 

buňky, který disponuje skutečným buněčným jádrem a množstvím organel struktur 

oddělených membránou od okolí. Tyto struktury zajišťují členění buňky na menší 

segmenty, popis a schéma eukaryotické buňky viz obr 23. [56, 57]   

 
Obr. 23 Schéma eukaryotické buňky [58]  

 

1 - jadérko; 2 - jádro; 3 - ribozom; 4 - vezikul; 5 - drsné endoplazmatické 

retikulum; 6 - Golgiho aparát; 7 - cytoskelet; 8 - hladké endoplazmatické 

retikulum; 9 - mitochondrie; 10 - vakuola; 11 - cytosol; 12 - lysozom; 13 -

centriola [58] 

 

Eukaryotní disponují řadou ojedinělých rysů, pro příklad existence cytoskeletu 

(vnitřní skelet buňky tvořený na základě proteinů zajišťující pohyb buněk, vnitřní 

transport, funkce doprovázející dělení buněk). DNA rozdělenou do singulárních 

chromozomů, specifickou stavbu bičíků a řasinek, schopností pohlavního 

rozmnožování. U buněčného dělení eukaryotických buněk je odlišnost oproti 

prokaryotickým buňkám, u kterých se rozlišuje mitóza (uplatnění při dělení tělních tzv. 

somatických buněk) a meióza (vznik pohlavních buněk). Klasifikace eukaryotických 



  Disertační práce 

65 

 

buněk se pohybuje v rozmezí 5 a 30 milionů, při současném popsání dvou miliónů 

druhů. [56, 57]   

 

 

10.4 Mitóza 

   

Mitóza je proces, který popisuje typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajištění 

stejnoměrného předání nezredukovaných genetických informací reprodukovaným 

dceřiným buňkám. Mitotické dělení disponuje před závěrečným rozdělením buňky 

komplikovaným procesem dělení buněčného jádra. Samotný proces zajišťuje 

zachování stejného počtu chromozomů jak v mateřských tak i v reprodukovaných 

dceřiných buňkách. Průběh mitózy předchází tzv. S-fáze, při které dochází ke zdvojení 

genetických informací za pomoci replikace z důvodu umožnění rozdělení buňky. Tzv. 

G2 fáze nebo také označována jako generační fáze zajišťuje růst buňky a závěrečné 

přípravy před samotnou mitózou. Po procesu mitózy nastává  G1 fáze, během které 

probíhá realizace genetických informací a syntetizace bílkovin a RNA. Detailní dělení 

a průběh fází mitózy viz následující podkapitoly. [59, 60]    

      

 

10.4.1 Profáze 

 

Proces profáze zajišťuje transformaci jaderné membrány, diferenciace 

chromozomů zajišťuje spiralizování do nadšroubovice DNA za pomocí proteinu 

kondenzinu. V další průběhu profáze dochází k počáteční tvorbě tzv. mikrotubul 

dělícího vřeténka. Závěrečnou část doprovází rozpad jaderné membrány, která 

umožňuje rozptýlení chromozomů v cytoplazmě buňky. [59, 60] 

 

 

10.4.2 Metafáze 

 

Stádium metafáze popisuje fázi buněčného dělení, při které probíhá proces 

řazení chromozomů  do středu buňky tzv. ekvatoriální roviny. Chromozomy se pohybují 

po mikrotubulech dělícího vřeténka za pomoci proteinových skupin nazývaných 

kinetochory. Konec metafáze signalizuje připojení kinetochorových mikrotubulů na 

kinetochory chromozomů.  V momentě napojení chromozomu na mikrotubuly vzniká 

uvnitř dělícího vřeténka mechanické napětí vlivem přitahování chromozomů k opačným 
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pólům dělícího vřeténka. Následná fáze anafáze může pokračovat ve chvíli, kdy 

všechny kinetochorové mikrotubuly vnímají vzniklé vnitřní mechanické napětí. 

[60, 61, 62] 

  

 

10.4.3 Anafáze 

 

Buněčný proces anafáze doprovází rozchod tzv. oddělených chromatid po 

mikrotubulech dělícího vřeténka k protichůdným pólům. Separované chromatidy cestují 

po mikrotubulech k pólům dělícího vřeténka a dochází k anafázi. [60, 62] 

 

 

10.4.4 Telofáze 

 

Závěrečná fáze buněčného dělení, která produkuje zrod dvou dceřiných 

buněčných jader od dělených cytoplazmou. Telofáze doprovází proces obnovy jadérka, 

chromatinu a jaderného obalu. Chromozomy vytvářejí skupiny u buněčných pólů, 

dochází k disperalizování a tvorby okolní jaderné membrány. V konečné fázi dochází 

k zaškrcení buňky a tvorbě dvou dceřiných buněk, které disponují novým jádrem. 

Buňka dále pokračuje do fáze G1 popř. G0 (viz kapitola 10. 4 mitóza). [60, 61, 62] 

 

 
Obr. 24 Zobrazení fází mitózy:I-III.Profáze, IV Metafáze, V anafáze, VI-VII Telofáze 

[18]  

 



  Disertační práce 

67 

 

10.5 Meióza 

 

Pojmem meióza je označováno tzv. meiotické nebo také redukční buněčné 

dělení, při kterém dochází k tvorbě buněk se sníženým počtem chromozómů (2n → n, 

4n → 2n), tento jev popisuje primární proces umožňující rozmnožování, viz obr. 25. 

Gamety jsou reprodukované buňky, disponující po určitém časovém intervalu 

schopností splynutí s jinou příhodnou gametou a možnosti tvorby nové buňky složené 

ze zdvojené sady chromozómů ( např. spermie a vajíčko u savců). Sekundární 

možnost při dělení nastává při tvorbě mnohobuněčného organismu (např. výtrusné 

rostliny, řasy,  houby). Meióza tedy disponuje heterotypickým dělením a homotypickým 

dělením, jejíž průběh je z velké části obdobný jako při mitóze. [59, 60]   

 

 
Obr. 25 Základní typy buněčného dělení [18]  

 

 

10.6 Buněčné kultury 

  

Metodika kultivace buněčných kultur obsahuje zdroje buněk, jejich produkci, 

zpracování a závěrečnou aplikaci do konečné fáze. Kultury pro laboratorní testování 

mohou disponovat upravenými imunologickými či genetickými vlastnostmi. Může se 



  Disertační práce 

68 

 

jednat např. o kultivaci embryonálních buněk, kmenových (fibroblastů), tkáňových 

(osteoblastů) či orgánových buněk (hepatocytů). Dospělý lidský organizmus disponuje 

230 typy buněk. [63] 

 

 

10.6.1 Aplikační metody osidlování buněčných kultur 

 

Kultivace buněčných kultur či případné osidlování na podkladový materiál 

probíhá dvěma základními způsoby. 

In vitro – odborný proces při práci s organizmy v umělých laboratorních 

podmínkách, zejména v biologickém a medicínském oboru. Jedná se především  

o využívání laboratorního materiálu a předmětů (sklo, plast) pro cílenou kultivaci 

či uchovávání v laboratorních podmínkách. V laboratorním procesu buněčného dělení 

In vitro se jedná zejména o zahrnutí izolace, stimulace či před kultivace množství 

buněčných kultur. 

In vivo – kultivace kultur při vložené matrici do hostitelského tzv. živého 

organizmu popř. buněčná kultivace v tkáních a pletivech. Pozorování či kultivace 

probíhá v přirozených podmínkách.        
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11. Aplikace dentálních implantátů 

 

Implantací se rozumí náhrada, eventuelně zubů celé čelisti dentálními 

implantáty zavedeným do kosti horní či dolní čelisti. Na titanovou náhradu zubu se 

zhotoví korunka, můstek, popř. rozsáhlejší zubní náhrada. Tímto způsobem je možné 

nahradit ztrátu zubů bez nutnosti brousit zdravé zuby a spojovat je v můstek. Moderní 

dentální chirurgie disponuje titanovými implantáty, kterými lze nahradit ztrátu jednoho 

či několika zubů. Žádný z těchto materiálů však nemůže být použit v místě s vysokým 

zatížením, protože jejich lomová houževnatost je nižší a modul pružnosti vyšší než 

mechanické charakteristiky kortikálních kostí. Titanové implantáty malých rozměrů 

nahrazují zubní kořen, který má obdobný tvar jako kořen přirozeného zubu, viz obr. 26. 

Jedna jejich část je zasunuta do kosti, druhá slouží jako pilíř 

k nasazení korunky nebo můstku, viz obr. 27. Titanový implantát je tolerantní 

k tělu, odolný vůči korozi, a přestože má nízkou hmotnost splňuje mechanické 

vlastnosti jako je tvrdost a pevnost. [3] 

 

 

Obr. 26 Příklad implantace dentálních implantátů v horní čelisti [64] 

 

Aplikace implantátů se provádí při lokálním znecitlivění, výjimečně se používá 

celková anestezie. Dochází k obnažení kostní tkáně, do které se implantát aplikuje 

a dle rozměrů a tvaru vytvoří kostní lůžko. Po vložení implantátu je operační rána 

sešita.  
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Obr. 27 Titanový implantát aplikovaný v čelisti [65] 

 

Pevné zakotvení implantátu v kosti je stejně důležité jako zdravé hojení dásně 

kolem krčku implantátu. Po uplynutí vhojovací fáze implantátu (od šesti do dvanácti 

týdnů) je možné na implantát našroubovat pilíř a poté i korunku, viz obr. 28. [3] 

 

 

Obr. 28 Příklad aplikace implantátu a použití pilířů [66] 

 

Předpoklady pro vhodnou implantaci je obecně dodržovaná správná ústní 

hygiena a absence závažných chorob (např. zhoubné rakovinové onemocnění nebo 

diabetes mellitus). Před vlastní implantací je nezbytné ošetřit vlastní zuby, případné 

onemocnění dásní a paradontu. Garanty dlouhodobě úspěšné implantace jsou dobrá 

ústní hygiena a pravidelné prohlídky u stomatologického specialisty ke kontrole 

implantátu. [3] 
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12. Cíle disertační práce 

 

Cílem disertační práce na téma „Efekt velikosti vstupních částic na vlastnosti 

ochranných povlaků” se zaměřuje na charakteristiku a užití vstupních komponentů ve 

výrobě a aplikaci sklo-keramických smaltových povlaků.  

 

 

 Studium fázového rozhraní podkladový materiál – sklo-keramický smaltový 

povlak. 

 

 Studium vlivu velikosti vstupních jílovitých a kaolínových složek na vlastnosti 

sklo-keramických smaltových povlaků. 

 

 Studium kompatibility biologického prostředí a sklo-keramického smaltového 

povlaku se zaměřením na růst a kultivaci buněčných kultur. 

 

 Studium vlastností povlaků použitých na implantačním podkladovém materiálu. 

 

 Studium mechanických vlastností povlaku použitého na podkladovém materiálu 

čistého Ti a slitiny Ti6Al4V. 
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13. Metodika experimentálních prací 

 

 Hodnocení čistoty povrchu podkladového materiálu určeného pro implantáty dle 

ČSN ISO 8501-1.  

 

 Hodnocení zaprášení povrchu podkladového materiálu určeného pro implantáty 

dle a 8502-3. 

 

 Měření drsnosti podkladového materiálu dle ČSN EN ISO 4287. 

 

 Zhotovení sklo-keramických povlaků na zkušebních vzorcích podkladového 

materiálu. 

 

 Měření tloušťky sklo-keramického povlaku dle ČSN EN ISO 2808. 

 

 Měření drsnosti zhotovených sklo-keramických povlaků dle ČSN EN ISO 4287. 

 

 Měření mikrotvrdosti dle Vickerse sklo-keramických povlaků dle ČSN ISO 4516. 

 

 Stanovení lomové houževnatosti sklo-keramických povlaků, dle Menčíka. 

 

 Wegnerova zkouška mechanické odolnosti proti nárazu dle ČSN ISO 4532. 

 

 Kultivace a hodnocení buněčných kultur s typovým označením MG – 63, 

v biologickém centru Akademie Věd ČR Nové Hrady na povrchu sklo-

keramických povlaků. 

 

 Kolonizace buněčných kultur s typovým označením MG – 63, v biologickém 

centru Akademie Věd ČR Nové Hrady na povrchu sklo-keramických povlaků. 

 

 SEM vyhodnocení sklo-keramických povlaků po kontaktu s fyziologickým 

roztokem. 

 

 Měření granulometrie vstupních materiálů sklo-keramických smaltových 

povlaků. 
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14. Charakteristika experimentálních zkoušek 
 

 

14.1 Vizuální hodnocení stupně zarezavění vstupních 

podkladových materiálů dle normy ČSN ISO 8501-1  

 

ČSN EN ISO 8501-1 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 

nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty. Část 1: 

Stupeň zarezavění a stupeň přípravy ocelového podkladu bez povlaku 

a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků. Praha, Český 

normalizační institut, 2007.  

 

Norma ČSN ISO 8501-1 detailně popisuje stupně přípravy a zarezivění 

povrchu. Zarezivění povrchu je rozděleno do čtyř stupňů vizuální čistoty povrchu 

(značených písmeny), které udávají podrobnější popis, viz tab. 8. Stupně vizuální 

čistoty jsou přiřazovány ke klasickým metodám čištění povrchu využívaným před 

aplikací povlaku. Norma disponuje fotografickým doplněním příkladů stupňů zarezivění 

ve formě přiložených fotografií. [67] 

 

Tab. 8 Stupně zarezavění povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1 [67] 

Stupeň 
zarezavění 

Analýza povrchu 

A Povrch oceli je z velké části pokryt přilnavou vrstvou okují, ale téměř 
bez rzi. 

B Na povrchu oceli se začala tvořit rez a z povrchu se začaly odlupovat 
okuje. 

C Povrch oceli, ze kterého odkorodovaly okuje nebo ze kterého je lze 
oškrábat, a který vykazuje mírnou korozi viditelnou prostým okem. 

D Povrch oceli, ze kterého odkorodovaly okuje, a který vykazuje celkovou 
rovnoměrnou důlkovou korozi (pitting) viditelnou prostým okem.  
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14.2 Vizuální hodnocení stupně zaprášení povrchu vstupních 

podkladových materiálů dle normy ČSN ISO 8502-3 

 

ČSN ISO 8502-3 – Příprava ocelových podkladů před nanesením 

nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty 

povrchu – Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro 

natírání (metoda snímání samolepící páskou).  

 

Norma ČSN ISO 8502-3 charakterizuje hodnocení množství a velikost 

prachového znečištění povrchu na čištěném popř. předupraveném povrchu materiálu 

určeného pro aplikaci povlaku. Průběh zkoušky spočívá v nalepení speciální, 

transparentní pásky o adhezní síle 190 N na povrch materiálu, která se následně 

sejme pod úhlem 180° a nalepena na kontrastní podkladový materiál. Užití 

kontrastního materiálu je důvodem k rozeznání velikosti a hustoty prachových částic, 

které ulpí na pásce. Závěrečné vizuální zhodnocení je provedeno dle přiložené 

klasifikační tabulky a obrazové stupnice, viz tab. 9 a obr. 29, dle které lze stanovit 

velikost prachových částic a stupeň zaprášení. [68] 

 

Tab. 9 Klasifikace velikosti prachových částic dle ČSN EN ISO 8502-3 [68] 

Klasifikace Analýza prachových částic 
0 Částice neviditelné při zvětšení 10x 

1 
Částice viditelné při zvětšení 10x, ale ne prostým okem (obvykle částice 

menší než 50 µm v průměru) 

2 Částice již viditelné prostým okem (obvykle částice mezi 50 µm a 100 µm 
v průměru) 

3 Částice jasně viditelné prostým okem (částice do 0,5 mm v průměru) 
4 Částice mezi 0,5 mm až 2,5 mm v průměru 
5 Částice vetší než 2,5 mm v průměru 

 

 

Obr. 29 Stupnice zaprášení odpovídající označení 1,2,3,4 a 5 dle ČSN ISO 8502-3 [68] 
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14.3 Měření tloušťky sklo-keramického povlaku dle ČSN EN ISO 

2808 

 

ČSN EN ISO 2808 – Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru.  

 

Měření tloušťky sklo-keramických smaltových povlaků je řízeno normou ČSN 

EN ISO 2808 pro stanovení tloušťky suché vrstvy povlaku. Pro měření tloušťky byl 

použit digitální přístroj Elcometer 456 (viz obr. 30) Podrobnější informace lze nalézt 

v normě ČSN EN ISO 2808 nebo v technickém listu výrobce přístroje Elcometer 456. 

[69, 70] 

 

 
Obr 30. Tloušťkoměr Elcometer 456 [70] 

 

14.4 Měření drsnosti povrchu dle normy ČSN EN ISO 4287 

 

ČSN EN ISO 4287 – Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura 

povrchu: profilová metoda. Termíny, definice a parametry struktury povrchu. 

Praha: Český normalizační institut, 1999. 

 

Jednotlivé parametry drsnosti jsou hodnoceny na základě normalizovaného 

a kalibrovaného měřícího zařízení. Parametry jsou stanoveny pomocí měřící sondy 

(viz obr 31) na skutečném profilu působícím kolmo k měřenému povrchu materiálu. 

Drsnost materiálu bývá častým faktorem ovlivnění řádného zakotvení ochranného 

povlaku k podkladovému materiálu. Norma ČSN EN ISO 4287 stanovuje termíny, 
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definice a parametry pro určování struktury povrchu (drsnost, vlnitost a základní profil) 

profilovou metodou. Profil drsnosti viz obr. 32. 

 

 

Obr. 31 Dotykový profilometr Mitutoyo Surftest SJ-301  

 

Drsnost povrchu charakterizují jednotlivé parametry drsnosti: 

 

Ra – průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [µm],  

Rz – maximální výška profilu [µm], 

Rq – kořenová průměrná čtvereční odchylka profilu [µm],  

Rp – největší výška výstupku profilu [µm],  

Rv – největší hloubka prohlubně profilu [µm],  

Rsk – šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie) [-], 

Rku – špičatost posuzovaného profilu [-], 

RLo – rozvinutá délka profilu [mm]. [71]  
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Obr. 32 Profil drsnosti povrchu materiálu [72] 

 

Střední aritmetická úchylka profilu Ra - střední aritmetická úchylka profilu Ra [µm] je 

přednostní výškovou charakteristikou drsnosti povrchu. „Je to střední aritmetická 

hodnota absolutních úchylek profilu v rozsahu základní délky (lr).“ [71] 

 

Největší výška profilu Rz - výška nerovnosti profilu z deseti bodů Rz [µm] je 

definována jako střední hodnota z absolutních hodnot výšek pěti nejvyšších výstupků 

profilu (Zpi) a hloubek pěti nejnižších prohlubní (Zvi) profilu v rozsahu základní délky. 

 

Největší výška výstupku profilu Rp – tzn. výška Zp nejvyššího výstupku profilu 

v rozsahu základní délky [µm]. 

 

Největší hloubka prohlubně profilu Rv – tzn. hloubky Zv nejnižší prohlubně  

profilu v rozsahu základní délky [µm].  

 

Průměrná kvadratická úchylka profilu Rq - jedná se o průměrnou kvadratickou 

hodnotu pořadnic (Zx) v rozsahu základní délky lr.  

 

Šikmost posuzovaného profilu Rsk - znázorňuje podíl průměrných hodnot třetích 

mocnin pořadnic (Zx) a třetí mocniny hodnoty Rq v rozsahu základní délky lr. Negativní 

hodnota Rsk odpovídá dobrým vlastnostem nosnosti profilu. 
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Špičatost posuzovaného profilu Rku - podíl průměrných hodnot čtvrtých mocnin 

pořadnic (Zx) a čtvrté mocniny hodnoty Rq v rozsahu základní délky lr.  

 

Rozvinutá délka profilu RLo - jedná se o délku, která vznikne rozvinutím všech 

výstupků a prohlubní profilů, které leží v rozsahu základní délky do přímky. [71] 

 

 

14.5 Měření mikrotvrdosti dle Vickerse sklo-keramických 

smaltových povlaků dle normy ČSN EN ISO 4516 

 

ČSN EN ISO 4516 – Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky 

mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa.  Praha: Český normalizační 

institut, 2003. 

 

Měření mikrotvrdosti je řízeno normou ČSN EN ISO 4516, která využívá metody 

Vickerse a Hanemannova mikrotvrdoměru (viz obr. 33), kterým lze vytvořit vtisk 

s potřebnou geometrií (viz obr. 34) pro stanovení hodnoty mikrotvrdosti. [74] 

Měření mikrotvrdosti bylo provedeno na optickém světelném metalografickém 

mikroskopu  Neophot 21. Princip metody měření mikrotvrdosti je ve vytvoření vtisku 

pomocí indentoru zatíženého potřebnou silou kolmo k povrchu zkušebního vzorku. 

Indentor je diamantový čtyřboký jehlan, který svírá vrcholový úhel 136°. Zatížení 

indentoru bylo 1 N (100 g), která odpovídá na stupnici mikrotvrdoměru hodnotě 44 

dílků podobu 10 sekund a vytvoří se požadovaný vtisk. Ke stanovení hodnot 

mikrotvrdosti je využita počítačová technika, která je propojena se světelným 

mikroskopem a softwarem k tomu určeném.    
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Obr. 33 Hanemannův mikrotvrdoměr [4] 

  

 

Obr. 34 Geometrie vtisku mikrotvrdoměru [1] 

 

Dle odborné literatury lze vypočítat mikrotvrdost HV0,1 dle vztahu: 

          
221,0

8544,1
2

sin2

d

F

d

F

S

F
HV ⋅=

⋅⋅

==

α

  (11)   [1] 

 

2

21
dd

d
+

=       (12)   [1] 



 

 

α - úhel jehlanu (136°)

F - síla vtisku [N]

d - délka úhlop

S - plocha vtisku [mm2]

 

V současnosti je mikrotvrdost m

zařízeních (viz obr. 35 

indentorem, mikroskopem s

posuvem a PC sestavou.  Automatizované za

hodnot mikrotvrdosti vypoč
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Obr. 36 Digitální m
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úhel jehlanu (136°) 

síla vtisku [N] 

délka úhlopříčky [mm] 

plocha vtisku [mm2] 

asnosti je mikrotvrdost měřena na plně automatizovaných zkušebních 

 a 36), které jsou vybaveny zatěžovacím zař

indentorem, mikroskopem s objektivy, digitální kamerou, stolkem s

posuvem a PC sestavou.  Automatizované zařízení je propojeno s 

vypočte počítač.  

Obr. 35 Mikrotvrdoměr s PC sestavou [75] 

Digitální měření velikosti vtisku za použití PC [75]

Disertační práce 

 automatizovaných zkušebních 

žovacím zařízením s měřícím 

objektivy, digitální kamerou, stolkem s mikrometrickým 

 PC a vyhodnocení 

 

 

ení velikosti vtisku za použití PC [75] 



  Disertační práce 

81 

 

14.6 Lomová houževnatost sklo-keramických povlaků KIC 

 

ČSN ISO 28079 – Tvrdokovy – Zkouška houževnatosti podle Palmqvista. 

Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

 

Stanovení hodnoty lomové houževnatosti je řízeno normou ČSN ISO 28079, 

která je platná od roku 2009. 

Stanovení lomové houževnatosti je však provedeno dle Menčíka (Pevnost a 

lom skla a keramiky) [13], které je dlouhodobě využíváno od roku 1990. Na sklo-

keramických smaltových povlacích se využívá metody měření délky trhlin na povrchu 

smaltu, která bývá tvořená vpichem indentorového tělíska, která je nedílnou součástí 

tvrdoměru. Při testování se používá Vickersův tvrdoměr, který vytváří potřebnou 

radiální trhlinu pomocí indentorového tělíska. Tyto trhliny mohou být dvojího druhu (viz 

obr. 37) mělké Palmqvistovy a centrální (tvar půlelipsy). [75] 

 

 

Obr. 37 Radiální trhliny vtisků vytvořených Vickersovým tvrdoměrem, 

a - Palmqvistovy, b – centrální. [13]  

 

Pro Palmqvistovy trhliny se doporučuje vztah: 
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platný pro 0,25 < c/r < 1,5 kde platí 

c – délka Palmqvistovy trhliny 

r – poloviční délka úhlopříčky vtisku 
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E – modul pružnosti v tahu 90 GPa 

HV – Vickersova tvrdost 

k – bezrozměrná konstanta, platí k ≅ 3        

Pro centrální trhlinu se užívá vztah:  
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platný pro c/r > 2,5 

k – bezrozměrná konstanta, platí k ≅ 3   

c – délka Palmqvistovy trhliny 

r – poloviční délka úhlopříčky vtisku 

E – modul pružnosti v tahu 90 GPa 

HV – Vickersova tvrdost 

Po dosazení c, r a E, HV, vychází KIC v MPa.m 1/2 

 

 

14.7 Wegnerova zkouška odolnosti vůči mechanické odolnosti 

dle ČSN ISO 4532 

 

ČSN ISO 4532 - Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. 

Zkouška nastřelováním. Praha: Český normalizační institut, 1993. 

 

Zkouška odolnosti smaltového povlaku proti mechanickému poškození 

nástřelem je normovaná dle ČSN ISO 4532. Zkouška se vyhodnocuje vizuálně 

a hodnotí se odolnost smaltu proti nejnižší síle, která způsobí poškození. Zkušební 

přístroj dle Wegnera (viz obr. 38) se skládá z úderníku s ocelovou kuličkou o průměru 

5 mm, která se vystřeluje pomocí tlačné pružiny proti zkušebnímu povrchu. Sílu úderu 

lze nastavit od 0 do 90 N pomocí objímky. Tlačná pružina se napíná pomocí táhla 

zakončeného hmatníkem až do doby, kdy spouštěč zapadne do úderníku. Při testování 

se na přední straně přístroje připevní stativ zaručující kolmost prováděného nástřelu ke 

zkoušené smaltované ploše. Provede se zkouška nastřelováním na různých místech 

při zvyšování síly úderu, která začíná na hodnotě 10 N. Hodnota síly je postupně 

zvyšována po 10 N až do té doby než smaltový povlak vykáže poškození. 

Vyhodnocení je provedeno vizuálně, kde je posouzen způsob poškození smaltového 
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povlaku (trhlinky, odchlípnutí, odprýsknutí). Závěrečné zhodnocení je provedeno po 24 

hodinách. Lehké poškození povrchu (bez trhlinek) není považováno jako závada. [77] 

 

 

Obr. 38 Wegnerův zkušební přístroj [78] 

 

 

14.8 Princip metody kolonizace povrchu buněčnými kulturami 

 

Hodnocení kultivace a kolonizace buněčných kultur s typovým označením 

MG – 63 proběhlo v biologickém centru Akademie Věd ČR Nové Hrady. Princip metody 

kultivace a kolonizace (schéma viz obr. 39) spočíval v aplikaci zkušební buněčné linie, 

která adheruje k substrátu a na něm roste, na povrch experimentálního materiálu. 

Experimentální zkušební vzorek byl umístěn do Petriho misky, převrstven suspenzí 

buněčných kultur a následně kultivován po dobu časového intervalu 72 hodin při 

teplotě 37 °C, v atmosféře 5 % CO2 . Poté byl zkušební vzorek s buňkami vyjmut, 

buňky fixovány a obarveny. Povrch zkušebního vzorku byl následně zdokumentován 

fotografiemi pořízených pomocí světelného mikroskopu. Fotodokumentace byla řízena 

náhodným výběrem pole popř. skenováním. Na fotografiích byly následně měřeny 

oblasti obsazené buněčnou kulturou. Srovnání bylo uskutečněno s referenčním typem 

vzorku, nebo plochou obrazového pole. Referenčním materiálem bylo krycí standardní 

kultivační sklo, na něž bylo inokulováno stejné množství buněk, jako na zkoušený 

materiál.  
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Obr. 39 Schéma uspořádání kolonizačního pokusu 

 

 

14.9 Měření granulometrie vstupních materiálů 

 

Pro stanovení granulometrie vstupních materiálu byl využit laserový analyzátor 

Mastersizer 2000, viz obr. 40. Analyzátor funguje na principu laserové difrakce (viz obr. 

41) proměření velikosti částic, který se skládá ze tří hlavních prvků: optická lavice, 

jednotka pro disperzní vzorek a přístrojový software. Analyzátor disponuje širokým 

rozmezím hodnocení granulometrie (0,02 – 2000 µm), které lze využít pro mnoho 

různých aplikací a poměrně rozsáhlou škálu vzorků disperzních suspenzí, emulzí 

či suchých prášků. [79]      

 

 

Obr. 40 Laserový analyzátor Mastersizer 2000. [79] 
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Obr. 41 Schematické znázornění analyzátoru Mastersizer 2000. [79] 
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15. Vyhodnocení experimentální části 

 

 

15.1 Popis vstupních materiálů 

  

Pro experimnetální zkoušky byly použity podkladové materiály  čistý Ti a slitina 

titanu, hliníku a vanadu Ti6AL4V, které jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR 

a SR a Státním ústavem pro kontrolu léčiv ČR a SR pro implatační účely. Požadavky 

na výrobu těchto vstupních materiálu jsou normovány normou ISO 5832-2 pro čistý Ti 

a ISO 5832-3 pro slitinu Ti6AL4V. Pro experimentální část byly použity vzorky  

1 a 2 z tyčového materiálu. Zkušební vzorky 1 (viz obr. 42) disponovaly rozměry: 

průměr 8 mm a tloušťka 3 mm. Zkušební vzorky 2 (viz obr. 42) disponovaly rozměry: 

průměr 15 mm a tloušťka 3 mm. Materiál vzorků byl mechanicky povrchově upraven 

jako implantáty. Čistý Ti byl povrchově předupraven broušením a kartáčováním. 

Zkušební vzorky z titanové slitiny Ti6AL4V byly zhotoveny třískovým obráběním 

upichováním bez dalších mechanických povrchových úprav.  

 

 

 

Obr. 42 Schéma zkušebních vzorků, vlevo zkušební vzorky 1, 

vpravo zkušební vzorky 2 

 

 

Fotodokumentace povrchu vzorků byla provedena na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu (SEM) Následující snímky jednotlivých povrchů byly pořízeny na přístroji 

Phillips XL30 Series v Laboratoři elektronové mikroskopie Centra Nanotechnologií, 

VŠB-TU Ostrava.  
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Obr. 43 Povrch vzorků z čistého Ti mechanicky upraven broušením a kartáčováním 

 
                   

 

Obr. 44 Vzorky ze slitiny Ti6Al4V soustružené upichováním, bez mechanických 

povrchových úprav.  

 

 

 Druhy použitých smaltéřských břeček:  

Při aplikaci sklo-keramického smaltového povlaku byly použity 2 druhy 

smaltéřských suspenzí:  

 základní sklo-keramický smaltový povlak – odstín šedý, 

 krycí sklo-keramický smaltový povlak – odstín zelený. 
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 Pro experimentální zkoušky byly připraveny smaltéřské suspenze bez jílovité 

složky a s jílovitou složkou.  

 

Druhy vstupních jílovitých a kaolínových složek: 

 jíl, jemně mletý, 

 jíl, klasicky mletý, 

 kalcinovaný kaolín T4. 

 
Druhy vytvořených sklo-keramických povlaků a jejich označení: 

 
Tab. 10 Značení vytvořených sklo-keramických smaltových povlaků 

 Název povlaku Písemné značení 

1. Povlak základní, jemně mletý jíl    A 

2. Povlak základní, jemně mletý jíl + povlak krycí, jemně mletý jíl  B 

3. Povlak základní, jíl klasicky mletý C 

4. Povlak základní, jíl klasicky mletý + povlak krycí, jíl klasicky mletý D 

5. Povlak základní, kaolín T4  E 

6. Povlak základní, kaolín T4 + povlak krycí, kaolín T4 F 

 

15.1.1 Odmaštění zkušebních vzorků  

 

Odmašťovací proces zahrnoval: 

 Odmaštění vzorku po dobu 5 min (odmašťovací lázeň) 

 Oplach vzorku ve vodě po dobu 1 min 

 Sušení vzorku při 100 °C po dobu 5 min (sušička SN 30/4) 

Odmašťovací lázeň: 

 odmašťovací prostředek Simple Green Crystal, koncentrace 1:10 s 

vodou (vodovodní řád VŠB-TU Ostrava)  

 před odmaštěním T - 24,5 °C, pH - 9,32 

 po odmaštění T - 23,8 °C, pH - 9,30 

Oplachová lázeň, voda (vodovodní řád VŠB-TU Ostrava): 

 před odmaštěním T - 23,5 °C, pH - 8,22 

 po odmaštění T - 23,1 °C, pH - 8,17 

 

Pro stanovení teplot a pH odmašťovací a oplachové lázně před a po oplachu 

byl použit digitální měřící přístroj pH metr PICCOLO plus HI 1295 Amplified Electrode.  
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SIMPLE GREEN Crystal  

Jedná se o všestranný průmyslový odmašťovací prostředek, který lze využít při 

studených koncentracích s vodou. Chemické složení Simple Green Crystal umožňuje 

spuštění procesu mikro – partikulární frakcionalizace (MPF), který zajišťuje dělení olejů 

a tuků na mikroskopické částice. Proces mikro – partikulární frakcionalizace popisuje 

čtyři hlavní fáze: pronikání, separace, redukce a rozpouštění (viz obr. 45). V průběhu 

procesu odmašťování se mikroskopické částice vlivem aktivního působení Simple 

Green rozptýlí ve vodě. [10] 

 

    

Obr. 45 Proces Mikro – partikulární frakcionalizace [10] 

 

15.1.2 Aplikace sklo-keramických smaltových povlaků na zkušební vzorky  

 

Technologický postup tvorby sklo-keramického smaltového povlaku: 

1. Odmaštění vzorků ponorem v 10 % roztoku Simple Green Crystal 

s vodou, 5 min 

2. Oplach vodou, 1min 

3. Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4) 

4. Chladnutí na vzduchu při pokojové teplotě 

5. Nanesení smaltéřské břečky základního smaltu stříkáním 

6. Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4) 

7. Vypalování základního smaltu při 850 °C, 8 - 10min (pec ZEZ HG 4/3) 

8. Chladnutí na vzduchu při pokojové teplotě 

9. Nanesení smaltéřské břečky krycího smaltu stříkáním 

10.  Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4) 

11.  Vypalování krycího smaltu při 830 °C, 8 - 10 min (pec ZEZ HG 4/3) 

12.  Chladnutí na vzduchu při pokojové teplotě 
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Technologická operace vypalování sklo-keramického povlaku základního 

i krycího za použití vstupní složky kaolínu proběhla v délce časového intervalu 

12 – 16 minut.  

 

 

15.2 Vyhodnocení stupně zarezavění vstupních podkladových 

materiálů dle normy ČSN ISO 8501-1 

 

Modifikace zkoušky a její vyhodnocení stupně zarezavění pro vstupní 

podkladové materiály Ti a slitinu Ti6Al4V proběhla na třech reprezentativních vzorcích 

z každého druhu podkladového materiálu. Vyskytuje se zde předpoklad stejného 

výrobního postupu u všech vzorků z každého druhu podkladového materiálu. Na 

vstupních vzorcích byly provedeny tři měření. 

Na povrchu experimentálních podkladových materiálů nebyly zaznamenány 

žádné příznaky počátku vzniku koroze nebo korozního napadení, které by bylo možno 

zaregistrovat vizuálním zhodnocením popř. lupou s deseti násobným zvětšením.    

 

 

15.3 Vyhodnocení stupně zaprášení povrchu vstupních 

podkladových materiálů dle normy ČSN ISO 8502-3 

 

Vyhodnocení stupně zprášení vstupních podkladových materiálů Ti a slitiny 

Ti6Al4V proběhla na třech reprezentativních vzorcích z každého druhu podkladového 

materiálu. Existuje zde předpoklad stejného výrobního postupu u všech vzorků 

z každého druhu podkladového materiálu. Na vstupních vzorcích byly provedeny tři 

měření a jejich výsledek byl zpracován do tabulky. 

 

Tab. 11 Tabulka naměřených průměrných hodnot parametrů drsnosti 

Podkladový materiál Stupeň zaprášení Třída velikosti prachových částic 
Ti 0 0 

Ti6Al4V 0 0 

 

Z hodnocení lze konstatovat, že ze strany výrobce vstupních podkladových 

materiálů Ti a slitiny Ti6Al4V proběhla kvalitní předúprava povrchu materiálů vhodných 

pro použití v implantologii. Hodnocení stupně zaprášení a klasifikace velikosti 
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prachových částic vykazovalo stupeň 0, tedy žádné viditelné částice při 10-ti násobném 

zvětšení. 

 

 

15.4 Drsnost vstupních podkladových materiálů dle ČSN EN 

ISO 4287 

 

Měření parametrů drsnosti bylo provedeno na vstupních podkladových 

materiálech Ti a slitině Ti6AL4V před aplikaci sklo-keramického smaltového povlaku 

elektronickým přístrojem Mitutoyo Surftest – 301 dle normy ČSN EN ISO 4287. Měření 

drsnosti bylo provedeno na třech vzorcích z každé připravené materiálové řady 

zkušebních vzorků, jelikož se předpokládá, že drsnost bude stejná u všech vzorků 

připravovaných stejnou metodou. Z naměřených hodnot byly vypočteny průměrné 

hodnoty, které jsou uvedeny v tab. 12. Tabulky všech naměřených hodnot parametrů 

drsnosti jsou uvedeny v příloze 1.  

 

15.4.1 Měřený povrch - Ti (broušený, kartáčovaný), slitina Ti6Al4V  

(bez povrchových úprav) 

 

Tab. 12 Tabulka naměřených průměrných hodnot parametrů drsnosti 

Podkladový 
materiál 

Ra 
[µm] 

Rz 
[µm] 

Rq 
[µm] 

Rp 
[µm] 

Rv 
[µm] 

Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

RLo 
[mm] 

Ti 2,95 14,69 3,31 7,23 7,36 - 2,52 0,81 
Ti6Al4V 1,25 7,79 1,58 4,36 3,43 + 3,15 0,81 

 
 

   

Graf 4 Grafické znázornění profilu drsnosti podkladových materiálů, 

vlevo: Ti, vpravo: Ti6Al4V  

 

 Parametr Rsk, tedy šikmost posuzovaného profilu byl naměřen 

u podkladového materiálu Ti v záporné hodnotě. Záporná hodnota parametru Rsk 
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reprezentuje povrch materiálu s výskytem většího množství menších prohlubní. 

Naskytuje se zde předpoklad dobré přilnavosti sklo-keramického povlaku. Povrch 

materiálu slitiny Ti6Al4V disponoval kladnou hodnotou parametru Rsk, což bylo 

očekávané z důvodu použité výrobní technologie (obrábění), povrch materiálu byl bez 

výrazného množství prohlubní. Tedy materiál povrchu bez výrazného množství 

prohlubní. Naměřené hodnoty parametru maximální výšky profilu Rz svědčí o vytvoření 

dobrého kotvícího profilu u podkladového materiálu Ti i slitiny Ti6Al4V.  

      

 

15.5 Drsnost zhotovených sklo-keramických povlaků  

dle ČSN EN ISO 4287 

 

Parametry drsnosti byly měřeny na připravených zkušebních vzorcích, na které 

byly aplikovány sklo-keramické povlaky odlišného složení. Hodnoty parametrů drsnosti 

byly následně zprůměrovány a zaneseny do tabulek. 

 

15.5.1 Měření drsnosti zhotovených sklo-keramických smaltových povlaků 

na podkladu Ti 

 

Tab. 13 Průměrné hodnoty parametrů drsnosti sklo-keramických povlaků, Ti podklad 

Aplikovaný 
povlak 

Ra 
[µm] 

Rz 
[µm] 

Rq 
[µm] 

Rp 
[µm] 

Rv 
[µm] 

Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

RLo 
[mm] 

A 2,95 17,46 3,72 10,59 6,99 + 3,43 0,85 
B 1,96 11,19 2,48 6,50 4,68 + 3,47 0,83 
C 1,72 8,18 2,09 5,02 3,16 + 2,99 0,82 
D 2,68 14,41 3,32 7,05 7,33 + 3,09 0,83 
E 8,89 4,38 1,15 2,25 1,91 - 3,08 0,81 
F 0,86 4,57 1,07 2,65 1,77 + 2,88 0,82 

 

   

Graf 5 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak A – Ti, vpravo: povlak B - Ti 
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Graf 6 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak C – Ti, vpravo: povlak D - Ti 

  

Graf 7 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak E – Ti, vpravo: povlak F – Ti 

 

Naměřené průměrné hodnoty parametrů drsnosti Ra a Rz napovídají 

o rozdílnosti povrchů vytvořených sklo-keramických povlaků. Zejména u povlaků 

značených písmeny B, C, E a F. Dispozice převážně kladné hodnoty parametru 

asymetrie Rsk značí o výraznějším výskytu objektů s výškou větší než je střední výška 

profilu, tedy výraznější prohlubně. Tento fakt svědčí o dobrých vlastnostech nosnosti 

profilu povlaku. Naopak tomu bylo u povlaku značeného písmenem E, který disponoval 

zápornou průměrnou hodnotou parametru Rsk, výskyt většího množství menších 

prohlubní. Parametr špičatosti Rku se pohybuje převážně okolo hodnoty 3, tedy lze 

konstatovat, že na povrchu povlaků převládají rýhy a výstupky spíše zaoblenějšího 

charakteru. Tabulky naměřených hodnot parametrů drsnosti viz příloha 2 a 3. 
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15.5.2 Měření drsnosti zhotovených sklo-keramických smaltových povlaků 

na podkladu Ti6Al4V 

 

Tab. 14 Průměrné hodnoty parametrů drsnosti sklo-keramických povlaků na 

podkladovém materiálu Ti6Al4V 

Aplikovaný 
povlak 

Ra 
[µm] 

Rz 
[µm] 

Rq 
[µm] 

Rp 
[µm] 

Rv 
[µm] 

Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

RLo 
[mm] 

A 3,87 18,61 4,69 10,81 6,92 + 2,70 0,83 
B 2,93 12,41 3,49 7,26 5,13 + 2,20 0,83 
C 0,99 6,07 1,29 3,59 2,28 + 3,73 0,82 
D 2,68 16,15 3,41 9,06 7,23 + 3,20 0,84 
E 1,21 4,67 1,19 2,61 1,96 + 2,92 0,82 
F 1,01 6,31 1,28 3,70 2,61 + 3,59 0,83 

 

  

Graf 8 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak A – Ti6Al4V, vpravo: povlak B - Ti6Al4V  

 

  

 Graf. 9 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak C – Ti6Al4V, vpravo: povlak D - Ti6Al4V  
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Graf 10 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak E – Ti6Al4V, vpravo: povlak F - Ti6Al4V 

 

O rozdílnosti povrchů vytvořených sklo-keramických povlaků svědčí naměřené 

průměrné hodnoty parametrů drsnosti Ra a Rz. Zejména u povlaků značených písmeny 

C, E a F. Dispozice kladných hodnot parametru asymetrie Rsk značí o větším výskytu 

objektů s výškou větší než je střední výška profilu, tedy hlubších prohlubní. Tento fakt 

svědčí o dobrých vlastnostech nosnosti profilu povlaku. Parametr špičatosti Rku se 

pohybuje kolem hodnoty 3, tedy lze o površích povlaků konstatovat, že na nich 

převládají především rýhy a výstupky zaoblenějšího charakteru. Tabulky naměřených 

hodnot parametrů drsnosti jsou uvedeny v příloze 2 a 3.  

 

 

15.6 Tloušťka zhotovených sklo-keramických povlaků  

dle ČSN EN ISO 2808 

 

Tloušťka sklo-keramických smaltových povlaků byla měřena v deseti místech 

celého povrchu zkušebních vzorků. Z naměřených hodnot byly vypočteny hodnoty 

průměrné pro jednotlivé druhy vytvořených sklo-keramických povlaků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Disertační práce 

96 

 

Tab. 15 Průměrné hodnoty tloušťek sklo-keramických povlaků, podklad Ti 

a Ti6Al4V 

Aplikovaný povlak 
Průměrná hodnota 

tloušťek na podkladu Ti 
[µm] 

Průměrná hodnota 
tloušťek na podkladu Ti6Al4V 

[µm] 

A  198,7 123,7 

B 304,9 420,9 

C 182,4 189,3 

D  385,7 466,2 

E 198,4 130,3 

F 438,5 464,8 

 

 Pro strojírenskou praxi je nutnost vytvářet sklovité povlaky od 100 µm výše do 

500 µm, pro implantáty je nutné sklovitých povlaků v jednotkách desetin mikronů.  

   

 

15.7 Měření mikrotvrdosti dle ČSN ISO 4516 a stanovení lomové 

houževnatosti sklo-keramických smaltových povlaků 

  

 Měření mikrotvrdosti sklo-keramických povlaků bylo měřeno na povrchu 

aplikovaných povlaků. Druhá část měření byla provedena na fázovém rozhraní 

metalograficky připravených vzorcích. Při měření mikrotvrdosti byly naměřeny délky 

vzniklých trhlin v okolí indentorového tělíska v důsledku deformačního působení 

mikrotvrdoměru. Z naměřených hodnot mikrotvrdosti a délek trhlin byla výpočtem 

stanovena hodnota lomové houževnatosti. Vyhodnocení je zaznamenáno v přiložených 

tabulkách a grafech.  

15.7.1 Měření mikrotvrdosti a stanovení lomové houževnatosti povrchu 

sklo-keramického povlaku 

  

Na povrchu zkoušených povlaků bylo provedeno 5 měření na každém druhu 

povlaku, ze kterých byla následně vypočtena průměrná hodnota mikrotvrdosti HV0,1 

v MPa. V průběhu experimentálního měření byly měřeny délky vzniklých trhlin 

a úhlopříček vtisku, ze kterých byla následně výpočtem stanovena hodnota lomové 
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houževnatosti KIC v jednotkách MPa.m1/2 jednotlivých druhů povlaků. Naměřené 

hodnoty z experimentálních zkoušek jsou vyneseny do tabulky 16 a grafů 11 a 12.   

   

Tab. 16 Průměrné hodnoty HV0,1 a KIC, podklad Ti, Ti6Al4V 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  
na Ti 
[MPa] 

Průměrná 
KIC, 

na Ti 
[MPa.m1/2] 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  

na Ti6Al4V 
[MPa] 

Průměrná 
KIC, 

 na Ti6Al4V 
[MPa.m1/2] 

A  9021,7 2,558 A  8539,7 2,823 

B 6640,8 1,875 B 6481,4 1,923 

C 6601,5 1,923 C 5852,1 1,597 

D  5912,9 1,752 D  6411,7 1,819 

E 5308,8 2,566 E 5790,4 2,676 

F 8138,3 2,029 F 6224,5 1,637 

 

 

Graf 11 Mikrotvrdost povrchu sklo-keramických povlaků, 

vlevo: podklad Ti, vpravo: podklad Ti6Al4V 

 

Při měření mikrotvrdosti povrchu sklo-keramických povlaků, byly naměřeny 

zvýšené hodnoty na povlaku A s obsahem jemně mletého jílu, který disponoval 

průměrnou hodnotou mikrotvrdosti 9021,7 MPa na titanovém podkladovém materiálu. 

Nepatrně nižší průměrnou hodnotu 8138,3 MPa zaznamenal povlak F s obsahem 

kaolínové složky T4. Povlaky se značením B, C, D a E na podkladovém materiálu Ti 

disponovaly nižšími průměrnými hodnotami mikrotvrdosti (od 5308,8 do 6640,8 MPa, 

viz tab. 16) oproti povlakům A a F.  
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Sklo-keramické povlaky aplikované na titanové slitině Ti6Al4V disponovaly 

obdobnými výsledky. Povlaky vesměs vykazovaly obdobné průměrné hodnoty 

mikrotvrdosti jako na podkladu čistého Ti. Povlak A s obsahem jemně mletého jílu 

vyčníval zvýšenou hodnotou mikrotvrdosti, která činila 8539,7 MPa. Ke snížení 

průměrné hodnoty mikrotvrdosti došlo u povlaku F, který vykazoval 6224,5 MPa. 

Celkově povlaky s označením B až F vykazovaly průměrné hodnoty mikrotvrdosti 

5790,4 až 6481,4 MPa (viz tab. 16). Měření mikrotvrdosti povrchu sklo-keramických 

povlaků doprovázely deformace ve formě prasklin a lasturovitých lomů okolo vpichů 

vytvořených tělískem indentoru. Naměřené hodnoty mikrotvrdosti a lomové 

houževnatosti povrchu sklo-keramických smaltových povlaků, viz příloha 5.   

  

  

Graf 12 Lomová houževnatost povrchu sklo-keramických povlaků, 

vlevo: podklad Ti, vpravo: podklad Ti6Al4V 

 

Stanovená lomová houževnatost povlaků B, C, D a F na podkladu Ti 

vykazovala průměrné hodnoty v rozmezí od 1,752 do 2,029 MPa.m1/2. Zbývající 

povlaky se značením A - 2,558 MPa.m1/2 a E - 2,566 MPa.m1/2 na Ti podkladovém 

materiálu disponovaly zvýšenými průměrnými hodnotami lomové houževnatosti, které 

by mohly symbolizovat nižší náchylnost na vznik prasklin a lomů. Téměř obdobnými 

nepatrně zvýšenými hodnotami disponovaly povlaky na slitině Ti6Al4V, viz tab. 16 

a příloha 5. 
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15.7.2 Měření mikrotvrdosti a stanovení lomové houževnatosti fázového 

rozhraní podkladového materiálu a povlaku  

 

Měření mikrotvrdosti a stanovení lomové houževnatosti na fázovém rozhraní, 

bylo realizováno mezi podkladovým materiálem a sklo-keramickým povlakem. Při 

technologické operaci vypalování krycího sklo-keramického povlaku došlo 

k  následnému slinutí fází základních a krycích sklo-keramických povlaků. Po 

důkladné a opakované metalografické přípravě nebylo možno tyto fáze při 

mikroskopické analýze rozpoznat. Tento jev nastal u sklo-keramických povlaků 

s označením B, D a F, kde byl aplikován krycí povlak. Z tohoto důvodu bylo 

provedeno na každém připraveném vzorku 6 měření, tzn. 3 měření do podkladového 

materiálu a 3 měření do sklo-keramického povlaku. Měření na fázi podkladový 

materiál a povlak nebylo uskutečněno z důvodu příliš velké nesourodosti hodnot 

mikrotvrdosti materiálů. Při pokusu o vytvoření hodnotícího vtisku Hanemannovým 

indentorem došlo ke kluzu indentorového tělíska po „měkčím” podkladovém materiálu 

a následnému vytvoření degradovaného vpichu, který neodpovídá metalograficky 

přijatelnému Vickersovu vtisku, na kterém by bylo možné naměřit hodnotu 

mikrotvrdosti HV0,1.  

Měření mikrotvrdosti probíhalo pod totožným zatížením jako při měření 

mikrotvrdosti povrchu, tedy 1N (100g). V průběhu experimentálního měření byly 

měřeny délky vzniklých trhlin a úhlopříček vtisku, ze kterých byla následně výpočtem 

stanovena hodnota lomové houževnatosti KIC v jednotkách MPa.m1/2 jednotlivých druhů 

povlaků. Naměřené hodnoty z experimentálních zkoušek jsou uvedeny v tab. 17 a pro 

lepší názornost vyneseny grafů 13 a 14.    

 

Tab. 17 Průměrné hodnoty HV0,1 a KIC , fázové rozhraní, podklad Ti, Ti6Al4V 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  
na  Ti 
[MPa] 

Průměrná 
KIC, 

na Ti 
[MPa.m1/2] 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  

na Ti6Al4V 
[MPa] 

Průměrná 
KIC, 

 na Ti6Al4V 
[MPa.m1/2] 

A  8030 1,744 A  9088 2,087 

B 4405 1,417 B 7311,3 1,714 

C 7659,3 1,686 C 6241,7 1,633 

D  6968,6 1,120 D  8698,7 1,539 

E 4054,6 1,375 E 6434,7 2,556 

F 8316,3 2,161 F 11368 2,178 
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Graf 13 Mikrotvrdost sklo-keramických povlaků, fázové rozhraní 

vlevo: podklad Ti, vpravo: podklad Ti6Al4V 

 

Měření mikrotvrdosti fázového rozhraní sklo-keramických povlaků, vykazovalo 

převážně zvýšené průměrné hodnoty a to jak na podkladovém materiálu Ti, tak slitině 

TI6Al4V. Experimentální vzorky s povlaky A, C, D a F disponovali naměřenými 

průměrnými hodnotami od 6968,6 (D) do 8316,3 MPa (F). Přičemž povlak A vykazoval 

průměrnou hodnotu měřené mikrotvrdosti 8030 MPa a povlak C 7659,3 MPa. Relativně 

o polovinu snížených průměrných hodnot mikrotvrdosti dosahovaly povlaky se 

značením B, který obsahoval příměs jemně mletého jílu a F s obsahem kaolínové 

složky T4.  

Sklo-keramické povlaky A, B, D aplikované na titanové slitině Ti6Al4V 

vykazovaly zvýšené průměrné hodnoty mikrotvrdosti od 7311,3 do 9088 MPa, více viz 

tab. 17). Zvýšenou průměrnou hodnotou mikrotvrdosti 11368 MPa vykazoval povlak 

s kaolínovou složkou T4 o složení základní a krycí vrstvy. Nižších hodnot mikrotvrdosti 

dosahovaly základní povlaky s označením C – 6241,7 MPa a E – 6434,7 MPa. Taktéž 

měření mikrotvrdosti sklo-keramických povlaků na fázovém rozhraní doprovázely 

deformace ve formě prasklin a lasturovitých lomů v nejbližším okolí vpichů vytvořených 

tělískem Hanemannova indentoru. Naměřené hodnoty mikrotvrdosti a lomové 

houževnatosti fázového rozhraní sklo-keramických smaltových povlaků, viz příloha 6.   
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Graf 14 Lomová houževnatost sklo-keramických povlaků, fázové rozhraní 

vlevo: podklad Ti, vpravo: podklad Ti6Al4V 

 

Lomová houževnatost u povlaků na fázovém rozhraní A až E na podkladovém 

materiálu Ti disponovala průměrnými hodnotami v rozmezí od 1,375 do 1,74 MPa.m1/2. 

Nepatrně zvýšená průměrná hodnota lomové houževnatosti byla zaznamenána na 

podkladu Ti povlaku F, která činila 2,161 MPa.m1/2 což odpovídá hodnotám lomové 

houževnatosti sklo-keramických povlaků. Sklo-keramické povlaky A, B, C, D, a F na 

slitině Ti6Al4V vykazovali průměrnou lomovou houževnatost v rozmezí od 1,539 do 

2,178 MPa.m1/2. Nepatrné zvýšení hodnot lomové houževnatosti bylo zaznamenáno 

u povlaku E s příměsí kaolínové složky T4, které bylo stanoveno na hodnotu 2,556 

MPa.m1/2.    

 

Průměrné hodnoty mikrotvrdosti podkladových materiálů 

 

Tab. 18 Průměrné hodnoty HV0,1 podkladu Ti a Ti6Al4V 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  

Ti 
[MPa] 

Průměrná 
HV0,1,  

Ti6Al4V 
[MPa] 

A  1607,3 3237,3 
B 1607 3327,7 
C 1719,3 1476 
D  1598 1156,7 
E 1527 2204 
F 1594 2309,7 

 

Průměrné hodnoty naměřené mikrotvrdosti podkladových materiálů Ti a slitiny 

TI6Al4V se pohybovaly od 1527 do 1719,8 MPa pro čistý Ti. Slitina TI6Al4V 

disponovala průměrnýma hodnotami od 1156,7 do 3327,7 MPa.  
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Lomová houževnatost těchto materiálů byla nulová, jelikož při měření 

mikrotvrdosti nedocházelo ke vzniku deformací ve formě tvorby prasklin ani lomů.  

 

 

15.8 Stanovení mechanické odolnosti proti nárazu  

dle ČSN ISO 4532  

  

 Vytvořené sklo-keramické smaltové povlaky na podkladových materiálech Ti 

a Ti6Al4V byly podrobeny zkoušce mechanické odolnosti vůči mechanickému 

poškození. Vyhodnocení zkoušky spočívalo ve stanovení síly vyvolané Wegnerovým 

zkušebním přístrojem, při které došlo k odprýsknutí aplikovaného povlaku od 

podkladového materiálu.  

  

Tab. 19 Vyhodnocení mechanické odolnosti sklo-keramických povlaků  

Aplikovaný 
povlak 

Síla při odprýsknutí povlaku 
[N], podklad Ti 

Síla při odprýsknutí povlaku 
[N], podklad Ti6Al4V 

A vyšší než 90 vyšší než 90 
B vyšší než 90 vyšší než 90 
C vyšší než 90 90 
D 70 vyšší než 90 
E 90 vyšší než 90 
F vyšší než 90 vyšší než 90 

 

 Aplikované sklo-keramické smaltové povlaky na pokladových materiálech Ti 

a slitině Ti6Al4V disponovaly převážně zvýšenými hodnotami mechanické odolnosti, 

které končili na hranici limitu Wegnerova zkušebního přístroje. Lze tedy jednoznačně 

konstatovat, že aplikované sklo-keramické povlaky v kombinaci s použitými 

podkladovými materiály jsou schopny značně odolávat mechanickému opotřebení. 

Nižšími hodnotami disponoval povlak s písemným značením D na podkladovém 

materiálu Ti, u kterého bylo zaznamenáno odprýsknutí povlaku již při hodnotě 70 N. 

Odprýsknutí při hodnotě 90 N nastalo také u povlaku C na podkladu slitiny Ti6Al4V a E 

na podkladovém materiálu Ti. Tuto hodnotu mechanické odolnosti lze však považovat 

za ukazatel poměrně zvýšené odolnosti vůči mechanickému opotřebení.    
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15.9 SEM vyhodnocení kultivace buněčných kultur na 

sklo-keramických smaltových povlacích 

 

Cílem experimentální zkoušky bylo zjištění buněčné adherence na povrch 

materiálu vzorku schopnost buněčného dalšího buněčného dělení. Buněčné kultury 

MG – 63 jsou nejvhodnějším typem buněk pocházející z osteosarkomu, které slouží 

k experimentálním zkouškám materiálů určeným pro kostní implantace. 

Fotodokumentace experimentálních vzorků s aplikovanými sklo-keramickými 

smaltovými povlaky a buněčnými kulturami byla provedena na půdě biologického 

centra Akademie Věd ČR v Nových Hradech skenovacím elektronovým mikroskopem 

výrobní řady VEGA od firmy Tescan. 

 

 

15.9.1 Sklo-keramický smaltový povlak A, podklad Ti 

 

 

Obr. 46 Buněčná kultura povlak A, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 500x, vpravo: zvětšení 5000x  

 

Z fotodokumentace (obr. 46) je zcela zřetelný vznik kolonií buněčných kultur. 

Lze pozorovat různorodou reakci buněk na podkladovém materiálu v podobě odlišnosti 

morfologických změn. SEM dokumentace zaznamenala patrnou nižší hustotu 

zasíťování cytoplazmatických výběžků mezi buněčnými kulturami. Z výsledků je patrné, 

že kombinace materiálů se nejeví jako vhodná.   
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15.9.2 Sklo-keramický smaltový povlak B, podklad Ti 

 

 

Obr. 47 Buněčná kultura povlak B, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 

Fotodokumentace populace buněčných kultur obr. 47 dokumentuje 

rozprostřené kolonie na povrchu připraveného experimentálního vzorku. SEM snímek 

zachycuje struktury buněk s morfologickými změnami. Forma morfologických změn je 

vyjádřena tzv. adaptační reakcí, která není z biologického hlediska kultivace příznivá. 

Projevem této reakce je tvorba delších, úzkých kontaktů mezi buňkami.  

 

 

15.9.3 Sklo-keramický smaltový povlak C, podklad Ti 

 

 

Obr. 48 Buněčná kultura povlak C, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 5000x  
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Z obr. 48 je patrná kvalitně rozprostřená kolonie buněčných kultur. 

Fotodokumentace se zvětšením 5000x ovšem zaznamenává tzv. funkci cytoskeletu. 

Tato funkce popisuje reakci buněčné kultury na nevhodné kultivační prostředí ve formě 

stáhnutí cytoplazmatických výběžků, která tak zároveň vysílá signál ke zkoumání 

okolního prostředí povrchu materiálu směrem od potenciálního nebezpečí.  

 

 

15.9.4 Sklo-keramický smaltový povlak D, podklad Ti 

 

 

Obr. 49 Buněčná kultura povlak D, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 5000x 

 

Fotodokumentace obr. 49 dokumentuje výskyt nerovnoměrnosti povlaku na 

podkladovém materiálu, který není pokryt buněčnou kulturou. Zvětšení 5000x 

poskytuje informaci o odumírající buňce, která pravděpodobně zakotvila v nevhodném 

prostředí pro přežití či případnou kultivaci.   
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15.9.5 Sklo-keramický smaltový povlak E, podklad Ti 

 

 

 Obr. 50 Buněčná kultura povlak E, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 

 

Fotodokumentace obr. 50 dokumentuje kvalitní buněčnou adherenci k povrchu 

materiálu a rozprostření populační linie buněčných kultur MG – 63. Kultury disponují 

cytoplazmatickými výběžky přijatelných kvalit s vymezeným buněčným prostorem.   

 

 

15.9.6 Sklo-keramický smaltový povlak F, podklad Ti 

 

  

Obr. 51 Buněčná kultura povlak F, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 
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Obr. 51 dokumentuje povlak F na Ti podkladu disponující kvalitní buněčnou 

adherencí v povrchu experimentálního vzorku. Zvětšení 3000x prokazuje neobvyklou 

morfologickou změnu jedné z buněk, která není zcela vyhovující z hlediska biologické 

kultivace, ačkoliv cytoplazmatické výběžky jsou zde jasně definovány. Vznik této atypie 

může mít kořeny právě ve volbě podkladových materiálů jak povlaku, tak podkladového 

substrátu.   

 

 

15.9.7 Sklo-keramický smaltový povlak A, podklad Ti6Al4V 

   

 

Obr. 52 Buněčná kultura povlak A, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 3000x, vpravo: zvětšení 5000x 

 

Na obr. 52 lze pozorovat kvalitně definovanou a rozprostřenou buněčnou 

kulturu, která je seskupena v tzv. konfluentní vrstvě. Buněčná kultura MG – 63 je na 

zkušebním vzorku s aplikovaným povlakem A dostatečně rozprostřena 

a adherována k povrchu vzorku. Fotodokumentace zaznamenává rozprostřené 

cytoplazmatické výběžky s kvalitně vymezeným buněčným prostorem. Tyto výběžky 

jsou na obr. 52 vpravo se zvětšením 5000x vyobrazeny jako úzké jemné kontakty mezi 

buňkami sloužící pro metabolické výměny (přenos signálu a signalizace) a zároveň 

dlouhé, hrubé kontakty, sloužící pro prozkoumávání okolního povrchu.  
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15.9.8 Sklo-keramický smaltový povlak B, podklad Ti6Al4V 

 

 

Obr. 53 Buněčná kultura povlak B, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 5000x 

  

Fotodokumentace obr. 53 naznačuje působení nevhodného prostředí pro 

buněčnou kultivaci. Populační vrstva buněčných kultur disponuje nedostatečnou 

formou rozprostření po povrchu experimentálního vzorku. Zvětšení 5000x ovšem 

dokumentuje buněčnou kulturu s dostatečným vybavením cytoplazmatických výběžků 

sloužící pro komunikace a metabolické výměny.  

 

 

15.9.9 Sklo-keramický smaltový povlak C, podklad Ti6Al4V 

 

 

Obr. 54 Buněčná kultura povlak C, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 500x, vpravo: zvětšení 3000x 
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Dokumentace obr. 54 zaznamenává reprodukci bio filmu, který je tvořen na 

základě spojení cytoplazmatických výběžků s okolními buňkami. Morfologie konfluentní 

vrstvy buněčných kultur zobrazuje, z biologického hlediska kultivace, nevyhovující 

charakter.  

 

 

15.9.10 Sklo-keramický smaltový povlak D, podklad Ti6Al4V 

 

 

Obr. 55 Buněčná kultura povlak D, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 

 

Fotodokumentace obr. 55 vyobrazuje tzv. cytoplazmatickou vychlípeninu, jejíž 

vznik signalizuje nevhodný materiál či škodlivou složku na povrchu experimentálního 

vzorku, která je z biologického hlediska nepřijatelná. Současně lze z fotodokumentace 

při zvětšení 3000x vypozorovat počátek vstupu do mitózy jedné z buněk.   
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15.9.11 Sklo-keramický smaltový povlak E, podklad Ti6Al4V 

 

 

Obr. 56 Buněčná kultura povlak E, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 5000x 

 
Zvětšení 1000x na obr. 56 dokumentuje částečnou, avšak nedostatečnou 

adherenci buněčných kultur. Fotodokumentace zaznamenává vznik buněčné populace, 

ale také jejich morfologickou atypii ve formě odumírajících buněčných kultur. Tento jev 

nastal v důsledku kontaminace buněčných kultur s nevhodným prostředím.  

 
  
15.9.12 Sklo-keramický smaltový povlak F, podklad Ti6Al4V 

 

 

Obr. 57 Buněčná kultura povlak F, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 

 

Pořízená fotodokumentace obr. 57 zaznamenává pouze zbylou odumřelou 

buněčnou kulturu patologického charakteru bez sebemenších známek života.  
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15.10 Vyhodnocení kolonizace buněčných kultur na 

sklo-keramických smaltových povlacích 

 

Kolonizace buněčných kultur byla provedena na základě porovnání ploch 

pokrytých inokulovanou buněčnou kulturou referenčního materiálu s inokulovaným 

stejným množstvím buněk jako na zkoušených materiálech. Referenční materiál tvořilo 

krycí standardní kultivační sklo. Vyhodnocení experimentální zkoušky kolonizace 

buněčných kultur spočívalo v porovnání 10 určených obrazových zorných polí 

(v pixelech) s výskytem buněčných kultur v porovnání s referenčním materiálem. 

Experimentální zkouška byla aplikována pouze na kombinace použitých materiálů, 

které disponovaly úspěšným výsledkem v experimentální zkoušce buněčné kultivace. 

Z tohoto praktického důvodu se jednalo pouze o kombinace vstupních materiálů: 

 

 povlak A, podklad Ti6Al4V 

 povlak C, podklad Ti 

 povlak E, podklad Ti 

 povlak F, podklad Ti 

 

Tab. 20 Tabulka výsledných ploch kolonizace buněčných kultur  

Zorné pole 
Kombinace zvolených materiálů 

A – Ti6Al4V C – Ti E – Ti F – Ti 
1 600 546 301 834 203 720 186 400 
2 573 201 307 452 211 786 216 720 
3 582 111 310 112 184 368 198 303 
4 648 392 273 638 182 453 199 400 
5 498 351 284 213 207 112 204 273 
6 598 403 315 792 199 400 199 639 
7 513 790 303 331 302 993 252 576 
8 511 745 305 840 217 734 263 895 
9 604 873 192 728 207 891 205 812 

10 611 741 208 345 214 847 234 782 
Součet ploch [pel] 5 743 153 2 803 285 2 132 304 2 161 800 

Průměr [pel] 574 315 280 329 213 230 216 180 
Výsledné pořadí  1. 2. 4. 3. 

 

Vyhodnocení spočívá v součtu pokrytí zvolených zorných polí obsazenou 

buněčnou kulturou (v pixelech) a následném zprůměrování počtu ploch pokrytých 

buněčnou kulturou. Z čehož vyplývá výsledné pořadí celkově obsazených ploch 

buněčnou kulturou. Povlak A v kombinaci s podkladovým materiálem Ti6Al4V 

vykazoval nejlepší výsledek prezentovaný největším počtem pokrytých ploch buněčnou 

kulturou, viz tab. 20. Lze konstatovat, že výsledným pořadím experimentální zkoušky 
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buněčné kolonizace došlo k potvrzení výsledku z provedení experimentální zkoušky 

buněčné kultivace.    

Pro znázornění na mikroskopické fotografii obr. 58 lze pozorovat rozprostřenou 

buněčnou kulturu. Kolonizace proběhla na kombinaci materiálu povlaku A, který 

obsahoval příměs jemně mletého jílu na podkladovém materiálu slitiny Ti6Al4V. Na 

obr. 58 jsou vyznačeny některá jadérka buněk, které tvoří tzv. „srdce buňky”.   

 

 

Obr. 58 Vyznačená jádra buněk na povlaku A, podklad Ti6Al4V 

 

Vyobrazená fotodokumentace obr. 59 povrchu experimentálního vzorku 

s povlakem C na podkladovém materiálu Ti.  

 

 

Obr. 59 Buněčná kultura na povlaku C, podklad Ti 
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 Fotodokumentace obr. 60 zaznamenává zcela odumřelou buněčnou kulturu 

MG – 63, která byla pořízena při stejné experimentální zkoušce kolonizace na 

podkladovém materiálu Ti.  

 

 

Obr. 60 Mrtvá buněčná kultura na podkladu Ti 

 
 

15.11 Vyhodnocení kontaktu sklo-keramických smaltových 

povlaků s fyziologickým roztokem 

 

Připravené experimentální zkušební vzorky byly po dobu 10 dnů vystaveny 

působení tělní tekutině, tedy 9 % fyziologickému roztoku (9g soli/ 1 l vody). Vzorky byly 

uzavřeny do sklenic, ponořeny do fyziologického roztoku a po dobu 10 dnů ponechány 

v roztoku. Sklenice byly následně uloženy do vodní lázně, která byla po celou dobu 10 

dnů zahřívána na teplotu 37 ºC. Po dokončení cílené expozice byly vzorky vytaženy ze 

sklenic a proudem vody opláchnuty. Na vzorcích byla následně provedena SEM 

analýza pro stanovení reakční změny váhového množství chemických prvků. Průběh 

SEM analýzy spočíval ve výběru zorného pole na povrchu aplikovaného povlaku 

a následného vyhodnocení chemického složení vybraného pole. 

Experimentální zkouška byla realizována na vzorcích, které vykazovaly dobré 

výsledky při experimentálním hodnocení buněčné kultivace a kolonizace buněčných 

kultur.  

Kombinace použitých vstupních materiálů: 

 povlak A, podklad Ti6Al4V 

 povlak C, podklad Ti 

 povlak E, podklad Ti 
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Tab. 21 Tabulka obsahu prvků ve váhových množství 

Chemický 
prvek 

Typ povlaku,  Wt - váhové hodnoty před a po expozici [%] 
Před Po Před Po Před Po 

A A C C E E 
O 71,9 68,6 72,6 67,8 73,4 62,5 
Na 10 9,5 9,7 9,6 9,5 13 
Al 2,2 2,8 2,2 2,7 2,2 3 
Si 11 13 10,8 13,1 10,6 12,8 
P 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 
K 2,4 2,6 2 2,4 2,1 2,9 

Ca 2,2 3 2,5 3,6 2,4 2,6 
Cl 0 0,2 0 0,5 0 3,1 

 

Bioaktivní materiály jsou charakterizovány tvorbou biologicky aktivní vrstvy 

hydroxikarbonátového apatitu (HCA) na povrchu, který zajišťuje vazbu se živou tkání. 

Tvorba vrstvy na povrchu bioaktivních skel není omezena jen na skla disponující Ca 

a P. Produkce vrstvy HCA je podmíněna přítomností vyloučené povrchové vrstvy 

bohaté na SiO2, která umožňuje zachycení Ca a P. Při porovnání změn váhového 

množství chemických prvků před a po expozici v prostředí fyziologického roztoku došlo 

k výskytu změn u všech zkoumaných typů povlaků. Výrazné změny nastaly především 

u chemického prvku O, který po expozici v prostředí roztoku vykazoval snížené 

hodnoty u všech typů povlaků.  Navýšení po expozici vykazovaly také chemické prvky 

Si, Al, K, a Ca. Naopak u prvku P došlo ke snížení váhového procenta na povlaku se 

značením E po expozici v prostředí fyziologického roztoku. Povlak A nevykázal žádnou 

váhovou změnu tohoto prvku oproti expozici. Povlak C vykazoval po expozici nepatrné 

zvýšení procentuální hodnoty oproti naměřeným hodnotám na vzorku před ponořením 

do připraveného roztoku. Chemický prvek Cl zaznamenal na všech povlacích zvýšené 

hodnoty po expozici ve fyziologickém roztoku, což se dalo očekávat vzhledem 

k chemickému složení zvoleného roztoku. Lze konstatovat, že se jedná pouze 

o zbytkové množství Cl po 10 denní expozici v roztoku.   

 

 

15.12 Vyhodnocení měření granulometrie vstupních materiálů 

sklo-keramických smaltových povlaků 

 

Vyhodnocení měření granulometrie proběhlo v laboratoři sypkých hmot (LSH) 

na katedře dopravy, fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Pro stanovení granulometrie 

materiálů byl použit laserový analyzátor Mastersizer 2000 od firmy Malvern. Z měření 

byl vytvořen protokol obsahující procentuální rozložení granulometrie použitých 
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vstupních jílových a kaolínové složky. Granulometrie jílu klasicky mletého byla získána 

z  technického materiálového listu výrobku. 

 

Tab. 22 Tabulka granulometrie jílů a kaolínu  

Jíl, kaolín 
Procentuální množství jílu a kaolínu 
10 %  50 %  90 %  

Jemně mletý jíl 
[µm] 1,1 2,2 4,6 

T4  
[µm] 1,2 3,1 6,6 

 

  

Tab. 23 Tabulka granulometrie klasicky mletého jílu  

Jíl 
Procentuální množství jílu a kaolínu 

0 [%] 1 [%] 5 [%] 
Klasicky mletý jíl [µm] 8000 1000 90 

 

Jílové a kaolínové vstupní složky byly namlety na různorodou zrnitost velikosti 

částic. Z tab. 22 je patrné, že nejjemnějšími částicemi disponuje vstupní jílová složka 

jemně mletého jílu, která obsahovala částice namletého jílu o velikosti 400 nm v 1D 

rozměru. 50-ti % obsah disponuje velikostí částic 2,2 µm, 90 % tohoto jílu obsahuje 

částice o velikosti 4,6 µm. Vyšší hodnoty vykazovala vstupní kaolínová složka T4. 

Procentuální rozložení velikosti částic kaolínového vzorku obsahovalo při 50 % 3,1 µm 

a při 90 % 6,6 µm. Nejvyšší hodnoty vykazoval granulometrický rozbor klasicky 

mletého jílu, který disponoval 5 % distribucí jílových částic o velikosti 90 µm. Jíl 

disponoval velikostí částic 90 µm před namletím a 400 nm až 1,1 µm po namletí.    
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16. Závěr 

 

Disertační práce je zaměřena na problematiku studia efektu velikosti vstupních 

částic na vlastnosti ochranných povlaků. Sklo-keramické smaltové povlaky jsou 

dlouhodobě využívané z hlediska kvalitní povrchové ochrany zejména kovových 

materiálů. Tyto povlaky disponují kvalitními antikorozními a mechanickými vlastnostmi. 

Disertační práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část.  

Teoretická část  disertační práce charakterizuje výrobu, vlastnosti, vady sklo-

keramických povlaků a předúpravy povrchu podkladových materiálů. Dále se teoretická 

část zaměřuje na rozdělení biomateriálů s použitím v implantologii, vlastnostmi kostní 

tkáně a základy buněčného dělení. 

Experimentální část disertační práce obsahuje popis provedených 

experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocení. 

Výsledné naměřené parametry drsnosti Ra a Rz napovídají o reliéfu povrchu 

sklo-keramických povlaků. Tento fakt prezentující charakter povrchů povlaků může mít 

vliv na pohyb a následnou kultivaci buněčných kultur. Z hlediska praktické závěrečné 

aplikace implantace do kostního lůžka se jedná o důležitý faktor. 

Zkouška mikrotvrdosti prokázala nejvyšší naměřenou průměrnou hodnotu na 

povrchu základního povlaku A s obsahem jemně mletého jílu 9021,7 MPa na Ti. 

Povrch povlaku F s obsahem kaolínu T4 vykazoval hodnotu průměrné mikrotvrdosti 

8138,3 MPa na Ti. Základní povlak A s obsahem jemně mletého jílu vykazoval nejvyšší 

průměrnou hodnotu mikrotvrdosti povrchu 8539,7 MPa na podkladovém materiálu 

Ti6Al4V. Fázové rozhraní sklo-keramických povlaků vykázalo při měření mikrotvrdosti 

nejvyšší hodnotu 11368 MPa na povlaku F s obsahem kaolínu T4 na podkladu TiAl4V. 

Základní povlak A s jemně mletým jílem vykazoval průměrnou hodnotu mikrotvrdosti 

9088 MPa na podkladu Ti6Al4V. Na Ti podkladu bylo zaznamenáno nejvyšších 

průměrných hodnot 8316,3 MPa na povlaku F s kaolínem T4.     

Stanovení lomové houževnatosti vykazovalo nejvyšších průměrných hodnot 

2,823 MPa.m1/2 na povrchu povlaku A s jemně mletým jílem s podkladovým materiálem 

Ti6Al4V. Na Ti podkladovém materiálu vykazoval povrch povlaku E s obsahem 

kaolínové složky T4 nejvyšší průměrnou hodnotu lomové houževnatosti 2,566 

MPa.m1/2. Vyšší hodnoty signalizují menší náchylnost na praskání sklo-keramického 

povlaku, vznik trhlin a vad.              

Z hlediska mechanické odolnosti vůči nárazu disponovaly aplikované sklo-

keramické povlaky převážně zvýšenými hodnotami, které se pohybovaly nad 

průměrnou hodnotou 90 N. Hodnoty byly naměřeny na povlacích s podkladovým 
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materiálem Ti i slitiny TI6Al4V. Lze tedy konstatovat, že aplikované povlaky 

v kombinaci s použitými podkladovými materiály jsou schopny odolávat zvýšeným 

podmínkám mechanického opotřebení. 

Výsledky vyhodnocení experimentální zkoušky buněčné kultivace kultur  

MG - 63 poukázaly na tři nejvhodnější kombinace sklo-keramických povlaků 

a podkladových materiálů, kterou tvořily povlak A – Ti6Al4V, povlak C – Ti a povlak  

E - Ti. Přičemž nejlepších výsledků vykazovalo vyhodnocení kombinace materiálu 

slitiny Ti6Al4V s aplikovaným povlakem A, který obsahoval příměs jemně mletého jílu. 

Tato kombinace zaznamenala velmi kvalitní kultivaci buněčných kultur, které 

disponovaly cytoplazmatickými výběžky, rozprostřením a adherováním tzv. konfluentní 

vrstvy k povrchu sklo-keramického povlaku. Buněčné kultury vykazovaly kvalitně 

definované cytoplazmatické výběžky, které signalizují život samotných buněk. Nutno 

konstatovat, že následnou experimentální zkouškou kolonizace buněčných kultur byly 

potvrzeny výsledky ze zkoušky hodnocení buněčných kultur. Při kterém povlak A 

v kombinaci s materiálem Ti6Al4V vykazoval záznam s největším počtem pokrytých 

zorných ploch buněčnou kulturou MG - 63. 

Vyhodnocení experimentálních prací poukazují na nejlepší výsledky z hlediska 

hodnocení kultivace buněčných kultur, mechanických vlastností na kombinaci 

základního sklo-keramického povlaku s příměsí částic jemně mletého jílu 

a podkladového materiálu slitiny Ti6Al4V.  

Závěrem lze konstatovat, že tato práce prezentuje výsledky, které poukazují na 

vliv velikosti vstupních částic na mechanické vlastnosti ochranných povlaků. Jedná se 

zejména o zvýšení odolnosti vůči mechanickému nárazu, z čehož plyne zlepšení 

podmínek pro montáž či demontáž finálního výrobku. Aplikací povlaku s jemně mletými 

částicemi lze dosáhnout snížení tloušťek sklo-keramického povlaku a také snížení 

nákladů na výrobní technologii.      
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Společenský přínos 

 

Sklo-keramické smaltové povlaky disponují vlastnostmi, které mimo jiné 

zaručují odolnost proti chemikáliím, mechanickému opotřebení, ale také zdravotní 

nezávadnosti např. v kontaktu vodou či potravinami.  

Společenský přínos disertační práce poskytuje úpravou parametru velikosti 

částic  vstupních jílových a kaolínových složek kladné ovlivnění lomových vlastností ve 

formě nižší náchylnosti na praskání a vznik trhlin vyplývající z křehkosti materiálu. Ze 

zvýšené odolnosti vůči mechanickému opotřebení plyne delší životnost aplikovaných 

povlaků a s tím spojená nákladovost na výrobu. Při porovnání chemického složení 

bioaktivních skel, které jsou využívány pro aplikace dentální implantologie 

a chemického složení sklo-keramických smaltových povlaků se zde nachází shodnost 

s částí oxidických složek. Přínos disertační práce dále poskytuje možnost využití 

aplikace sklo-keramických smaltových povlaků na titanové dříky pro využitím v dentální 

implatologii. Důvodem využití kombinace základního materiálu a sklo-keramického 

povlaku je jeho anti alergenní účinek na lidský organismus. Povlaky vykazují značnou 

hodnotu bioaktivity při kultivaci buněčných kultur, které jsou počátečním hodnotícím 

faktorem experimentálních materiálů využívaných pro kostní implantace.   

 

 zvýšení kvality mechanických vlastností zejména odolnosti vůči 

mechanickému poškození či nárazu, 

 zlepšení podmínek pro mechanickou montáž konečných výrobků, 

 potlačení vzniku trhlin na základě zvýšení plastických vlastností povlaku, 

 snížení tloušťky povlaku,  

 snížení množství aplikovaného povlaku,  

 snížení množství vstupních složek na základě rozměru vstupních částic,  

 snížení nákladů na výrobní technologii, 

 rozšíření možností aplikací sklo-keramických povlaků, 

 biokompatibilita sklo-keramických povlaků s buněčnou kulturou, kladná 

i záporná.  

 přirozenější materiál pro implementaci v lidském těle oproti kovu jeho 

slitinám,  

 využití přijatelnějšího reliéfu povrchu sklo-keramického povlaku oproti 

v porovnání s reliéfem podkladového materiálu. 

     



  Disertační práce 

119 

 

Vědecký přínos disertační práce spočívá v možnosti využití sklo-keramických 

povlaků v oblasti dentální implantace, kterou naznačuje zjištěný fakt podobnosti 

chemického složení sklo-keramických povlaků s bioskly běžně užívanými pro tyto 

účely. Sklo-keramické povlakové systémy odpovídají normativům kontroly, dle vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 

určené pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Z čehož plyne vhodná dispozice 

pro využití kontaktu s lidským organismem. Tento fakt potvrdily i výsledky zkoušek 

z biologického ústavu v Nových Hradech, které mohou vést ke kvalitativnějšímu 

procesu hojení ran v lidském těle. Testování zhotovených implantátů s aplikovaným 

sklo-keramickým povlakem nabízí možnost další stádia výzkumu a experimentálního 

zkoušení např. v prostředí kontaktu lidského organismu.  
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