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ANOTACE 

Práce pojednává o užití korozivzdorných slitin v medicínské oblasti, jakožto materiálu 

použitého pro implantáty. Pro pochopení konstituce austenitické oceli je popsáno, jakým 

způsobem ovlivňují chemické prvky jejich vlastnosti a jak mohou ovlivňovat výslednou 

strukturu. Dále jsou vysvětleny základní principy korozní problematiky s ohledem na možné 

průběhy degradace uvedených ocelí v živé tkáni. 

V poslední části je poukázáno na některé technologie a možnosti úpravy povrchu 

ocelových vysokolegovaných slitin, které zvyšuji, a rozšiřují užití tohoto materiálu v prostředí 

živého organismu zpravidla stále jen na omezenou dobu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Implantát, korozivzdorná ocel, slitina, biomateriál, korozní odolnost, pasivace, 

rovnovážný potenciál, proudová hustota 

ABSTRACT 

The work refers to the use of steel stainless steels in the medical field, as the material 

used for implants. To understand the constitution of austenitic steel it is described, how 

chemical elements affect their properties and how they could affect the resulting structure. 

Subsequently the basic processes of corrosion with regard to possible degradation in living 

tissue are explained. 

In the last section are pointed out some technologies or options for surface treatment 

intended for the high-alloy steels, which enhance and improve the use of this material in the 

environment of a living organism, usually in most cases for a limited time. 
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1. ÚVOD 

Kovové implantáty v lidském organismu nacházejí stále větší uplatnění v mnoha metodách jak 

zlepšit zdravotní stav a zkvalitnit život pokud došlo k úrazu, jež vyžaduje chirurgický zásah 

s potřebou dočasně zafixovat například fraktury kostí, nebo úplně nahradit systémovou část 

pohybového aparátu z důvodu poškození kloubu nebo kosti bez možnosti regenerace. 

Vedle úrazů jsou kovové implantáty používaný jako náhrady části aparátu po 

degenerativních procesech souvisejících vysoce pokročilou osteoporózou, které můžou buď 

zavinit frakturu, jež se špatně regeneruje, nebo pokud mluvíme o akutní artróze, jež znemožňuje 

pohyb degenerací chrupavčitých částí skeletu. 

Další oblasti kde kovové implantáty zastávají významnou pozici, je stomatologie. Zde 

je užití kovových implantátu nejčastější v podobě ukotvení zubních náhrad, nebo jsou nedílnou 

součástí ortodontických aparátů. 

Takřka veškeré druhy části lidského skeletu je možné vyměnit. Lokty, kolenní klouby, 

články a klouby prstů, či dokonce obratle a ploténky je možné nahradit, přičemž pro užit 

implantátů se neustále hledají nejrůznější technologicky schůdné možnosti, jak užit různých 

kovových slitin. 

Implantáty z vysokolegované nerezových (obvykle austenitické) oceli jsou dnes jeden 

z nejběžnějších materiálů užívaných pro dočasné fixační soustavy, nebo kotvící soustavy 

umělých chrupů. 

Vývoj a užiti takovýchto ocelí s důrazem na pokročilou technologii úpravy povrchu a 

hledáni nových cest je zřejmě z největší časti zaviněno vysokou cenou ostatních neželezných 

slitin v medicíně, a proto je možné vidět, že speciální ocelové slitiny v lidském organismu 

pomalu navyšuji svůj podíl, jakožto stále plnohodnotnější medicínské biomateriály.  



 

4 

 

2. ÚVODEM K KOROZIVZDORNÝM OCELÍM 

Pojem nerezová ocel se začal poprvé objevovat v roce 1905, když Albert Marcel Germain René 

Portevin při svých experimentech objevil, že měkká ocel (výrazně nízkouhlíková) s přídavkem 

9% chromu vykazuje výraznou odolnost proti působení kyselin. Spolu s předchozím objevem, 

že nízkouhlíková ocel s přidáním niklového podílu velmi zvyšuje svou pevnost v tahu. Tyto 

dvě události zanedlouho vyústily k prudkému nárůstu uplatnění (do technických aplikací se 

dostaly v časovém rozmezí 1910 – 1915) oceli s podílem Cr, Ni, nebo obou těchto prvku 

v ocelové slitině po relativně krátké době zkoumání a experimentování. Své uplatnění tyto 

slitiny našly především v chemickém průmyslu, potravinářství [1]. 

V dnešní době pojem nerezavějící ocel je spojován s ocelí materiálem obsahující 

minimálně 12 hm. % Cr [1]. V praxi jde nalézt i oceli s nižším podílem a to například s 9% [4], 

které poskytuji zvýšenou korozní odolnost. Je nutné podotknout, že obsah chromu a jiných 

slitinových prvků neznamená, že daná ocel nekoroduje, ovšem díky své chemické konstituci 

může korozní degradace slitiny postupovat relativně velmi omezeně, ale záleží na daném 

prostředí. Ve velmi agresivních prostředích některých kyselin může i nerezová ocel korodovat 

velmi rychle (např.: vroucí směsi kyselin s ionty chloru). 

Legující prvky mají velký vliv na vlastnosti mechanické, korozní a technologické. Toto 

je důsledkem strukturně-fázových stavů slitiny a chemicko-fyzikálních vlastností komplexů 

prvků v ni [1 -  3]. Charakteristické vlastnosti nejrůznějších nerezových ocelí podle jejich 

specifik je umožňuje rozdělit do skupin nejčastěji podle krystalografických charakteristik[2-5]: 

 Austenitická 

 Feritická 

 Martenzitická 

V literatuře je možno se setkat s jiným rozdělením, které je řazeno podle jiného 

zohlednění daných vlastností, například duplexní oceli (obsahující zrna austenitu i feritu 

současně) [1-5], Precipitačně vytvrditelné nerezové oceli [1, 5], vysoce-dusíkové nerezové 

oceli (feritické i austenitické s více než 0,08 hm. % a pro feritickou ocel anebo 0,4 hm. %N pro 

austenitickou ocel) [1]. 
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2.1 ALOTROPICKÉ MODIFIKACE ŽELEZA A DIAGRAM Fe-Fe3C 

Prvotní problematika ocelí je jejich struktura, a to proto, že čisté železo se vyskytuje v několika 

alotropických morfologiích s rozdílnými mřížkovým uspořádáním [4]: 

 Kubická prostorově středěná mřížka (KPS; BCC) označována jako fáze α 

 Struktura kubická prostorově středěná označovaná jako Ferit β, 

s paramagnetickými vlastnostmi[16] 

 Kubická plošně centrovaná (KPC; FCC) označovaná jako fáze γ 

 Kubická prostorově centrovaná vysokoteplotní fáze δ 

 Hexagonální těsně uspořádaná fáze ε stabilní za extrémně vysokých tlaků 

(existence v laboratorních podmínkách) [14]  

 Martenzitická struktura značená jako α´ získaná kalením v podobě termodynamicky 

nestabilní 

Oceli jsou slitiny železa s uhlíkem (do 2,14 hm. %) a dalších prvků (N, Cr, Ni, Ti a 

dalších, přitom obsah žádného prvku nepřevyšuje obsah Fe) [13]. Struktury slitin v závislosti 

na teplotě a proměnlivém obsahu slitinového prvku nám pomáhají určit fázové diagramy. 

Základním diagramem v oblasti metalurgie železa je bezpochyby binární diagram Fe-Fe3C 

(metastabilní nebo stabilní), který je na obrázku 2.1. 

Na obrázku lze vyčíst, že původní alotriomorfní modifikace čistého železa (Fe) a jejich 

teplotní intervaly ve kterých se daná modifikace nachází, jsou deformovány právě podle 

množství hmotnostního podílu C k nejrůznějším hodnotám. Toto grafické znázornění nám 

umožňuje sledovat v jaké oblasti se daná ocel (resp. litina) nachází při jejím vlastním 

chemickém složení. Ocel není ovšem pouze tuhým roztokem, protože vedle tuhých roztoků se 

můžeme setkat s přítomností několika druhů cementitů – Fe3C (dále taky vměstku a různých 

chem. sloučenin), které vznikají díky poklesu rozpustnosti C v některém z tuhých roztoků 

(austenit, ferit) a tato rozpustnost klesá spolu se snižující se teplotou. 
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Obr. 2. 1 – Diagram Fe – Fe3C [15] 

Feritická oblast má morfologii α (BCC) a maximální rozpustnost uhlíku v této fázi činí 

0,22 hm. % C za teploty 727°C. Při Tn = 25°C rozpustnost klesne na 0,008 hm % C a přebytečný 

uhlík přejde do terciálního cementitu – /Fe3C/III, pokud ocel obsahuje více než právě 0,008 hm. 

% C. Feritická struktura je feromagnetická (pod teplotou 768°C; nad teplotou 768 – tzv. 

Curieova teplotou přechází ferit α na ferit β, který má stejnou mřížku, ale kvůli jiné orientaci 

magnetických domén ztrácí feromagnetické vlastnosti) [4]. Mřížka BCC je znázorněna na obr. 

2.2. Parametr mřížky BCC označený jako a má rozměr 𝑎 =  4𝑟/√3. Opětovný feritický výskyt, 

jakožto vysokoteplotní modifikace δ, má samozřejmě také strukturu BCC a z technického 

hlediska pro nelegované oceli nemá praktický význam a to 

jednoduše proto, že δ-feritické oceli se nepoužívají kvůli 

svému výskytu za vysokých teplot a nevhodným 

vlastnostem v takto vysoké teplotě (žáruvzdornost, 

žárupevnost). Ve vysoce legovaných ocelích se δ-ferit 

může vyskytnout (zejména duplexní nerezové oceli), 

ovšem degraduje mechanické vlastnosti a zejména 

v energetice je monitorování a výskytu δ-feritu věnována 

stále významnější pozornost [17]. 

 

Obr. 2.2 – BCC buňka 
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Austenit je široké pole, které v diagramu Fe-Fe3C 

zaujímá největší část z tuhých intersticiálních roztoků. Je to 

díky jeho struktuře FCC (obr. 2.3) [1], která ačkoli má větší 

koeficient zaplnění, tak poskytuje větší množství dutin, 

které jsou potencionálním místem pro zasazení 

intersticiálního prvku. To je také důvodem proč v austenitu 

je možné v binárním systému rozpustit až 2,11 hm. %C (v 

metastabilním při 1148°C). Je třeba podotknou, že vertikála 

procházející bodem E (pro nás při koncentraci 2,11 hm. %C 

v metastabilním systému) se stává hranicí mezi ocelí (pod 2,11 hm. %C) a litinou (nad tuto 

hranici) [15]. Fáze γ je opět paramagnetická [7]. 

Díky austenitu s vyšším obsahem C je po prudkém ochlazení z tohoto roztoku a 

příslušných teplot (tzv. nadkritická rychlost ochlazování) možno dostat martenzitickou 

strukturu, což je tetragonální fáze označována jako fáze α´ (buňka je deformovaná v parametru 

výšky oproti buňce α). Tato má vysokou tvrdost s nižší houževnatostí a uvedený proces se 

nazývá kalení. Po nízkoteplotním zahřátí – popouštění tetragonální martenzit. Martenzit je 

obecně přesycený tuhy roztok α. Tento proces kalení se využívá u nerezových oceli určených 

pro toto zpracování, kde je zvýšen požadavek jak na pevnost, tak současně i na korozní odolnost 

[2, 4]. 

V systému se vyskytuje mnoho jiných fází, či složek, jež nejsou momentálně natolik podstatné a také 

tepelným zpracováním, je možno ocel dovést do dalších struktur s rozdílnými vlastnostmi, nebo do stavu 

podobných s velmi specifickými vlastnostmi. 

2.2 VLIV SLITINOVÝCH PRVKŮ NA VYBRANÉ VLASTNOSTI OCELÍ 

Legovací prvky v dané slitině nejde zvyšovat neomezeně a je třeba brát ohled i na jiné vlastnosti 

než korozní (většinou mechanické, technologické a v neposlední řadě na pořizovací náklady). 

Důvodem je, že je třeba stanovit optimální poměr mezi souborem vlastností tak, aby relevantní 

vlastnosti pro danou aplikaci byly dostatečné spolu s ostatními vlastnostmi, které zajišťuju jinou 

funkci dané konstrukční součásti. 

  

 

Obr. 2.3 – FCC buňka 
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Vliv prvků na vlastnosti legovaných ocelí [2, 10]: 

Chrom – Feritotvorný (nachází-li se rozpuštěný v roztoku) a karbidotvorný [5] prvek, 

významný přídavný prvek zvyšující odolnost proti oxidačním účinkům prostředí za vysokých 

teplot a také zajišťuje pasivaci povrchu ocelových materiálu, díky Cr2O3. Atomový poloměr Cr 

je 140 pm stejně jako u Fe a proto substitučně nezpevňuje tuhý roztok [12]. Zvláštností tohoto 

prvku je také to, že ačkoli je Feritotvorný, tak je schopen stabilizovat Austenitickou matrici 

z termodynamického hlediska. 

Nikl – Austenitotvorný prvek, v rámci korozivzdorných ocelí pomáhá zvýšit odolnost 

proti kyselinám redukčního charakteru (karboxylové kyseliny, H3PO2). Napomáhá stabilizovat 

austenit za nízkých teplot a během procesu plastické deformace. Jeho atomový poloměr je 124 

pm. Ni pomáhá se svým vzrůstajícím obsahem v oceli navyšovat rozpustnost Cr a tím nepřímo 

umocňuje potencionální nerezových vlastnosti vysoce legovaných ocelí bohatých na chrom. 

Mangan – Austenitotvorný a slabě karbidotvorný (méně než Cr) prvek, který pomáhá 

dodatečně zvyšovat rozpustnost dusíku v austenitu. Snižuje nebezpečí svarového praskání. 

Ačkoli s manganem nelze dosáhnout při vyšších obsazích Cr (max. 15%) austenitické struktury, 

ovšem stabilizuje strukturu po ochlazení existující za tepla. Jeho atomový poloměr je 127 pm. 

Uhlík – Intersticiální prvek zvyšující pevnostní úroveň ocelových slitin. Jeho 

sloučením s kovovými prvky dojde k tvorbě karbidů (dle afinity přítomných kovů), což má za 

následek ochuzení matrice o cenné prvky zajišťující některé pozitivní vlastnosti a to je také 

důvod, proč se u nerezových ocelí obsah uhlíku řádově vyskytuje do 0,08 hm %. Je silně 

austenitotvorným prvkem a stabilizuje austenitickou matrici po deformaci za studena. 

Dusík – Intersticiální prvek podobných vlastností jako C, ovšem do 0,2 hm. % 

nevytváří nitridy (nebo jen zanedbatelně) a proto jeho přísadou je možno zvyšovat dodatečně 

pevnostní úroveň nerezových ocelí bez ochuzování matrice a díky tomu ani nepřispívá 

k mezikrystalové korozi. Je výrazně austenitotvorný a stejně jako C stabilizuje austenitickou 

matrici při deformaci za studena. Jeho přísada také pomáhá vytvořit odolnost proti bodové i 

štěrbinové korozi (molybden také a proto se oba prvky takto využívají) 

Bór – Opět intersticiální prvek, ovšem je třeba ho dodávat ve velmi malých množstvích 

tak, aby zlepšoval žárupevnost a tvářitelnost. V opačném případě nad 40 ppm tyto vlastnosti 
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zhoršuje a navyšuje náchylnost svarů k praskání. Jeho další kladnou vlastností je, že zpomaluje 

růst mohutnějších karbanických fázi mezi zrny. 

Křemík – Feritotvorný prvek jehož přítomností se zvyšuje nebezpečí praskání 

svarových spojů. Z pohledu korozní odolnosti napomáhá zvyšovat odolnost ve vroucí vysoce 

koncentrované kyselině dusičné (80% a více) a naopak v méně koncentrované (např.: 65%) 

kyselině dusičné korozní odolnost snižuje. Dále zvyšuje odolnost proti mezikrystalové korozi 

s obsahy ≈ 3,5%. 

Molybden – Prvek feritotvorný, který zvyšuje žárupevnost, ale bez nárůstu 

žáruvzdornosti. Výrazně zvyšuje korozní odolnost ve všech prostředích až na vroucí roztoky 

kyseliny dusičné a také zlepšuje odolnost proti štěrbinové a bodové korozi. 

Měď – Svým dílem přispívá k zvýšení odolnosti proti kyselině sýrové, dále zlepšuje 

obrobitelnost a ve smyslu k diagramu Fe-Fe3C  se chová jako slabě Austenitotvorný prvek. 

Niob; Titan – Prvky s relativně vysokou afinitou ke kyslíku a uhlíku, proto se také 

jedna o karbidotvorný prvky, které stabilizuji uhlík a tím snižuji rizika resp. dopady 

mezikrystalové koroze. Také zvyšuji žárupevnost svými karbidy (karbonitridy). Bohužel niob 

zvyšuje praskavost svarů. 

Hliník – Vysoce významný dezoxidační prvek zvyšující žáruvzdornost a řadící se 

k feritotvorným prvkům. 

Síra; Selen; Fosfor; Olovo – Jedná se o prvky, které snižují korozní vlastnosti slitin 

ocelí, ale zlepšují obrobitelnost. 
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2.3 ZÁKLADNÍ KONCEPCE AUSTENITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH 

OCELÍ 

Jak název napovídá, tyto oceli mají i při teplotě Tn austenitickou strukturu, o které bylo psáno 

v kapitole 2.1. Tuto strukturu si tyto oceli jsou schopné podržet, i za mínusových teplot [2]. 

Samotné podržení austenitické matrice souvisí s legujícími prvky, které jsou v této oceli 

obsaženy, jak bylo zmíněno již několikrát. Vlivy prvků na charakteristický tvar diagramu Fe – 

Fe3C byly popsány o kapitolu výše.  

Nejužívanějším prvkem, který je schopen dovést ocel do austenitu za Tn je Ni, ovšem 

používá se pro nejrůznější aplikace i Mn. Silně austenitotvorným prvkem intersticiálního 

charakteru vedle C je N, který nahrazuje v nerezavějících ocelích C, ten totiž způsobuje vázání 

některých legovacích prvků v karbidy, čímž se ochudí základní matrice slitiny. 

Vhodným poměrem 

mezi Cr, Ni (resp. Mn) v oceli 

vzniká nový druh nerezová 

oceli právě označovaná jako 

austenitická [2]. Vliv Cr a Ni 

případně jiných prvků na Fe, 

může být posouzen z daných 

fázových diagramů. Na obr. 2.4 

je fázový diagram Fe-Cr. Je 

vidět, že takřka čisté železo má 

stejně orientované body 

transformace γ → α, resp. α → 

γ, což je dané nulovým obsahem jiných prvků. Postupným přidáváním složky Cr, ale vidíme, 

že namísto rozšiřujícího se pole, které jsme mohli vidět v diagramu Fe-Fe3C, kde byl přísadou 

C, tak zde se pole zužuje, a oblast α nemá žádnou přechodovou hranici a s δ a splývá. Tento 

fakt je vysvětlením, proč Cr patří mezi tzv. feritotvorné prvky. 

Tedy zásadní prvek, který součástí nerezových ocelí je prvořadě Cr, a abychom dosáhli 

plně austenitické struktury je nutné působení chromu potlačit některým z austenitických prvků. 

Krom toho, že austenitotvornými prvky jsme schopni zvýšit další antikorozní vlastnosti, tak 

výhodnost austenitické struktury také spočívá vtom, že nevykazuje přechodovou oblast za 

nižších teplot než Tn a také mají vyšší houževnatost a tažnost [2]. 

 

Obr. 2.4 – binární diagram Fe – Cr [19] 
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Hlavními přísadovými 

austenitotvornými prvky 

v nerezových ocelích je Ni nebo 

Mn. Fázové diagramy opět 

dokládají působení 

austenitotvorných prvku Mn a 

Ni na Fe. Obr. 2.5 je binárním 

diagramem Fe – Mn. 

Z diagramu je zřejmé, že 

austenitická oblast s příbytkem 

podílem Mn narůstá, ale 

nenavyšuje austenitickou oblast 

za vysokých teplot, posouvá 

oblast α-feritu k nižším 

teplotám a hlavně nižším 

koncentracím. 

 Díky Ni austenitická 

oblast vzrůstá oproti Mn o 

poznání více, a to i za 

vysokoteplotního stavu [2]. 

Fázový diagram Fe-Ni je na 

obrázku 2.6. Teplota A4 stoupá 

a teplota A3 klesá, což jsou 

teplotní body rozdělující oblast 

austenitické fáze s δ-feritem a α-feritem.  

Pro zajištění plně austenitické struktury je nezbytné minimální množství 8% Ni při 

obsahu 18% Cr a velmi důležitým faktorem je také to, aby ocel měla minimální množství C, 

v opačném případě by byl chrom vázán v karbidu (méně než 0,08 hm % C). Ocel 18Cr-8Ni 

vysoce nízkouhlíková ocel leží na pomezí mezi austenitickou a feritickou ocelí a může 

obsahovat malé množství δ-feritu. Pro plně austenitickou strukturu je zapotřebí 12% Ni za 

teploty 1050°C a výše [1]. Poměr mezi Cr a Ni pro zajištění austenitické struktury ilustruje obr. 

 

Obr. 2.5 – Fázový diagram Fe – Mn [19] 

 

Obr. 2.6 – Fázový diagram Fe – Ni [19] 



 

12 

 

2.7. Velká přísada jistých legovacích prvků posouvají hranici Ms k velmi nízkým teplotám, 

které leží hluboko pod 0°C [2].  

Pokud bude nerezová ocel ohlazována na 

vzduchu, tak velmi pomalá rychlost ochlazování 

navyšuje riziko výskytu δ-feritu, nebo častěji vůbec 

nezaručí austenitickou strukturu (pokud jsou legovací 

prvky na hraně zajištění struktury). Dále také 

poskytuje dostatek času, pro růst karbidyckých fázi. 

Proto jsou austenitické korozivzdorné oceli po 

rozpouštěcím žíhaní (1050 – 1100°C) zchlazovány ve 

vodě, přičemž by nemělo docházet k martenzitické 

transformaci α→α´[1]. 

 Chemická konstituce austenitických nerezových oceli ovšem neobsahuje pouze 

zmiňované prvky. Kvůli specifickým vlastnostem, které požadujeme, se do takovýchto ocelí 

přidává záměrně i další legující prvky (Ti, Mo, N, Co, V) a je třeba zajistit na základě daného 

složení, do jaké strukturní 

oblasti můžeme takovou ocel 

zařadit v izotermickém 

diagramu Fe-Cr-Ni. K zařazení 

nám pomůže přepočet obsahu 

prvků v oceli na ekvivalentní 

poměry Cr  a Ni (Crek. a Niek.).  

Část izotermní diagram tohoto 

typu je na obr. 2.8 a pro Crek. a 

Niek jsou vyjádřeny rovnicí 

(2.1) a (2.2). 

𝑁𝑖𝑒𝑘. = %𝑁𝑖 + %𝐶𝑜 + 0,5. %𝑀𝑛 + 30. %𝐶 + 0,3. %𝐶𝑢 + 25. %𝑁 (2.1) 

𝐶𝑟𝑒𝑘. = %𝐶𝑟 + 2. %𝑆𝑖 + 1,5. %𝑀𝑜 + 5. %𝑉 + 5,5. %𝐴𝑙 + 1,75. %𝑁𝑏 + 1,5. % 𝑇𝑖 +

0,75% 𝑊 (2.2) 

Ternární diagram Fe-Cr-Ni, ovšem není jediným způsobem, jak předpovídat jakou 

výchozí strukturu bude nerezová ocel mít. Se stejnými koeficienty přepočtu Crek a Niek je možné 

 

Obr. 2.7 – Diagram Cr-Ni [1; 7] 

 

Obr. 2.8 – Část ternárního diagramu Ni-Cr-Fe [1] 
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na základě těchto hodnot odečíst předpokládanou strukturu v Schaefflerově diagramu, který je 

na obr. 2.9. Opět platí, že diagram je izotermicky pro prudké ochlazení oceli z teplot 

rozpouštěcího žíhaní a obor jeho platnosti může být zachován pro ocel s maximálním obsahem 

C do 0,12 hm % [20]. 

 

  

 

Obr. 2.9 – Schaefflerův diagram (opět návaznost na vztahy (2.1) a (2.2) [1; 2; 20] 
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Nepříjemným faktem je vazba uhlíku na 

chrom z pohledu korozní odolnosti. Jeli velké 

množství C v matrici, tak tento C bude tvořit karbidy 

s Cr, čímž matrici v zrnu ochudí o tento prvek a 

následkem toho může obsah Cr klesnout pod 12% 

lokálně. Lokální ochuzení snižuje korozivzdornost a 

tento děj je označován jako zcitlivění oceli. 

Důležitým faktorem je proto množství uhlíku 

v nerezových austenitických ocelích, které většinou 

nepřekračuje 0,15 hm. %C [1; 4]. Na obr. 2.10 je 

znázorněna hranice mezi oblastí, kdy matrice bude 

čistě austenitická a kdy se začne vyskytovat významnější podíl precipitátů při závislosti 

množstvím hm. % C na závislosti na teplotě. Zvýšení pevnosti přes intersticiální tuhý roztok 

může být zlepšena pomocí N až do 0,25 hm. % a částečně i velmi malou přísadou B [1]. 

V rámci ocelí pro implantáty je také 

významnou složkou mimo Cr a Ni také Mo, 

který i při velmi malých obsazích (do 4%) 

pomáhá zabránit bodové korozi, ovšem je 

Feritotvorným prvkem, a proto se jeho 

přísadou zvyšují požadavky na větší množství 

Ni na úkor Fe pro zajištění austenitické 

struktury. Vliv Mo při množství 2% a 3% (hm 

%) v oceli na posuv strukturní rovnováhy je na 

obr. 2.11. 

  

 

Obr. 2.10 – Hranice precipitace karbidů 

 

Obr. 2.11 – Vliv Mo na strukturu Aust. vs. Fer. [1] 
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2.4 ZNAČENÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 

Zásluhu na číslování korozivzdorných ocelí 

mají hlavně společnosti: 

  AISI (American Iron and Steel Institute = 

Americký ústav železa a oceli)  

 ASTM (American Society for Testing and 

Materials = Americká společnost pro zkoušení 

a materiály) 

 UNS (Unified Numbering System = 

Jednotná soustava číslování). 

Tyto organizace jsou amerického 

původu a samotné číslování je tříciferné a 

orientované následovným způsobem[21]: 

 řada 200 – austenitické chrom-manganové korozivzdorné oceli 

 řada 300 – austenitické chrom-niklové korozivzdorné oceli (je to ta nejužívanější 

řada ocelí) 

 řada 400 – feritické a martenzitické chromové korozivzdorné oceli 

Tato soustava s vývojem nových značek přestala vyhovovat, a proto ASTM a SAE 

(Society of Automotive Engineers = Společnost automobilových inženýrů) zavedly novou 

soustavu:  

 UNS (Unified Numbering System = Jednotnou soustavu číslování).  

Při označování ocelí podle UNS se vychází z tříčíslicové soustavy a připojují se ještě 

dvě číslice, které ocel blíže určují. Například S30400 je ocel 304. Písmeno před číslem 

vyznačuje skupinu, do které ocel resp. slitina náleží: S znamená korozivzdornou ocel (N 

znamená niklovou slitinu) [21].  

Příklad některých austenitických nerezových oceli značené dle AISI je uvedena v tab. 

2.1 [4]. 

  

 

Obr. 2.12 – rozdělení nerezových ocelí dle US [21] 
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Tab. 2.1 – austenitické nerezových korozní oceli značené dle AISI [4] 

  

Tab. 2.2 – austenitické korozivzdorné oceli jiných normativních označení [22] 

 

Chemické složeni některých austenitických nerezových ocelí 

ostatní 

Chemická konsituce [%] 
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AISI ovšem není jediný systém, který se používá k značení austenitických 

korozivzdorných ocelí. V tab. 2.2 jsou značeni dle české normy – ČSN; Německé normy DIN 

či W. Nr; a Francouzka verze AFNOR [22]. 

2.5 AUSTENITICKÉ KOROZIVZDORNÉ OCELI PRO IMPLANTÁTY 

2.5.1 Ocel 302 

Prvním typem korozivzdorné oceli, která byla použita, jako základní materiál implantátu je ocel 

typu 302 (viz. Tab. 2.1) a to v roce 1926, přičemž byla stanovena jako nevyhovující. V dnešní 

době se již ani nepoužívají Cr-Ni oceli s přídavkem V, protože takovéto oceli z dlouhodobého 

hlediska (6 – 12 měsíců) nevykazují odpovídající korozní odolnost oproti bodové a štěrbinové 

korozi [7, 22]. 

2.5.2 Ocel 316 

Ocelový typ, jež byl zásadní pro užití implantátů byl objeven později, ale stále v témž roce – 

1926. Jedná se o ocel 316, která má výrazně nižší obsah C od prvotní oceli 302, proto klesá 

množství Cr vázaného v potencionálních karbidech. Rozmezí Cr pro tuto ocel proto také je 

sníženo o 1%. Přídavek Mo, jakožto feritotvorného prvku si vyžaduje zvýšení obsahu Ni pro 

udržení austenitické matrice [4, 7, 11, 22]. Složení oceli 316 je opět možné vidět v tab. 2.1. 

2.5.3 Ocel 316L 

Obsah C v oceli 316 však pořád nezabraňuje vzniku karbanických fází a k možnému lokálnímu 

ochuzení Cr v oblasti hranic zrn. Jak je možno vidět na obr. 2.10, tak obsah 0,08 hm. % C se 

nalézá pro austenitické nerezové oceli za normálních teplot v oblasti výskytu karbidů. To je 

hlavním důvodem proč v padesátých letech minulého století byla modifikována ocel 316 a 

vznikla ocel 316L, kde písmeno „L“ reprezentuje snížený obsah C („L“ z anglického: Low, 

tedy nízký) [7]. Obsah C je pro tuto ocel maximálně 0,03 hm. % a tento obsah je hraničním pro 

vznik karbanických fází. Je zřejmé dle tabulky 2.1, že složení 316 a 316L je stejné, až na 

množství C. Ocel 316L je nejrozšířenějším typem oceli užívaného, jako oceli pro implantáty. 

Její užiti je požíváno v případě implantátů jakožto cévních výztuží, fixačních hřebů a šroubu, 

plíšků stabilizující fraktury, drátu pro ortodontický aparát a některé části umělých kloubů [25]. 

Oceli 316 a 316L nejsou vytvrditelné pomocí tepelného zpracování a jedinou možností, jak 

zvýšit pevnostní charakteristiku je deformačním zpevněním [7, 11]. Tab. 2.3 zaznamenává 

vybrané mechanické vlastnosti oceli 316L [4].  
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2.5.4 Ocel 316LN 

Pro některé aplikace může byt využito 

zvýšení pevnostních vlastností oceli 316L 

pomocí N [24]. Tímto přídavkem je 

dodatečně zvýšena pevnost, kterou ve 

vyšších obsazích nemůže zastávat C, 

navíc N je austenitotvorný prvek, což 

dodatečně pomáhá stabilizovat 

austenitickou matrici. Ocel 316LN je opět 

modifikovanou ocelí 316L a za pomocí 

dusíku zvyšuje mechanické vlastnosti 

oceli 316L [23]. Vlastnosti oceli 316LN zahrnuje tabulka 2.3.  Největším problémem oceli 316 

a jejich poddruhů je právě je fakt, že nejde zpevnit tepelným zpracováním, a proto je neustála 

vyvíjena snaha tuto pevnost zvyšovat jinými cestami. Příspěvek deformačního zpevnění díky 

plastické deformaci u oceli 316LN je vyšší než 316L, proto tato ocel je využívaná pro svá 

mechanická specifika v náročnějších aplikacích. 

2.5.5 Ocel dle ISO 5832-1 „D“ a „E“ 

Tato norma specifikuje prakticky dvě oceli, 

protože jsou definovaný dvě varianty (D a E). 

Rozdíly ve složení jsou v obsahu N, Mo, a Ni [24]. 

Oceli jsou nevhodné jako artikulační partneři 

s UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight 

polyethylene) [26]. Korozní odolnost je vyšší než 

u 316LN a rovněž i mechanické vlastnosti. 

Tvářením za studena je možné získat relativně 

vysokých pevnostních hodnot. Tab. 2.4 uvádí 

mechanické vlastnosti obou variant oceli a 

tab. 2.5 jejich chemické konstituce. 

Typickou aplikací obou variant je použití 

Tab. 2.3 – Vybrané mechanické vlastnosti oceli 316L[4] 

zpracování vyžíhaný 
deformačně zpevněný 

(cca. 20%) 

Materiál 316 316L 316 316L 

Rm v tahu [MPa] 515 485 700-900 

Rp0,2 [MPa] 205 182 500-700 

tažnost [%] 35 15 

modul pružnosti [GPa] 193,00 

hustota [kg.m-3] 7990,00 

 

Tab. 2.5 – Složení ocelí ISO 5832-1 D a E[26] 

prvek ISO 5832-1 'D' ISO 5832-1 'E' 

C 0,030 0,030 

Si 1,0 1,0 

Mn 2,0 2,0 

P 0,025 0,025 

S 0,010 0,010 

N 0,10 0,10-0,20 

Cr 17,0-19,0 17,0-19,0 

Mo 2,25-3,5 2,35-4,2 

Ni 13,0-15,0 14,0-16,0 

Cu 0,50 0,50 

Nb - - 
 

Tab. 2.4 – mechanické vlastnosti ocele ISO5832-1[24] 

stav 
zpracování 

 Rp0,2   Rm tažnost 

[MPa] [MPa] [%] 

žíhaná D min. 190 490-690 min. 40 

žíhaná E min. 285 590-800 min. 40 

tvářená za 
studena 

min. 690 860-1100 min. 12 
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jako interní fixační implantát (např. dřík kyčelního kloubu) [26]. Ocel je normativně 

zaznamenána od roku 1997. 

2.5.5 Ocel dle ISO 5832-9 

Jedna se o ocel, jež byla zavedena a standardizována 

roku 1992 (jako část 9) a předchozí popsané 

standardy 5832-1 (D a E) roku 1997 [24]. Ocel patři 

do skupiny korozivzdorných austenitických ocelí 

s vysokým obsahem N a její složení dokládá tabulka 

2.6. Poměr Ni k Cr dle obr. 2.7 stanovuje, že ocel je 

na pomezí struktury mezi austenitem a feritem, 

ovšem právě vysoký obsah N (až 0,5 hm. %) spolu 

s C (0,08 hm. %) zajišťuji stále austenitickou 

strukturu. Vysoká koncentrace N s relativně 

vysokým obsahem C propůjčují oceli vysoké 

pevnostní hodnoty (tabulka 2.7) spolu s vysokou odolností proti opotřebení [24, 26]. Ocel je na 

rozdíl od ocelí dle ISO 5832-1 vhodným 

partnerem s UHMWPE. Typické aplikace je 

cementované kyčelní endoprotézy, kulové 

hlavice a interní fixační implantáty. Ocel lze 

dohledat také pod ASTM F 1586. 

2.5.6 Ocel dle ASTM F2229 

Ačkoli se jedná o plně austenitickou ocel, tak bez přísady Ni. Mn jak bylo zmíněno v kap 2.3 

účinně neumožňuje zvyšovat obsah Cr, tak aby zaručil plně austenitickou strukturu ve vyšších 

obsazích Cr, nicméně velká přísada N dokáže, jako relativně silný austenitický prvek zastoupit 

silněji austenitickou povahu chybějícího Ni [43]. A aby bylo možné rozpustit v oceli velké 

množství dusíku, právě Mn rozpustnost N dodatečně zvyšuje. Jedna se o důmyslněji vyvinutou 

ocel se záměrem přinést materiál pro implantační aplikace, kde nehrozí riziko alergické reakce 

na Ni (obsah Ni pod 0,1 hm. %) [43]. Dále také vysoký obsah N navyšuje korozní odolnost, 

která je vyšší u důlkové a štěrbinové koroze, než u Cr-Ni ocelí. Korozní odolnost společně s N, 

Cr, Mn a Mo pokrývají širší pole v diagramech E-pH. Chemické složení oceli udává tabulka 

2.8 [43] a společně s mechanickými vlastnostmi tabulka 2.9 [43].  

Tab. 2.6 – složení Oceli dle ISO 5832-9 

prvek ISO 5832-9 

C 0,08 

Si 0,75 

Mn 2,00 - 4,25 

P 0,025 

S 0,01 

N 0,25 - 0,5 

Cr 19,5 - 22 

Mo 2,00 - 3,00 

Ni 9,0 - 11,0 

Cu 0,25 

Nb 0,025 - 0,8 
 

Tab. 2.7 – Mechanické hodnoty oceli dle ISO 5832-9 

stav zpracování 
 Rp0,2   Rm tažnost 

[MPa] [MPa] [%] 

žíhaná 430 740 35 

středně tvrdá 700 1000 20 

tvrdá 1000 1100 10 
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Při plastické deformaci pro zvýšení mechanických hodnot rovněž hodnoty pevnosti 

předčí oceli s konstitucí oceli 316L a ji podobné. Dusík jako intersticiální prvek supluje navíc 

C a zvyšuje pevnostní hodnoty, což jde vidět i na pevnosti získané právě dodatečným 

deformačním zpevněním. 

Tab. 2.9 – Mech. hodnoty oceli ASTM F2229 dle normy 

 

deformační 
zpevnění za studena 

Rp0,2 Rm Tažnost  

[%] [MPa] [MPa] [%] 

0 586 931 50 

10 786 1062 37 

20 952 1262 25 

30 1227 1496 19 

40 1551 1731 12 

3. KOROZE 

Korozní pochod je nejčastěji označován jako degradační proces znehodnocení materiálu. Je 

možné na korozní proces nahlížet jako [12]:  

 chemický děj (nevodivé prostředí) 

 elektrochemický děj (vodivé prostředí) 

 děj fyzikální (zvláštní případy)  

Velká většina kovů je vystavena atmosféře, kde je jejich termodynamický stav 

nestabilní. Velká většina kovových materiálů jsou vyráběny ze svých přirozených rud, což jsou 

sloučeniny, jež mají vyšší termodynamickou stabilitu. Je tedy naprosto přirozené, že vysoce 

čistý kov či slitina ve styku s okolním prostředím se snaží dostat do původního stavu. Kovy a 

slitiny dostali svůj vyšší energetický stav během zpracování, kdy jim bylo dodáváno mnoho 

energie v podobě tepla, vnesení napětí do materiálu během tváření a jiných procesu spojených 

s technologii výroby. Postupem času se snaží kovy a slitiny svůj termodynamický stav opět 

dostat do výchozí podoby pokud to je možné [4]. Toto je nastínění charakteristiky korozních 

pochodů, které působí proti záměru člověka uchovat kov a slitiny s potřebnými 

charakteristikami. Koroze je tedy vlastně děj kdy se materiál vrací do svého původního 

termodynamického stavu (do podob sloučenin jako oxidy, sulfidy, komplexní sloučeniny) [4]. 

Existuji ale i výjimky, jako Au, Pt, které se vyskytuji jako ryzí kovy a nejeví snahu oxidovat 

v atmosféře s kyslíkem (Ag se vyskytuje také, jako ryzí kov, ale jeví snahu oxidovat). 

Tab. 2.8 – Chemická konstituce dle normy 

Chemické složení ASTM F2229 

[hm. %] 

Mn Cr Mo N C 

21,00 - 
24,00 

19,00 - 
23,00 

0,50 - 
1,50 

min. 
0,9 0,08 

Si Ni Cu P S 

0,08 0,10 0,25 0,03 0,01 
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3.1 TERMODYNAMIKA KOROZE, ROVNOVÁŽNÉ POTENCIÁLY  

Největší počet korozních pochodů je dějem heterogenním 

elektrochemickým [3; 4]. Volná entalpie soustavy ∆G 

udává pravděpodobnost koroze, ale nevypovídá o skutečné 

rychlosti korozního děje. V mnoha případech v průběhu 

korozního děje vzniká nová fáze – korozní zplodina 

(například rez)[3]. Korozní zplodiny mají velký vliv na 

postup koroze charakter napadení. Tab. 3.1 udává změnu 

∆G pro 1 mol kovu při přechodu do iontového stavu. Dle 

těchto údajů samovolně a velmi výrazně oxiduje např.: Al; 

Mg; Mn; Zn a také Cr, přičemž paradoxně Cr je základní 

složkou korozivzdorných ocelí, jak bylo poukázáno 

v kapitole 1.3 a 1.5 a má zajišťovat korozní odolnost. 

Důvodem je, že korozní zplodina vytváří bariéru, kterou je 

třeba překonat, aby mohly probíhat transportní děje [5]. 

Tento fakt posouvá korozní odolnost kovů vůči svému 

standartnímu potenciálu (tabulka 3.2) [3; 5]. 

Následující závislosti zachycuje rovnice (3.1). Volná entalpie ∆G má přímou vazbu na 

rovnovážný potenciál (V) [3; 4]. 

∆𝐺 = −𝑧. 𝐸𝑟 . 𝐹  [J] (3.1) 

𝐹 = 𝑒. 𝑁𝑎 [C.mol-1] (3.2) 

Tab. 3.1 - změna volné entalpie pro 

reakci přechodu kovu do iontového stavu [3] 

Reakce 

změna volné entalpie 
pro 1 mol kovu [kJ] 

za 
vylučování 
vodíku při 

pH = 0 

s kyslíkovou 
depolarizací 

při pH = 0 

Au - Au+++ 434,00 319,00 

Pd - Pd++ 196,00 113,50 

Ag - Ag++ 77,30 36,80 

Cu - Cu++ 65,20 12,20 

H - H+ 0,00 -18,80 

Pb - Pb++ -24,70 -101,80 

Sn - Sn++ -26,60 -103,90 

Ni - Ni++ -48,30 -125,70 

Cd - Cd++ -77,90 -135,80 

Fe - Fe++ -85,00 -162,30 

Cr - Cr+++ -214,30 -332,00 

Zn - Zn++ -147,50 -226,00 

Mn - Mn++ -228,00 -305,00 

Al - Al+++ -481,00 -597,00 

Mg - Mg++ -457,00 -518,00 
 

Tab. 3.2 – Srovnání elektrochemické ušlechtilosti a průměrné korozní odolnosti některých kovů; potenciálů referenčních elektrod a 

některých depolarizačních reakcí (V; 25°C) [3] 

El
ek

tr
o

ch
em

ic
ká

 
u

šl
ec

h
ti

lo
st

 E
0  [

V
] 

1,50 1,20 0,99 0,80 0,34 -0,13 -0,14 -0,02 -0,03 -0,40 -0,44 -0,74 -0,76 -1,18 -1,53 -1,63 -1,66 -2,37 

K
o

ro
zn

í o
d

o
ln

o
st

 Au Pt Pd Ag Cu Pb Sn Mo Ni Cd Fe Cr Zn Mn Zr Ti Al Mg 

  

Au Pt Pd Zr Ti Ag Mo Cr Cu Ni Pb Al Sn Fe Cd Zn Mg Mn 
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Kde „Er“je rovnovážný potenciálem, „F“ je Faradayovou konstantou (náboj 96 496 C) 

a zbylé „z“ označuje počet vyměněných elektronů v reakci. Vztah (3.2) popisuje podstatu 

Faradayovou konstanty, což je přímá úměra mezi elementárním nábojem „e“ a Avogadrovu 

konstantou „Na“ [27]. 

Dalším činitelem, který poukazuje na to, zda probíhá či neprobíhá chemický děj je 

přepětí reakce „η“ (E - Er = η). Možné stavy popisují vztahy (3.3; 3.4 a 3.5) [2; 5]: 

𝜂 = 0 (reakce v rovnovážném stavu)  [V] (3.3) 

𝜂 < 0 (redukce – elektroda má zápornější potenciál) [V] (3.4) 

𝜂 > 0 (oxidace – elektroda má pozitivnější potenciál) [V] (3.5) 

Přepětí; respektive rovnovážný potenciál pro rozhraní elektroda/elektrolyt  nelze měřit 

přímo, a proto se měří elektromotorické přepětí článku a to tak, že jednou elektrodou je 

sledovaná elektroda a druhou je elektroda referenční. Referenční elektroda je svým 

potencionálem známa a stálá. Mezi takové patří například vodíková elektroda a je stanoveno 

dohodou, že její potenciál je za každé teploty nulový [2; 3; 5]. 

Aktivity kovových iontů Mez+ (pro obecnou reakci např. Me → Me z++z.e) ve 

skutečných podmínkách jsou jednotkové a mimo to, také rovnovažný potenciál článku závisí 

na ušlechtilosti kovu podle Nernstovy rovnice (3.6): 

𝐸𝑟 = 𝐸0 +  
𝑅.𝑇

𝑧.𝐹
. ln (

1

𝑀𝑧+
) [V] (3.6) 

Logaritmický člen rovnice významně může ovlivnit velikost Er. Toto se nejčastěji 

stává, pokud jsou Ionty vázaný do nerozpustných solí a komplexů. 

Rovnovážný potenciál pro oxidačně redukční reakce (depolarizační reakce) je možno 

také najít dle analogického vztahu Nernstovým-Petersovým s přestupem jednoho elektronu 

(3.7) [5]: 

𝐸𝑟 = 𝐸0 +  
𝑅.𝑇

2,3.𝐹
. log (

𝑎𝑜𝑥.

𝑎𝑟𝑒𝑑.
) [V] (3.7) 

Logaritmický člen nyní obsahuje poměr aktivit oxidačních a redukčních látek. 
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3.2 KYSELOST A ZASADITOST PROSTŘEDÍ 

Kyselé a zásadité prostředí je projevem iontů v roztoku, konkrétně jejich charakter a množství. 

Velmi jednoduše a prakticky tuto otázku řeší přebytek iontů kladných H3O
+ a záporných OH-. 

Jiné iontové složky kyselin a zásad mohou zvýšit například vodivost roztoku, případně změnit 

tuhnutí roztoku v závislosti na teplotě, ovšem nezvyšuji ani nesnižují kyselost či zásaditost 

roztoku. Tuto funkci mají pouze zmíněné ionty [6]. Rovnice (3.8) popisuje disociaci vody. 

2𝐻2𝑂 ⇄ 𝐻3𝑂+ + 𝑂𝐻− (3.8) 

Definice pH je dána vztahy (3.9) a (3.10). První z nich využívá toho, že lze aktivitu 

aproximovat koncentrací, ale pouze v zředěných roztocích a druhý pracuje přesněji s aktivitou. 

𝑝𝐻 =  −log (𝑐𝐻3𝑂+) (3.9) 

𝑝𝐻 =  −log (𝑎𝐻3𝑂+) (3.10) 

Zkratka jde tvrdit, že pH je logaritmickou stupnicí síly iontů H3O
+. Samotná stupnice 

má rozsah 0 – 14 kde neutrální prostředí odpovídá stupni 7. Kyselým prostředím náleží pH < 7 

a zásaditým pH > 7. 

Lidský organismus vzhledem k různým tkáním a roztokům, z kterých se skládá má 

proměnlivé pH. Například pH krve se pohybuje v rozmezích 7,36 – 7,44, což není nijak zvlášť 

velký odklon od neutrálního prostředí, ovšem situaci zhoršuje přítomnost chloridů v krevní 

plazmě, jejíž koncentrace je zhruba kolem 95 – 110 mmol.l-1[9]. Sliny a jejich pH je podobné 

a pohybuje se mezi 7 – 8 přičemž jejich složení je z 99% voda [9]. Tato hodnota je důležitá pro 

využití implantátů v dentální oblasti. Působení některých fyziologických roztoků na implantáty 

může být do jisté míry simulováno v 0,9% fyziologickém roztoku NaCl nebo silnějším pro 

agresivnější prostředí. 

3.3 DIAGRAMY E-pH 

Také známe jako Pourbaixovy diagramy. Zobrazují termodynamické stavy kovů na potenciálu 

a pH prostředí. Zachycuji pásmo stability vody, kdy pod pásmem voda podléhá rozkladu za 

vývoje vodíku a nad pásmem za vývoje kyslíku [28]. Dále zachycuji imunitu kovu (spodní 

oblast), pasivitu (obvykle napravo – ale může se vyskytovat koroze i ve velmi alkalickém 

prostředí) a koroze (obvykle levá část diagramu) [28]. Diagram nepočítá s přítomností aniontů 

ani kationtů ale pouze s prostředím kov-voda, což ale neodpovídá realitě, neboť nelze měnit pH 

roztoku, aniž by se nevyskytovaly anionty ani kationty v roztoku [28]. Součet ploch imunity a 
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pasivity vypovídají o korozní odolnosti a samostatná oblast imunity zase o ušlechtilosti kovu 

[29]. Tab 3.2 je tedy je poskládaná (korozní odolnost) víceméně na základě těchto diagramu a 

oblastech imunity a pasivity. Diagramy jsou tvořeny nejčastěji pro soustavu kov : voda 

v poměru 1 [mol] Me : 1 [kg] H2O [28]. Obr. (3.1) zachycuje E – pH diagramy pro kovy, které 

se užívají v základní chemické konstituci ocelí pro implantáty [12]. 

 

  

 

Obr. 3.1 – E – pH diagram Fe, Cr, Ni; Mo[12] (šedá oblast odpovídá korozi) 
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3.4 RYCHLOST ELEKTRODOVÉ REAKCE 

Velmi důležitým aspektem je postup koroze v čase. Předchozí odstavce pojednávaly o 

termodynamické stránce koroze [5]. Jedna z možnosti jak odhadnout rychlost postupu koroze 

je popsána vztahem 3.11 což je dosazená a upravená rovnice Faradayových zákonů [5]. 

𝑚

𝜏
=  

𝑀𝑚𝑒

𝑧.𝐹
. 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 [g.s-1] (3.11) 

Kde m/τ je rychlostí reakce, tedy množství zkorodovaného kovu za časovou jednotku; 

I je proud [A], Mme je molární hmotnost korodovaného kovu (anodicky rozpouštěný) [g.mol-1], 

z je počtem nábojů výměnných v reakci a F Faradayova konstanta [96494 C.mol-1]. 

Lze upravit závislost také tak, aby odpovídala hloubkovému plošnému úbytku 

korodujícího kovu za čas vztah 3.12. Úpravou dojde také k tomu, že ve vztahu bude vystupovat 

proudová hustota. 

ℎ

𝜏
=  

𝑀𝑘𝑜𝑟

𝑧.𝐹.𝜌𝑀𝑒𝑘𝑜𝑟

. 𝑗𝑘𝑜𝑟 [m.s-1](3.12) 

V tomto vztahu h je hloubkou postupu rovnoměrné deformace [m] a τ časem [s], Mkor 

je molární hmotností korodovaného kovu (anodicky rozpouštěném) [g.mol-1], z je počet 

vyměňovaných nábojů v reakci, F Faradayovou konstanta [96494 C.mol-1], ρ hustota [g/cm-3] 

a jkor korozní proudovou hustotou [A.m-2]. 

Vyjádření rychlosti reakce (uvažujeme například průběh 3.13) jde také intenzitou 

elektrického proudu I, ten také vystupuje ve vztahu (3.11) [2]. Je třeba stanovit podobně jako u 

vztahů (3.3; 3.4; 3.5), že anodický děj je oxidační a katodický děj je průběhem redukčním [29]. 

Redukce a oxidace musí probíhat stejně rychle, neboť by byla porušena podmínka elektro 

neutrality (3.14) a docházelo by k hromadění náboje [29]. 

𝑀𝑒 → 𝑀𝑒𝑧+ + 𝑧. 𝑒− (3.13) 

𝑗𝑎 − 𝑗𝑘 = 0 = 𝑗0 [A.m-2](3.14) 

Veličiny ja a jk reprezentuji dílčí anodickou a katodickou proudovou hustotou. Oba dílčí 

děje probíhají při ustáleném rovnovážném potenciálu a dílčím potenciálu[29]. Pro průchod 

proudu je nutné napětí „U“ mezi elektrodami dle vztahu (3.15), což je rozdíl potenciálů 

zvětšený o odpor vlastního elektrolytu [29].  

𝑈 = 𝐸𝐴 − 𝐸𝐾 + (𝑗. 𝑙. 𝜌𝑒) [V](3.15) 
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Pokud vyjádříme grafickou závislost proudu 

(proudové hustoty) na potenciálu, tak dostaneme grafický 

záznam korozního průběhu pro specifický systém 

kov/korozní prostředí [6; 32; 33]. Takovýmto způsobem 

obdržíme polarizační křivku. Metoda je založena na 

mechanismu, kdy na pracovní elektrodu ze známého kovu 

(slitiny) je „vložen“ stejnosměrný potenciál Eapl a pozoruje 

se proudová odezva [30]. 

Po ponoření pracovní elektrody do korozního 

prostředí polarizační křivka (obr. 3.2) odráží průběh 

anodického rozpouštění kovu a současně katodickou 

redukci některé ze složek korozního prostředí (elektrolytu; 

nejčastěji H2 nebo O2). Měření nám poskytne informace 

v podobě proudové hustoty jkor, při potenciálu Ekor. 

Proudová hustota je spojena s přesunem hmoty, což je míra rychlosti korozního děje [30]. 

Korozní proudová hustota se vyjádří extrapolací lineárních částí polarizační křivky v 

semilogaritmickém zobrazení do korozního potenciálu (horní část obr. 3.2). 

Tafelovy směrnice, což jsou přímky lineárních částí polarizační křivky a jejich sklon 

vyjadřují obtížnost průběhu anodického, respektive katodického děje. Děj může být limitován 

několika činiteli a tento fakt se nazývá jako míra polarizace, která je ovlivněna například: 

koncentrací látek účastněných v reakci, transportními ději, přítomnost kationtů a aniontů, pH, 

teplota a jiné. Butler–Volmerova rovnice (3.16) zachycuje vztah mezi rychlostí elektrodové 

reakce a potenciálem [6; 32; 33]. 

𝑗 = 𝑗0. {𝑒(
𝛼.𝑧.𝐹

𝑅.𝑇
.𝜂) − 𝑒[

(1−𝛼).𝑧.𝐹

𝑅.𝑇
.𝜂]} [A.m-2] (3.16) 

Kde „j0“ je výměnná proudová hustota a zároveň se jedná o veličinu charakterizující 

rychlost dané reakce (jednotka [A.m-2]). Dále „η“ je přepětí reakce [V], „R“ – univerzální 

plynová konstanta [8,314 J.K-1.mol-1], „T“ – Termodynamická teplota [K], „α“ – součinitel 

přestupu náboje (v Aj: „Charge transfer coefficient“) [-]. „z“ a „F“ jsou již popsané veličiny 

ve vztahu (3.12) [5, 6, 29; 33]. Je-li „J0“ relativně malou hodnotou, tak průběh reakce je vázán 

na velké „η“ [5]. 

 

Obr. 3.2 – Polarizační křivka [30] 

log(j) 
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3.5 KYSLIKOVÁ A VODÍKOVÁ DEPOLARIZACE 

3.5.1 Vodíková depolarizace 

V prostředí bohatém na vodíkové ionty a kyselém probíhá depolarizace vodíku dle (3.17) a 

v prostředí neutrálním až acidobazickém při malých výměnných proudech „j0“ dle (3.18), tento 

průběh taky bývá transportním limitujícím faktorem [5, 32]. 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 (3.17) 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻− (3.18) 

Rychlost depolarizace není jen funkcí potenciálu reakce, ale i závisí na schopnosti prostředí se 

redukovat na povrchu elektrody. Tedy povaha elektrody a zejména materiál určuji rychlost 

depolarizačního děje, jak jde vidět například na ob. (3.3), kde ačkoli je Fe podle svého 

rovnovážného potenciálu ušlechtilejší než Zn, tak se v kyselém prostředí rozpouští rychleji [29]. 

3.5.2 Kyslíková depolarizace 

Jedná se o nejběžnější depolarizační reakci v elektrolytech, pokud jde o kontakt s vzdušnou 

atmosférou. Dle rovnice v neutrálním prostředí (3.19) a v kyselém dle (3.20). 

1
2⁄ 𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 2𝑂𝐻− (3.19) 

1
2⁄ 𝑂2 + 𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂 (3.20) 

 Protože v aktivním stavu je kyslík ve vodných prostředích málo rozpustný, tak je 

častým jevem, že se stává limitujícím pochodem, jak uvádí obr. (3.4). Ačkoli Pourbaixovy 

diagramy mají oblast vývinu kyslíku, tak kyslíková depolarizace je možná i v oblasti stability 

vody a může působit korozi i relativně ušlechtilým kovům [29]. 

 

Obr. 3.3 – Korozní diagram Fe vs. Zn [29] 
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Obr. – 3.4 – Kyslíková depolarizace jako limitace „jk“ [29] 

3.6 ÚPLNÁ POLARIZAČNÍ KŘIVKA 

Předešlé pojmy souviseli s korozi v tzv. aktivním stavu. 

V korozních mechanismech ovšem se setkáváme, jak 

bylo několikrát zmíněno s pasivací kovů [5, 12]. Tenká 

často transparentní vrstva pasivační vrstvy. Protože 

Anodický a katodický děj jsou spřaženými reakcemi, 

tak vložením překážky mezi reagující kov a korozní 

prostředí se reakce musí zpomalit, aby platilo pravidlo 

elektro-neutrality (v opačném případě by docházelo 

k hromadění náboje). Korozivzdorné oceli spoléhají na 

chromové ochranné vrstvy (obr. 3.5). Pasivace kovu 

také je měřitelná v soustavě E-j a lze ji i záměrně 

urychlit nebo vyvolat [3, 5, 12]. Obr. 3.6 je 

potenciálovou polarizační křivkou korozivzdorné oceli 

05Cr18Ni9 a zachycuje charakteristické oblasti stavu 

kovu. Pokud je proudová hustota menší než jkp, tak je kov 

rozpouštěn v aktivním stavu. Překročením hodnoty jkp 

dojde k prudkému poklesu korozní rychlosti, která se 

ustálí na konstantní hodnotě, kde je proudová hustota 

zpomalena zejména difuzními a transportními ději přes 

 

Obr. 3.5 – tvorba  Cr2O3 vrstvy 

Obr. 3.6 – Průběh pasivace 
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vzniklou vrstvu ochranného povlaku. Pokud bude 

potenciál posouván k vyšším hodnotám, tak 

hodnota Eb, je hodnotou depasivace a dochází 

k navyšení korozní rychlosti přez porušenou 

pasivační vrstvu, ovšem kov po prudkém nárůstu 

korozní rychlosti může opět reagovat 

zapasivováním se. Hodnota Et (transpasivační) je 

hodnotou kritickou, kdy s vyššími hodnotami je 

reakce tak intenzivní a dochází k prudkému 

rozpouštění kovu s rozkladem elektrolytu. Obr. (3.7) [3] je stejnou křivkou jako (3.6), ale 

se zaznamenanými reakcemi pro oceli s pasivační schopností [3]. 

3.7 PASIVITA V PŘITOMNOSTI CHLORIDOVÝCH IONTŮ 

Chloridové ionty se řadí k velmi agresivním 

látka v elektrolytech[1; 3-5]. Jejich účinek 

(stejně jako i ostatní halogenidové ionty) 

působí korozně velké škody a to hlavně kvůli 

porušení pasivačních filmů a zabraňuji 

novému pasivačnímu procesu. Vliv těchto 

iontu byl a je intenzivně zkoumán. 

Chloridový mechanismus nedává vzniknout 

pasivační vrstvě [29] a nejčastěji bývá i 

zdrojem důlkové koroze (kapitola 3.8.1). 

Ochranu před těmito ionty pro implantáty 

pomáhá zajišťovat Mo. Na obr. (3.8) je schéma mnoha působení chloridů [1].  

 

Obr. 3.8 – Působení chloridových iontů a růst důlku [1] 

 

Obr. 3.9 – vliv koncentrace chloridových iontů na mechanismus aktivního/pasivního rozpouštění kovu 

Obr. 3.7 - Pasivace Cromové oceli s dílčími 

reakcemi 
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3.8 VYBRANÉ DRUHY KOROZE 

3.8.1 Bodová koroze 

Patří mezi lokální druhy koroze, kde 

degradace materiálu je soustředěná do 

korozních důlků na povrchu zasaženého kovu 

[13].  Ostatní povrch materiálu nevykazuje 

však žádné viditelné napadení. Je typickým 

představitelem koroze, která velmi často 

postihuje korozivzdorné oceli s pasivačními 

vlastnostmi, tedy i oceli užité pro implantáty. 

Korozní mechanismus tohoto druhu zahrnuje 

inkubační dobu, kde probíhá fluktuace mezi 

chloridovými a hydroxidovými ionty [5, 13]. Chloridové ionty pasivační vrstvu narušují, 

zatímco hydroxidové vytvářejí ochrannou vrstvu. Pokud nevznikne stabilní důlek nadkritické 

velikosti, tak fluktuace opětovných hydroxidových iontů umožní oceli byt zapasivovaná [12, 

13]. Následující fáze je analogická s mechanismem poslední fáze štěrbinové koroze (kapitola 

3.8.2). Vliv chloridů a růst důlku již byl zobrazen na obr. 3.8. Na obr. 3.10 je vyobrazen korozní 

důlek oceli Cr-Ni-Ti [13]. 

3.8.2 Štěrbinová koroze 

Stejně tak se jedna o lokální druh koroze, 

který je opět typicky pro řadu 

korozivzdorných ocelí. Místa kde tato koroze 

vzniká je v úzkých mezerách resp. štěrbinách 

[ústí štěrbiny ≤ 10 µm] [12]. Ionty sice jsou 

schopny být vyměňovány s elektrolytem, ale 

difuzní transportní děje výměnu brzdí. 

Dalším problémem je, že objem elektrolytu 

v štěrbině je značně malý, oproti relativně 

velké ploše kovu obklopující úzkou štěrbinu, 

kde vlivem reakce rychle klesá koncentrace kyslíků (obr. 3.11) depolarizačním mechanismem 

(kapitola 3.5.2) [12].  

 

Obr. 3.10 – Korozní důlky oceli 1.4571 (AISI 316Ti) [13] 

 

Obr. 3.11 – Spotřebovaní kyslíku v počáteční fázi štěrbinové 

koroze 
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Následně ve prospěch depolarizace vnitřního povrchu přechází redukce kyslíku na 

vnější povrch štěrbiny, díky vysoké elektronové vodivosti kovu. Vzniká tak anodická oblast 

uvnitř štěrbiny (převládá zde anodická reakce) a katodická vně jejího ústí. [12] 

 Takový stav ale vyžaduje kompenzaci přebytku kladného náboje v elektrolytu uvnitř 

štěrbiny (záporného vně) transportem iontů - migrací. Nositelem záporného náboje vně štěrbiny 

jsou Cl- a OH- ionty, protože ale koncentrace chloridů je velká, jsou hlavní složkou, která 

migruje do štěrbiny. Tím dochází z hlediska stability pasivního stavu oceli k postupnému 

zvyšování agresivity uvnitř [12]. 

Další stupeň ustavení chemické 

rovnováhy vede až k hydrolýze vody, tím se 

stává vnitřní prostředí více kyselé a 

agresivita opět stoupne a pasivační 

schopnosti se dostanou za kritickou hranici, 

kde ocel přechází do aktivního stavu. 

Aktivně korodující povrch uvnitř štěrbiny je 

obětovanou anodou, která katodicky chrání 

ústí (tedy hrdla, které braní řádné difuzi 

iontů), agresivita prostředí uvnitř štěrbiny dále roste (pH 2 až 3, chloridy vzrostou téměř řádově) 

a intenzivní koroze oceli v aktivním stavu postupně naruší povrch, který muže iniciovat trhlinu 

součásti. Závěrečnou podobu štěrbinové koroze je naznačen na obr. 3.12. [12] 

Ochrana proti štěrbinové korozi nejčastěji spočívá v leštěných površích (menší aktivní 

plochy), Zlepšení přilnavosti povrchových vrstev, volbou korozně odolnějšího materiálu. 

Úprava okolního prostředí v organickém prostředí lidského těla není možná. 

3.8.2 Mezikrystalová koroze 

Je koroze spojená s nehomogenitou materiálu a případnému zcitlivění oceli. Velký vliv na 

mezikrystalovou korozi má uhlík, konkrétně přechod Cr do karbanické podoby (kapitola 2.3). 

Hranice zrn jsou po ochuzení o chrom náchylná k tomuto druhu koroze a je snížena soudržnost. 

Zrna přednostně koroduji po povrchu v tenké vrstvě [12]. Mezikrystalové korozi je u ocelových 

materiálu používaných pro implantáty významně potlačena právě snížením obsahem C, který u 

vysoce legovaných korozivzdorných ocelí dosahuje např. 0,08 hm. % či častěji 0,03 hm. % 

[2,12, 18]. 

 

Obr. 3.12 – konečná fáze štěrbinové koroze 



 

32 

 

4. BIOKOMPATIBILITA A BIOMATERIÁL 

Je vlastností materiálu poukazující na snášenlivost v organickém prostředí, zejména interakce 

s organismem. Posuzuje se podle cytotoxického působení (schopnost látky destrukce buněk 

organismu), podle toxikologických (multi-medicinský pojem související s negativním vlivem 

sloučenin vyvolávající otravu) a alergických reakcí, podle karcinogenních (míra rakovinového 

bujení), teratogenních (narušení funkce nebo vyvinu embryí a jeho částí) či mutagenních 

(porušení DNA) reakcí, podle vlivu na infekční procesy, podle rozsahu a kvality biodegradace. 

Důležité je, aby materiál neovlivňoval například koagulace, dále nevyvolával zánětlivé reakce, 

neuvolňoval potenciálně toxické látky. Velmi podobným a blízkým pojmem je i 

„biostabilita“[31]. 

Pro dentální implantáty je nejvýznamnější oseointegrace, nebo lépe řečeno příjem 

materiálu způsobem, který znamená plnohodnotnou, nebo téměř plnohodnotnou náhradu 

původní struktury. Tuto vlastnost ale potřebuji i implantáty v podobě totální náhrady kloubů 

[31]. 

Biomateriál je materiál, který splňuje výše uvedené kritéria a je jím myšlen syntetický 

původ tohoto materiálu a ne biologického. Takovýto materiál slouží jako náhrada „živé“ části 

organismu [6].  

Jako biomateriál není považovaná hmota tvořící například protézu končetiny, ačkoli 

tento objekt je medicinským předmětem, tak není v přímém kontaktu s vnitřní tkání, a ta jako 

taková není schopna snášet běžné prostředí. [6]. 

Rozdělení biomateriálů může být učiněno na základě chemickém složení (levá část) 

anebo dle reakce organismu na jejich přítomnost: 

 Kovy 

 Keramika 

- Bioaktivní skla 

- Biokeramika 

 Uhlíkové 

biomateriály 

 Polymery 

 Kompozity 

 Biotolerantní – po implantaci organismus vytváří bariéru a nadále nereaguje 

s materiálem (kostní cement, korozivzdorná ocel pro implantáty, kobaltové 

slitiny) 

 Bioinertní materiál – po implantaci jsou v přímém kontaktu s tkání a nijak spolu 

nereagují. (uhlíkové biomateriály, Ti a Ti sloučeniny, stabilní vrstvy oxidů) 

 Bioaktivní materiály – po implantaci reagují kladně/synergicky s tkání v přímém 

kontaktu chemickou vazbou (bioaktivní skla, vitro-keramika, kalcium fosfátová 

keramika). 
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5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY IMPLANTÁTŮ 

Samotné ocelové implantáty koroduji v živé tkání [6; 11] ačkoli mají relativně vysoké obsahy 

slitinových prvků. Další stupeň jak zlepšit jejich užitné vlastnosti je použití nejrůznějších metod 

povrchových úprav. Některé samy o sobě slouží jako přípravné metody (broušení, leštění, 

otryskávání) pro komplikovanější proces nanášení nejrůznějších povlaku [8]. 

Keramické povlaky se užívají v nejrůznějších odvětvích a velice podstatnou roli mají 

u implantátů nejen pro lepší odolnost vůči korozi, ale i jako bioaktivní složka zlepšující přilnutí 

totální endoprotézy ke kosti (například necementované dříky) nebo zlepšení otěruvzdornosti u 

kloubových hlavic. Mezi nejpoužívanější povrchové povlaky patří keramické inertní oxidy 

hliníku, nebo zirkonia, nebo mezi bioaktivní patří hlavně hydroxyapatit [Ca10(PO4)6(OH)2], 

dále také vrstvy čistých kovů, jako mezivrstvy pro lepší přilnavost na ocelích (Ti, Zr). Úprava 

materiálu povlaky pro implantáty v současnosti patří mezi nejrychleji vyvíjející se směr na poli 

biomateriálů [43]. 

5.1 BROUŠENÍ 

Broušení je dokončovací operace obrábění, kdy odebíráme drobné částečky třísky mnohobřitým 

nástrojem. Slouží k dosažení přesných rozměrů, požadovaných tvarů (rovinnost, válcovitost) a drsnosti 

povrchu Ra 1,6 až 0,2 [μm]. Je možné brousit tvrdé kalené a cementované součásti, slinuté karbidy i 

jiné tvrdé kovové a nekovové materiály [32]. Rozdělujeme je podle původu na přírodní: vápenec, 

kazivec, křemen, korund, diamant; a na umělá: umělý korund, karbid křemíku, karbid boru, kubický 

nitrid boru [32]. 

5.2 TRYSKANÍ 

Tryskání nebo pískování je metoda, kdy je mimořádně silným proudem vzduchu vrháno abrazivum 

(písek, drcený drát) proti povrchu, který chceme zbavit nečistot nebo jenom chceme zajistit dokonale 

stejnou a čistou strukturu povrchu určité hrubosti a připravit jej tak pro další povrchové úpravy nebo 

sanace [34]. Této metody se využívá, chceme-li zvýšit velikost povrchu součásti. Tato operace podobně 

jako hrubší broušení, zlepšuje adhezi budoucích povlaků. 

5.3 LEŠTĚNÍ 

5.3.1 Leštění mechanické 

Korozivzdorné oceli jsou běžně leštěny pro zlepšení užitných vlastností, například pro menší 

abrazivní účinky při kontaktu s jinými materiály, nebo pro zrcadlový lesk, či jako ochrany proti 

vzniku trhlin [33]. Leštění bývá vůči broušení proces časově náročnější a může zanášet do 
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povrchu materiálu pnutí a to může v některých případech zhoršit některé vlastnosti ve velmi 

agresivních prostředích. Leštění je prováděno pomocí lešticích past s velmi drobnými mikro-

krystalky látek podobných, které se používají u broušení [33]. 

5.3.1 Leštění Elektrolytické 

Tento způsob využívá 

děje popsány v kapitole (2.). 

Leštěný kov se zapojí jako anoda 

na vnější zdroj stejnosměrného 

napětí ve vhodném lešticím 

elektrolytu a katody jsou 

nerozpustné (schéma přístroje je 

na obr. 5.1. Nejvýhodnější je, 

pokud je katoda samotná vana 

lešticí lázně, pro svou velkou plochu, což urychluje děj kvůli vyšší proudové hustotě, která 

prochází anodou [2; 36]. 

Hustota proudu je relativně vysoká a nabývá 

nejčastěji hodnot (5 – 100).102 [A.m-2]  při hodnotě 

napětí až 45 [V] (oblast na polarizační křivce 

zachytává obr. 5.2 [2]. Doba procesu se pohybuje 

v rozmezí 5 -40 min. a jako měřítkem při leptání 

vrstvy materiálu se používá hodnota energie v 

[A.h.m-2] [2]. Leštění obvykle probíhá za teplot 40 

– 75°C. Oproti mechanickému leštění se do 

materiálu nezanáší pnutí a leštěné vrstvy 

elektrolyticky vykazuji lepší korozní odolnost a 

jemnější povrch. Vysoké hodnoty proudových hustot jsou nutné pro získání lesku, v opačném 

případě se kov bude sice rozpouštět, ale s matným povrchem. 

Pro leštění korozivzdorných oceli neexistuje žádný univerzální leštící elektrolyt. To je 

dáno rozmanitostí široké konstituce chemického složení těchto ocelí a z jejich vyplývající 

elektrochemické odolnosti. Nejčastěji se však jedna o elektrolyty s vysokým obsahem H2SO4 a 

H3PO4 [2, 33]. 

 

Obr. 5.1 – Schéma elektrolytické lešticí lázně [33] 

 

Obr. 5.2 – Oblast leštění v soustavě E-j [2] 
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5.4 ŽÁROVÉ NANÁŠENÍ VRSTEV 

Žárové nanášení představuje proces, kdy se roztavené částice pod tlakem rozprašují na substrát. 

V případě úpravy ocelí pro implantáty se nejčastěji používá čisty zirkonium a hydroxylapatit. 

Stejné metody se používají i pro nanášení nejrůznějších jiných látek jako jsou kovy (zejména 

Zr, Ti), oxokeramiky (ZrO2/Y2O3) [39]. 

inovativnější modifikací této metody nanášení je tzv. plazmatické žárové nanášení 

(sprejování; stříkaní) a je znázorněno na obrázku (5.3). Při plazmatickém nástřiku hoří 

elektrický oblouk mezi vodou chlazenou wolframovou katodou a válcovou měděnou anodou, 

tvořící zároveň trysku plazmového hořáku. Elektrický oblouk hoří v plazmovém plynu 

(obvykle Ar nebo jiný inertní plyn). Plazma vystupuje s vysokou teplotou (až 20 000 K) [40]. 

Do něj se pomocí nosného plynu přivádí nanášený materiál ve formě prášku (Hydroxyapatit). 

Touto metodou je možné díky vysoké teplotě plazmatu nanášet všechny druhy materiálů od 

čistých kovů až po těžce tavitelné materiály (např. keramiku). Pro dosažení extrémně vysoké 

hustoty, přilnavosti a čistoty povlaků se provádí plazmatický nástřik v uzavřené komoře za 

sníženého tlaku (obvykle 0,005-0,02 MPa) [42; 43]. 

 

 

Obr. 5.3 – Schéma plazmového hořáku a nanášení povlaku [39] 

 

Obr. 5.4 – Pórovitost Ti povlaku naneseného plasmatickým nástřikem [46] 

Inertní plyn 

Anody 

Vstup prášku 

Vznikajicí povlak 

Substrát 

W Katoda 
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5.5 VRSTVY PVD  

Povrchová úprava PVD (anglicky: „Physical 

Vapour Deposition“) je technologie 

povlakování, založena čistě na fyzikálním 

principu (na rozdíl od CVD) [41]. V podstatě se 

jedná o odpařování nebo odprašování kovů v 

řízené atmosféře. Částice (atomy, ionty), které 

mají být nanášeny, jsou vyráženy za zdroje 

(anglicky „target“) působením elektrického 

oblouku, plazmového výboje, laseru či 

elektronového paprsku nebo odpařením za 

zvýšené teploty (komora PVD – Obr. 5.5 [44]). 

Celý proces povlakování probíhá zpravidla ve vakuu při tlaku 0,1 až 1 Pa a při teplotě od 30° 

do 500 °C [41]. Přesto, že původně je metoda určena k povlakování řezných nástrojů z 

rychlořezné oceli, jsou dnes touto metodou povlakovány i slinuté karbidy a další materiály, 

včetně oceli určených jako materiál na implantáty [8]. Povlakování implantátů má velkou, 

nezanedbatelnou výhodu a to lepší životnost a osteointegraci. Jsou odolné proti o korozi s 

abrasivním látkám. Nejužívanější povlak je hlavně TiN, ale jako alternativní biokompatibilní 

povlaky existuji i ZrN, AlTiN, CrN. Obr. 5.6 ukazuje povlaky TiN, ovšem na implantátech Ti 

materiálu, kde vlevo je kolenní implantát a vpravo dřík kyčelní endoprotézy [45]. 

 

Obr. 5.6 – Kolenní implantát (vlevo) a dřík kyčelního kloubu (vpravo) s povlakem TiN [45] 

  

 

Obr. 5.5 - Komora PVD s otáčivými stojany [44] 
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5.6 VRSTVY CVD 

Jedná se o chemickou depozici z plynné 

fáze (v originálu: „Chemikal Vapour 

Deposition“ – tedy CVD). Technologie 

umožňuje tvorbu velmi tenkých vrstev 

(desítky [nm] až jednotky [µm]) a to díky 

reakcím v plynné fázi. Reakci 

zprostředkovávají tzv. prekurzory 

(sloučeniny účastnicí se reakce). 

Prekurzory se během děje mohou 

rozkládat a jejich částice reaguji 

s povrchem, nebo vice druhu prekurzorů spolu reaguje a vzniklé produkty mohou následně 

reagovat s povrchem (Obr. 5.7). Vedlejší postranní produkty jsou strhávaný plynem a odsávaný 

z reakčního prostoru (Obr. 5.8). Proces probíhá ve vakuu (řádově se tlak atmosféry pohybuje 

okolo 10-8 [Pa]) a také za zvýšených teplot dle potřeb rychlosti nanášení a možností procesu (až 

800°C, při užití vrstev uhlíku až 1500°C). Tímto způsobem se mohou na substrát ukládat 

karbidy křemíku i dusíku, nebo vysoce čisté kovy, včetně vysokotavitelných a jejich oxidické 

formy (lze i nanášet hydroxylapatit [43]). Některé reakce zachycují rovnice (5.1 a 5.2), přičemž 

první z nich je obecně postavená pro čisté kovy (Me) [41]. 

2𝑀𝑒𝐶𝑙5 +  5𝐻2 → 2𝑀𝑒 +  10𝐻𝐶𝑙  (5.1) 

3𝑆𝑖𝐶𝑙2𝐻2 + 4𝑁𝐻3  → 𝑆𝑖3𝑁4 + 6𝐻𝐶𝑙 + 6𝐻2   (5.2) 

CVD povlaky mají mimo jiné 

lepší kvalitu než připravené pomocí PVD 

a to hlavně z pohledu životnosti [42]. 

Nevýhodou je tvarová nepřesnost kvůli 

objemovým změnám, které nastávají 

během procesu, což je nevhodné 

k rozměrovým tolerancím (pro 

povlakování ocelových substrátu pro 

implantáty se nejedna o komplikaci) [42]. 

Obr. 5.9 je detailním pohledem na CVD 

povlak Hydroxylapatitu na titanovém substrátu, přičemž lze použit i ocelový podklad, nebo 

 

Obr. 5.7 – Reagující prekurzory v PVD ději se vznikem filmu [41] 

 

Obr. 5.8 – schéma laboratorní komory CVD [43] 

Substrát 

Vznikajicí vrstva 

Reakční atmosféra prekurzorů 
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předběžně vyvolat povlak titanu na oceli tak, aby sloužil jako mezivrstva pro užití 

hydroxylapatitu, neboť titanové slitiny mají lepší adhezní vlastnosti [43]. 

 

Obr. 5.9 – CVD povlak hydroxylapatitu na titanovém substrátu [43] 

5.7 POVLAKOVÁNÍ TITANEM A TVORBA JEHO OXIDU 

Ocel 316L je nejrozšířenější ocel užitou pro fixační implantáty. Jako necementované náhrady 

kloubu se nevyužívá, protože oxidická vrstva chromu se vytváří velmi špatně v místech 

chudého na volný kyslík [35]. Některé oxidické vrstvy kladně působí na míru biokompatibility 

(Cr2O3, Al2O3, ZnO2, TiO2) a dnes již není neobvyklým případem použit takovéto modifikace 

povrchu nerez ocelí pro zlepšení korozní odolnosti v živém organismu. 

Nanesením titanu pomocí elektronového paprsku na povrch oceli 316L vznikne tenká 

vrstva kovu [35]. Titan lépe přilne, je-li povrch oceli otryskán a zdrsněn pro lepší adhezi [35]. 

Zdrsnění touto cestou je vhodné a v praxi již ověřené [35]. Následně je za pomocí mikro-

oblouku (v originále „microarc“ a v zahraniční literatuře se často vyskytuje pod zkratkou 

„MAO“) a vlivem vysoké teploty vyvolána reakce titanu s kyslíkem v atmosféře a povrch 

implantátu je pokryt velmi tenkou vrstvou oxidů titanu TiO2 [35]. 

Otrýskaný povrch v praxi poukazuje na velmi vysoké adhezivní vlastnosti, na rodil od 

jemně opracovaného povrchu a je proto velmi doporučováno využívat této metody[35]. 
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Obrázky (5.10 a, b, c) jsou pořízeny pomocí elektronového mikroskopu při zvětšení 

2000x a každý z nich zachycuje jiné charakteristiky povrchu. Tento proces není ničím 

výjimečným a dá se aplikovat na několik druhu kovů, nejen na ocelové materiály. 

5.8 BIOAKTIVNÍ POVLAKOVÁNÍ HYDROXYAPATITU 

Bioaktivní povlakování kovových implantátů usnadnilo integraci protézy s okolní tkání a 

zlepšilo dlouhodobou stabilitu v organickém systému. Největším problémem je přilnavost 

bioaktivních vrstev na povrchu kovového implantátu (přilnavost k substrátu), která je 

v některých případech neadekvátní [8, 36]. Tento problém je důsledkem nedostatečných reakcí 

mezi povrchem substrátu a samotným povlakem. Tento nedostatek je možné řešit například 

zdrsněním povrchu pomoci tryskání či jiných metod. Pro daný substrát je potřeba ověřit 

přilnavost a různé možnosti technologických uprav přípravy povrchu, které mohou zajistit vyšší 

kvalitu povlaku.  

 

Obr. 5.10 a, b, c – Snímky povrchu Oceli 316L v opracovaném stavu, po nanesení Ti a po vyvolání oxidace [35] 
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 Hydroxylapatit je dvoufázový fosfát kalcia („biphasic calcium phospate“ – kombinace 

hydroxilapatitu a tri-kalcium-fosfátu) s mřížkou zobrazující obr. 5.11. Jeho struktura a 

chemické vlastnosti mají podobné vlastnosti jako neorganické části lidského skeletu [8, 36]. 

Jeho chemické složení udává chemický vzorec: [Ca10(PO4)6(OH)2] (často užívaná zkratka 

v literatuře - HA a HAp). Snímek (5.12) zachycuje povrch Hydroxylapatitu [37]. 

10CaSO4 · 1
2⁄ H2O +  6 (NH4)2HPO4 →  Ca5(PO4)6(OH)2 + 6(NH4)2SO4 +  4 H2SO4 +  3 H2O (5.3) [38] 

Obvykle je hydroxylapatit 

připravován „mokrou cestou“ – 

(základní reakce 5.3), dále často 

pomocí sol-gel metody nebo 

hydrotermální metody. Jejich 

nevýhody jsou však: nutná kontrola 

velkého množství parametrů, dlouhá 

doba reakce a různý tvar částic. Další z 

možných cest je příprava 

z následujících látek [38]: 

  

 

Obr. 5.11 – Buňka Hydroxylapatitu [38] 

 

Obr. 5.12 – Mikroporézní povrch syntetického Hydroxylapatitu při 

zvětšení 5000x [37] 
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- Sádra - CaSO4·1/2H2O (98%) 

- roztok di hydrogen fosforečnanu amonného - (NH4)2HPO4  

- přídavek hydroxidu amonného - NH4OH 

Následuje syntéza v mikrovlnné troubě, filtrace, promytím prášku a sušení nejčastěji po dobu 

dvou hodin za teploty 80°C [38]. Čistý syntetizovaný hydroxylapatit je bílý krystalický prášek. 

Hydroxylapatit nepodléhá biodegradaci. Jeho nanášení je nejčastěji vidět u dentálních 

implantátů a na povrchu totálních endoprotéz a také se využívá k zlepšení užitných vlastnosti u 

ocelí pro implantáty. Jeho užití také bývá využito ve spojení s fixačními  osteo implantáty 

vyrobenými z oceli 316L. 

Samostatný Hydroxyapatit má nízké mechanické vlastnosti a to zejména pevnost, a 

proto se nanáší na kovové či jiné keramické podklady. Možnosti nanesení je celá řada [39]: 

 Žárové stříkaní (thermal spraying techniques) kapitola 

- plasmové stříkaní (plasma spraying) 

 Vakuové depoziční techniky, PVD (Physical Vapour Deposition) 

 Chemická depozice z plynné fáze, CVD (Chemical Vapor Deposition) 

 Ponorné povlakování (dip coating) 

Plasmové nanášení je léta používaná a ověřená technologie zatímco nanášení 

hydroxyapatitu pomocí CVD a PVD techniky se dostává do popředí v poslední době [39]. 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 ÚVOD K EXPERIMENTÁLÍ ČÁSTI 

Hlavní odolnost v korozním prostředí ve velké většině případů zprostředkovává u 

austenitických nerezavějících ocelí pasivovaná vrstva oxidů chromu, tak jak bylo pojednáno 

v kapitole 3.6.  Tyto oceli jsou nejčastěji před dodáním pasivovány v oxidických kyselinách, a 

to zejména v kyselině dusičné (HNO3), či se slabšími pasivačními vlastnostmi, ovšem s větší 

šetrnosti k materiálu v kyselině octové (CH3COOH) [47]. Samotná pasivace také probíhá za 

přístupu volného kyslíku v atmosféře, ovšem pomaleji, což je logické z pohledu teploty 

(pasivace v kyselinách probíhá např. při 70°C), koncentrací kyslíku a také prvořadě chemickou 

povahou děje, jež je podporována termodynamikou daleko intenzivněji než v plynném prostředí 

vzduchu za normálních podmínek. 

Experimentální část byla prováděna tak, aby byly porovnány korozní odolnosti 

vybraných austenitických ocelových slitin, jež byly k dispozici proti důlkové korozi potenci-

dynamickou metodou se získáním polarizační křivky (kapitoly 3.4 a 3.6). Důlková koroze je 

jedním z charakteristických procesů, která citelně degraduje pasivační vrstvu a spolu 

s štěrbinovou korozi je lze označit za nežádoucí procesy korozního typu [10, 12]. Je třeba 

zdůraznit, že přítomnost chloridových iontů také významně napomáhá důlkové i štěrbinové 

korozi (kapitola 3.7), kterých je v živém organismu a zejména krevní plazmy relativně velké 

množství (0,5 – 1%). 

6.2 CHARAKTERIZACE A PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ 

Vzorky byly vybrány ze tří druhů ocelí, a to oceli: 

 15-5PH (1.4545), dále bude označována jako vzorek M1 

 ocel 316L (1.4404), dále značena v této práci jako vzorek M2 

 ocel 304 (1.4301), dále značena označována jako P3 (referenční vzorek) 

Vzorky M1 a M2 byli pro zkoušku v podobě tyčí zalisovaných jako metalografické vzorky o 

průměru 12 a 13 [mm] a vzorek P3 byl v podobě plechu o rozměrech 25x50x1,2 [mm]. Vzorky 

M1 a M2 byly mechanicky broušeny na brusných papírech SiC zrnitosti v krocích 400 → 500 

→ 800 → 1200, odmaštěny a usušeny a následně vystaveny oxidaci po dobu 172 hodin. Vzorek 

P3 byl testován ve stavu dodaném od výrobce v zapasivovaném stavu. Chemické složení 

vybraných prvků vzorků zachycuje tabulka (6.1 [49]). U vzorku P3 nebyla zhotovena analýza 
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pro toto měření, a proto jsou hodnoty možné pouze dohledat dle normy - tab. 2.1. Struktury 

oceli M1 a M2 jsou dokumentovány obrázkem 6.1 a 6.2. 

 

Obr. 6.1- (vlevo) oceli 15-5PH s viditelnými precipitáty (zvětšení 1000x) a obr. - 6.2 (vpravo) snímek oceli 316L 

s jemnozrnnou strukturou při (zvětšení 1000x) 

 Vzr. 
č.: 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Fe 

[hm %] 

M1.1 0,020 0,301 0,800 0,027 0,021 14,400 4,420 0,139 2,890 76,50 

M1.2 0,019 0,301 0,800 0,029 0,022 14,450 4,390 0,138 2,880 76,50 

M1.3 0,021 0,303 0,800 0,030 0,022 14,380 4,390 0,139 2,870 76,50 

           

Vzr. 
č.: 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Fe 

[hm %] 

M2.1 0,013 0,399 1,870 0,031 0,013 16,100 14,090 2,530 0,052 64,60 

M2.2 0,023 0,320 1,720 0,036 0,008 15,930 14,390 2,550 0,141 65,50 

M2.3 0,012 0,397 1,850 0,031 0,013 16,110 14,090 2,530 0,051 64,60 
 

Tab. 6.1 – Přítomnost vybraných prvků ve vzorcích M1 a M2 [49] 

6.3 KOROZNÍ ROZTOK A JEHO PŘÍPRAVA 

 Roztok byl zvolen pro simulaci korozního chování v prostředí 

krevní plazmy. Simulační roztok umělé plasmy byl připraven 

dle normy ISO 10993-15, 2001 (AFNOR NF S 91-141, 1997) 

[48] o složení dle tabulky (6.2), přičemž rozpouštědlem dle 

normy je demineralizovaná voda. Bylo připraveno množství o 

objemu 1 [l] roztoku. 

Látky NaCl, CaCl2, KCl, NaHCO3 byly k dispozici 

v nehydratované formě a nebylo proto nutné přepočítávat jejich 

Tab. 6.2 – přítomnost látek v roztoku 

Látka ρA [g/l] 

NaCl 6,800 

CaCl2 0,200 

KCl 0,400 

MgSO4 0,100 

NaHCO3 2,200 

Na2HPO4 0,126 

NaH2PO4 0,026 
 



 

44 

 

hmotnosti, zatímco zbylé látky byly k dispozici v hydratované formě jako NaH2PO4 . 2H2O (1), 

Na2HPO4 .  12H2O (2), MgSO4 . 7H2O (3). Jednoduchý přepočet látek (1), (2), (3) je znázorněn dle 

rovnic (6.1 – 6.3). 

𝑚(1) =
𝑀𝑛𝑒ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á

𝑀ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á
 . 𝑚𝑛𝑒ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é =  

120,01

156,01
 •  0,026 = 0,0338 [𝑔]𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4 • 2𝐻2𝑂 (6.1) 

𝑚(1) =
𝑀𝑛𝑒ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á

𝑀ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á
 . 𝑚𝑛𝑒ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é =  

358,14

142,14
 •  0,126 = 0,317 [𝑔]𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4 • 2𝐻2𝑂 (6.2) 

𝑚(1) =
𝑀𝑛𝑒ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á

𝑀ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á
 . 𝑚𝑛𝑒ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é =  

246,48

120,48
 •  0,1 = 0,2047 [𝑔]𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4 • 2𝐻2𝑂 (6.3) 

Po přepočtu mohlo proběhnout vážení na digitálních vahách se vzduchovým tlumením 

o schopnosti vážit s přesností na deseti tisíciny gramu. Navážené hodnoty zachycuje tabulka 

(6.3). 

 Tento fyziologický roztok 

po rozpuštění látek obsahuje 

dostatek chloridových a jiných 

iontů, jež zhoršuji korozní odolnost 

námi vybraných ocelí. Na rozdíl od 

obyčejného izotonického 0,9% 

roztoku chloridu sodného, z něhož 

vychází, je jeho korozní působení 

na slitinu bližší reálnému působení. 

6.4 METODIKA MĚŘENÍ A ZAPOJENÍ PŘISTROJE 

Měření bylo prováděno v korozní cele typu „flush port cell“ a jako srovnávací referenční 

elektroda byla použita kalomelová nasycená (rtuť pokrytá vrstvou Hg2Cl2 v roztoku KCl; 0,241 

[V]). Korozní roztok byl užit dle přípravy v kapitole 6.3, přičemž před samotným měřením byl 

zahřátý a po dosažení požadované teploty byl zahájen experiment. Průběh zkoušení byl 

v souladu s normou ASTM G61 (2009) [50]. Při měření byla teplota v průměru 37°C a ke konci 

testu 34°C. Teplota byla hlídaná prostřednictvím digitálního ponorného teploměru ETh WP. 

Zapojení potenciostatu a korozní cely s příslušenstvím zjednodušeně ilustruje obr. 6.1. Měření 

zajišťovalo zařízení PGP201 připojeno na PC se softwarovým programem VoltaMaster 1. 

  

objem roztoku:  1 [l] 

Látka 
hmotnostní 
koncentrace 

požadovaná 
hmotnost 

naváženo 

  ρA [g/l] m [g] m [g] 

NaCl 6,8000 6,8000 6,8056 

CaCl2 0,2000 0,2000 0,2006 

KCl 0,4000 0,4000 0,3996 

MgSO4.7H2O 0,2046 0,2046 0,2047 

NaHCO3 2,2000 2,2000 2,2060 

Na2HPO4.12H2O 0,3170 0,3170 0,3165 

NaH2PO4.2H2O 0,0338 0,0338 0,0336 
 

Tab. 6.3 – navážka látek pro namíchání roztoku 
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1) Referenční elektroda 

2) Vzorek (studovaná elek.) 

3) Vodivé spojeni 

4) Přívod destilované vody 

5) Doplňková elektroda 

6) Elektrolyt / korozní rozt. 

7) Solný můstek 

 

6.5 VYSTUPNÍ POLARIZAČNÍ KŘIVKY A HODNOTY PARAMETRŮ 

Výsledné polarizační křivky pro všechny vzorky jsou pro každý vzorek uvedeny 

v Grafech (6.2; 6.3 a 6.4). Šipky poukazuji na směr průběhu závislosti a jsou vloženy pouze pro 

první sadu polarizačních křivek, protože následující polarizační křivky disponuji stejným 

charakterem.  

 Výstupní hodnoty měření 

zachycuje tabulka (6.4). 

Tabulka zahrnuje také počet 

vytvořených důlků, kde se 

zvyšujícím se počtem klesá 

odolnost proti bodové korozi 

pro daný druh oceli. Dále jsou obsaženy orientační hodnoty korozního proudu Jkor v pasivním 

stavu, jakožto úměrné střední rychlosti koroze dle Faradayova zákona (kap. 3.4). 

Potenciály Ekor, Edep, a Erep, poukazuji na chování materiálu vzhledem k důlkové korozi 

(pittingu) a snahu odolávat resp. podléhat bodové korozi při poškození pasivní vrstvy a kdy 

dochází k průraznému napětí. O průběhu vypovídají polarizační křivky. Důležitou položkou 

jsou potenciály Edep a Erep jejiž vyšší poloha představuje vyšší korozní odolnost a také třeba 

pozorovat rozsah mezi Edep a Erep 

 

Obr. 6.1 – Schéma zapojení korozní cely 

Tab. 6.4 – Parametry korozní odolnosti slitin proti bodové korozi 

Vzorek 
Ekor Edep Erep Jkor Np 

[mV] [mV] [mV] [ µA.cm-2 ] [ - ] 

M1 -158 276 6 0,079 6 

M2 -25 916 202 0,064 1 

P3 18,75 269 11 0,056 8 
 

Potenciostat PC 

1 2 

3 
4 

5 

6 

7 
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Obr. 6.2 – Polarizační křivky Vzorku M1 

 

Obr. 6.3 – Polarizační křivky vzorku M2 

 

Obr. 6.4 – Polarizační křivky vzorku P3 
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6.6 DISKUZE A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Dle výsledků zkoušky nejlepší odolnost proti bodové korozi, ostatně jak bylo předpokládáno, 

vykazovala ocel typu 316L (vzorek M2). Depasivační potenciál této oceli byl oproti ostatním 

dvěma vzorkům třikrát vyšší a to i navzdory faktu, že ocel P3 (ocel 304) byla dodána 

v zapasivovaném stavu, přičemž oceli M2 (316L) a ocel M1 (15-5PH) po vybroušení byli 

v kontaktu se vzdušným kyslíkem jen po relativně krátkou dobu a pasivace u nich nebyla 

vynucena působením kyseliny HNO3. Dále také po překročení depasivačního potenciálu Edep 

max. proudová hustota dosahovala u této oceli nejnižších hodnot. Ostatní oceli vykazovaly 

vyšší proudové hustoty Jmax (bod na kterém polarizační křivka přechází ve zpětnou polarizaci).  

Podíváme-li se na množství korozních míst v podobě korozních důlků, tak ocel M2 

(316L) má pouze jediný makroskopický bod. Jako příčina mohla tato oblast obsahovat vměstek, 

či jinou částici, jež se oproti okolní matrici chovala výrazněji jako „neušlechtilá“, jako důkazem 

by mohl svědčit fakt, že důlek má oproti ostatním ocelím výraznější průměr a rovněž vypadá i 

hlubší. U oceli 304 (vzorek P3) je potřeba zmínit, že její počáteční chování při kontaktu 

s korozním prostředím se rovnovážný potenciál nacházel v oblasti kladných hodnot, což je 

důsledkem ochranné pasivační vrstvy a zároveň se jedná o důkaz, že ochranné pasivační vrstvy 

výrazně napomáhají korozní odolnosti. Kdyby proces nedošel k průraznému napětí tak je 

pravděpodobné, že v kyslíkově  chudším prostředí by vynuceně zapasivovaná ocel  P3 oproti 

nepasivované oceli M2 odolávala degradačním účinkům nepříznivého korozního prostředí. 

Posoudit rozsah napadení je rovněž patrné z makrofotografii zkoušených vzorků na 

Obrázcích 6.5, 6.6 a 6.7, kdy vyšší počet důlku odpovídá vyšší korozní degradaci. 

 

 

 

  

 

Obr. 6.5 – Vzorek M1 po testu 

 

Obr. 6.5 – Vzorek M2 po testu 
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Obr. 6.5 – Vzorek P3 po testu 

7. ZÁVĚR 

Náplní práce bylo poukázat na chemické konstituce některých austenitických korozivzdorných 

ocelí, jež se mohou využívat v oblasti medicíny jako vhodných biomateriálů, poukázat na 

základní vztahy, které ovlivňuji korozní odolnost a nastínit některé možnosti úpravy povrchu 

těchto slitin, jež zlepšují užitné vlastnosti v tomto směru. Důležité aspekty se dají sepsat 

v následujících bodech:  

1) Korozní odolnost není stále dostatečná u těchto slitin a dlouhodobým opotřebením 

povrchu se vyčerpávající slitina stává napadnutelnou. Je proto zásadní vyvíjet více 

modifikované slitiny, jež budou mít lepší korozní odolnost jako takovou.  

2) Velkým problémem korozivzdorných austenitických ocelí je přítomnost niklu, která se 

v dnešní době nahrazuje vysokým obsahem Mn a N a to z důvodů vyvolávaní 

alergických reakcí organismu a to stále u širší populace lidí. Nověji modifikované oceli 

jsou již ve fázi testování, ale nejsou schváleny. Nicméně je vidět, starší koncepce 

austenitických oceli na bázi niklu není nenahraditelná, nebo se takto alespoň jeví 

s dobrými prozatímními výsledky. 

3) Poslední modernější technologické úpravy povrchu materiálu vysokolegovaných 

austenitických korozivzdorných ocelí zajišťují stabilnější zajištění na rozhraní tkáň- 

implantát. Korozní odolnost je kvůli užití inertních oxidů v podobě keramických 

nástřiků, či filmů posunuta a výsledný povrch se chová výrazně stabilněji. Stejně tak 

užití Hydroxyapatitu umožňuje rychle srůstání a fixaci. Povrchové úpravy druhotně 

zvyšuji korozní odolnost a je již nyní jasné, že technologický vývoj v tomto směru má 

mnohé možnosti 
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4) Je možné, že vysokolegované austenitické korozivzdorné oceli mohou zasáhnout 

s vhodnými povrchovými úpravami spolu s budoucím vývojem a vhodnou kombinací 

s ostatními biomateriály i do oblasti inertních materiálů nositelných na dlouhou dobu, 

podobně jako titanové a kobaltové slitiny, ovšem ověřovací a schvalovací procesy 

budou záležitostí, která zabere několik let, než se s nimi v praxi začneme setkávat 

běžněji v náročnějších aplikacích. 

5) Korozní odolnost proti důlkové korozi nejvýrazněji projevovala ocel 316L s nejlepšími 

parametry (nejnižší hustoty korozních proudů a vysokým repasivačním potenciálem) 

zajímavé jsou také hodnoty počátečního korozního potenciálu oceli 304 v oblasti 

kladných hodnot. 
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