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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá přípravou nanostrukturního povlaku na povrchu slitiny 

Ti6Al4V a jeho korozními vlastnostmi. Teoretická část je zaměřena na objasnění biokom-

patibility a vlastností titanu a slitiny Ti6Al4V. Definuje elektrochemickou korozi, typy ko-

rozního napadení a faktory, které ovlivňují vznik koroze. Dále popisuje korozní vlastnosti 

slitiny Ti6Al4V v různých prostředích. Poslední část je zaměřena na popis mechanismů 

anodizace, vznik a růst nanotrubic Ti02 a faktory, které je ovlivňují. V praktické části byly 

sledovány experimentální podmínky při přípravě nanotrubic na povrchu slitiny Ti6Al4V 

procesem anodizace a vlastnosti připravené ochranné vrstvy. Z výsledků měření byla vy-

hodnocena změna rychlosti koroze na čistém a povlakovaném povrchu. 

 

Klíčová slova: biokompatibilita, Ti6Al4V, koroze, anodizace, TiO2 nanotrubice 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the preparation of nanostructured coating on the surface of the alloy 

Ti6Al4V and its corrosive properties. The theoretical part is focused on clarifying of bio-

compatibility and properties of titanium and alloy Ti6Al4V. Electrochemical corrosion, 

types of corrosion attack and the factors that affect corrosion are described. The corrosion 

properties of the alloy Ti6Al4V in different environments are also mentioned. The last part 

is focused on describing the anodization mechanisms, the formation and growth of Ti02 

nanotubes and factors affecting them. The practical part describes the experimental con-

ditions for the preparation of nanotubes on the Ti6Al4V alloy surface using anodization 

process and the properties of prepared protective film. Based on measured results the chan-

ge of corrosion rate on naked or coated surface was evaluated. 
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1 ÚVOD 

S rostoucím průměrným věkem člověka je spojena zhoršující se funkce orgánů a rege-

nerace tkání, a proto dochází k vývoji nových a také zdokonalování stávajících biokompa-

tibilních materiálů. Uměle připravenými materiály je dnes možno nahradit srdeční chlopně, 

cévy, kosti, zuby, chrupavky, vazy aj. V rychle se rozvíjejícím oboru syntetických a kom-

pozitních biomateriálů pro tkáňové inženýrství a implantaci je snaha o zlepšování jejich 

úpravy tak, aby se snížila nepříznivá odezva okolní tkáně a implantáty se tak staly trvalejší 

a odolnější [1]. 

Titan a jeho slitiny jsou široce využívány jako materiály pro implantace především 

díky svým příznivým vlastnostem jako je nižší modul pružnosti, dobrá pevnost v tahu, vy-

nikající biokompatibilita a zvýšená odolnost proti korozi ve srovnání s ostatními biokom-

patibilními materiály. Implantovaný titan je však vůči okolní tkáni netečný a nedokáže ak-

tivně stimulovat tvorbu nové kosti v rané fázi implantace. Z toho důvodu je vhodné povrch 

titanu upravit některou z povrchových úprav, mezi které patří např. anodizace [2]. 

Samoorganizované kovové nanostruktury získaly zájem vědců vzhledem k možnos-

ti jejich potenciálních aplikací. V několika posledních letech byl vyvinut nový způsob pří-

pravy nanostruktur pomocí procesu anodizace. Anodizace je elektrochemický proces povr-

chové úpravy kovu, který se po této úpravě stane mechanicky i korozně odolnější. Na-

notrubice jsou vytvářeny v anodických elektrolytech obsahujících fluoridy, na povrchu ko-

vů jako je Ti, Zr nebo W. TiO2 nanotrubice vytvořené na titanu přilákaly velký zájem i pro 

biokompatibilní aplikace. Anodizace je jednoduchá a nízkonákladová metoda pro přípravu 

TiO2 nanotrubic, díky které získá povrch titanu nebo jeho slitiny lepší vlastnosti [3]. 

Cílem diplomové práce je objasnit korozní chování biokompatibilní slitiny 

Ti6Al4V a popsat problematiku přípravy nanotrubic TiO2, metodou anodické oxidace. Vy-

tvořit nanotrubice TiO2 pomocí anodizace a následně srovnat korozní charakteristiky před a 

po povrchové úpravě.  
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2 BIOKOMPATIBILNÍ MATERIÁLY 

Biomateriály jsou materiály používané pro výrobu zdravotnických prostředků, urče-

ných k interakci s biologickými systémy. Biomateriály jsou široce používány k opravě, 

výměně nebo doplňování nemocných nebo poškozených částí pohybového aparátu, jako 

jsou kosti, klouby a zuby. Základní požadavky na biomateriál jsou odolnost proti korozi, 

biokompatibilita, bioadheze (osteointegrace), příznivé mechanické vlastnosti (např. Youn-

gův modul pružnosti podobný jako u kosti, únavová pevnost v závislosti na předpokláda-

ném použití), zpracovatelnost (lití, práškové metalurgie, obrobitelnost, svařování, pájení, 

atd.) a dostupnost (příznivá cena) [4, 5]. 

Biokompatibilní materiál je syntetický nebo přírodní materiál, který se používá pro 

náhradu části živého systému nebo funguje v těsném kontaktu s živou tkání. Biokompati-

bilní materiály se liší svými mechanickými, fyzikálními i chemickými vlastnostmi, podle 

místa v lidském těle, ve kterém jsou použity. Implantáty jsou vystaveny dynamickému pro-

středí lidského těla, jejich konstrukce je dána anatomií a omezena fyziologickými podmín-

kami. Materiál nesmí vykazovat zánětlivé, cytotoxické, imunologické a alergické působení, 

nesmí vyvolávat karcinogenní, teratogenní ani mutagenní reakce, ovlivňovat srážlivost 

krve a vyvolávat změny v plazmatických proteinech či enzymech [5, 6]. 

Bioaktivní materiály se řadí mezi biokompatibilní materiály a jejich úkolem je vyvo-

lávat v těle žádoucí reakce mezi materiálem a okolní tkání. Vážou se s tkání a vyvolávají 

na rozhraní kost/implantát specifickou biologickou odezvu, která pomáhá vytvoření přiro-

zených vazeb a vývinu nové mineralizované kostní tkáně [6]. 

Široká škála biomateriálů zahrnuje všechny klasické materiály, jako jsou kovy (např. 

nerezavějící oceli, titan, Co-Cr slitiny), keramika (např. oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, uh-

lík, oxid titaničitý, bioskla, hydroxyapatit (HA)), kompozitní materiály (např. ti-

tan/PMMA, SiC/C) a polymery (např. vysokomolekulární polyethylen (UHMWPE), po-

lyethylen (PE), polymethylmethakrylátu (PMMA), kyselina polymléčná (PLA)). Biomate-

riály se dělí na bioinertní, bioaktivní, biostabilní a biologicky odbouratelné. Inertní materiá-

ly nevykazují žádnou nebo jen minimální odezvu tkáně. Aktivní materiály napomáhají při-

chycení k okolní tkáni. Odbouratelné nebo vstřebatelné materiály jsou vstřebány do okolní 

tkáně, nebo se mohou v průběhu času zcela rozpustit. Kovy jsou obvykle inertní, keramika 
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může být inertní, aktivní nebo vstřebatelná a polymery mohou být inertní nebo vstřebatelné 

[8]. 

2.1 Biokompatibilní kovy 

Některé kovy jsou využívány jako biomateriály pro své vynikající mechanické vlast-

nosti a dobrou biokompatibilitu. Hlavní nevýhodou je tendence kovů ke korozi v prostředí 

in vivo (prostředí lidského těla). Většina kovů může být v lidském těle tolerována pouze v 

malém množství. Důsledkem koroze je oslabení a rozpad materiálu implantátu a také škod-

livý účinek uvolněných produktů koroze na okolní tkáně a orgány. Některé kovy se použí-

vají jako pasivní náhrada za pevné tkáňové náhrady, jako kyčelní a kolenní kloub, pro ho-

jení zlomenin dlahami a šrouby, fixátory páteře, zubní implantáty, cévní stenty aj. Nereza-

vějící ocel, kobalt, chrom a titan jsou hlavními kovy, které se v současné době využívají 

pro biologickou implantaci [6, 8] 

Již více než sto let jsou zkoumány kovy určené k implantaci do lidského těla. Kovy 

jako je hliník, měď, zinek, železo a uhlíkové oceli, stříbro, nikl a hořčík se nehodí pro 

dlouhodobé zavádění do těla pro svou přílišnou reaktivitu. Na začátku 20. století byla do 

strojírenství zavedena nerezová ocel a brzy se také začala využívat pro chirurgické účely. U 

původně používané nerezová oceli 18-8 bylo zjištěno, že u ní vzniká mezikrystalová koro-

ze v důsledku vysokého obsahu kyslíku (0,08 %) a důlková koroze, vzhledem k nízkému 

obsahu molybdenu. Z nerezavějících ocelí se dnes využívají především austenitické oceli 

typu 316 a  316L se sníženým obsahem uhlíku (0,03 %), u kterých je menší riziko mezi-

krystalové koroze. Během téhož období byly pro zubní a ortopedické aplikace zavedeny 

slitiny Co-Cr a Co-Cr-Mo, které vykazují dobré korozní vlastnosti. V současné době patří 

mezi nejodolnější z implantačních materiálů titan a jeho slitiny. Titanové slitiny byly popr-

vé použity v roce 1960 a jejich použití nadále roste. Některé titanové slitiny jako je např. 

Ti6Al4V, Ti5Al2,5Fe aTi6Al7Nb poskytují ideální pevnostní a korozní charakteristiky. 

Hlavní výhodou titanu je, že má nízkou elektrickou vodivost, která přispívá k elektroche-

mické oxidaci a tím pasivaci. Vytvořená pasivní vrstva TiO2 představuje vysoce odolnou 

ochranu vůči korozi. Tato ochranná pasivní vrstva je zachována při hodnotách pH lidského 

těla. Mezi hlavní nevýhody patří náchylnost titanu k otěru a také snadnost difúze kyslíku 

během výroby, která vyvolá zkřehnutí [9, 10]. 
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2.1.1 Titan a jeho slitiny 

Čistý titan se vyskytuje ve dvou krystalografických modifikacích. Titan prochází 

alotropní transformací z hexagonální α-fáze do kubické prostorově centrované β-fáze při 

teplotě 882,5 ºC. Legující prvky mohou přispívat ke stabilizaci buď α nebo β-fáze. Při pou-

žití legujících příměsí, může být fáze β dostatečně stabilizovaná a koexistovat s α fází při 

pokojové teplotě. Tato skutečnost vytváří základ pro vytváření titanových slitin, které mo-

hou být zpevňovány při tepelném zpracování [6, 11]. 

Titan a jeho slitiny vykazují vysokou specifickou pevnost, která z nich dělá vynikají-

cí volbu pro biomedicínské aplikace. Titan se používá v biomedicínských aplikacích na 

zubní a ortopedické implantáty, náhrady poškozené tvrdé tkáně, umělé srdce, kardiostimu-

látory, umělé kolenní klouby, náhrady kostí, srdeční chlopně, šrouby pro fixaci zlomenin. 

Některé typy implantátů jsou znázorněny na Obr. 1. Pro výrobu titanových implantátů jsou 

nejvíce využívány komerčně čistý titan (CP-Ti) a slitiny titanu Ti6Al4V. CP-Ti a Ti6Al4V 

jsou vyráběné tradičními způsoby ve formě pásů, desek, tyčí, ingotů, výkovků a drátů [10]. 

 

Obr. 1 Příklady titanových implantátů [12] 
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Titanové slitiny se obecně dělí do tří hlavních kategorií. α-slitiny, které obsahují 

neutrální legující prvky (jako Sn) a alfa stabilizátory (jako Al, O) a nejsou tepelně zpraco-

vatelné. α + β slitiny jsou nejrozšířenější a obvykle obsahují kombinaci alfa a beta stabili-

zátorů a jsou v různé míře tepelně zpracovatelné. β-slitiny jsou metastabilní a obsahují beta 

stabilizátory (jako Mo, V) [11]. 

2.1.2 Slitina Ti6Al4V 

Slitina Ti6Al4V, je také známá jako Grade 5, Ti-6Al-4V nebo Ti 6-4 a řadí se mezi 

α+β slitiny. Pevnost je u této slitiny výrazně lepší, než u komerčně čistého titanu (Cp-Ti). 

Zároveň má však stejnou tuhost a tepelné vlastnosti (kromě tepelné vodivosti, která je u 

Ti6Al4V o 60 % nižší než u čistého Ti). U Ti6Al4V je vynikající kombinace pevnosti, 

odolnosti proti korozi, možnosti svařování a výrobních možností. Tato α+β titanová slitina 

je tepelně zpracovatelná a používá se až do přibližně 400 °C [13]. 

Ti6Al4V je nejrozšířenější slitinou titanu, procentuální zastoupení prvků ve slitině je 

zobrazeno v Tab. 1. Ti6Al4V slitiny nabízí nejlepší všestranný výkon pro celou řadu apli-

kací v letadlovém, automobilovém i námořním průmyslu. Slitina má také využití v řadě 

aplikací ve zdravotnickém průmyslu, k výrobě implantátů a protéz. Její biokompatibilita je 

vynikající, zvláště je-li požadován přímý kontakt s tkání nebo kostí [14]. 

 

Tab. 1 Obsah prvků ve slitině Ti6Al4V [13] 

Prvek Obsah (%) 

Al 5,5 - 6,75 

C < 0,080 

H < 0,0125 

Fe < 0,3 

N < 0,5 

O < 0,20 

V 3,5 - 4,5 

Ti zbytek 
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Slitina Ti6Al4V ELI (Grade 23) je velmi podobná Ti6Al4V (Grade 5), kromě toho, 

že Ti6Al4V ELI obsahuje snížené množství kyslíku, dusíku, uhlíku a železa. ELI (Extra 

Low Interstitials) je α + β slitinou, obsahuje nižší obsah intersticiálních prvků, a tak posky-

tuje lepší tažnost a lomovou houževnatost. Ti6Al4V ELI se obvykle používá pro biomedi-

cínské implantáty, letecké díly, kryogenní aplikace a offshore zařízení. Díky mimořádné 

biokompatibilitě je tato slitina používána zejména v medicíně pro chirurgické implantáty, 

avšak lze ji použít i při jiných aplikacích, např. pro kryogenní teploty [15]. 
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3 KOROZE 

Koroze je samovolný proces vzájemné interakce mezi materiálem a okolním prostře-

dím, kdy za určité teploty a tlaku dochází ke změně vlastností a postupnému znehodnocení 

materiálu a také k ovlivnění okolního prostředí. Korozní působení může mít fyzikální, 

chemickou či biologickou povahu. Probíhá v atmosféře či jiných plynech, ve vodě a jiných 

kapalinách a také v různých chemických látkách. Korozní poškození se může projevit 

změnou vzhledu materiálu, zhoršením jeho vlastností nebo v některých případech až úpl-

ným rozpadem materiálu. Na základě vnitřního mechanismu se koroze dělí na chemickou a 

elektrochemickou [16, 17]. 

3.1 Chemická koroze 

Chemická koroze je znehodnocení, které probíhá v nevodivém prostředí, nejčastěji v 

plynném prostředí za vyšší teploty. Dochází k současné oxidaci kovu a redukci oxidující 

složky, výsledkem je vytvoření korozních produktů přímo v místě reakce. Vzniklé produk-

ty vedou k dalším korozním pochodům daného materiálu. Příčinou chemické koroze je 

především termodynamická nestálost kovů v různých prostředích [16, 17]. 

3.2 Elektrochemická koroze 

Elektrochemická koroze probíhá, na rozdíl od chemické, v elektricky vodivém pro-

středí (elektrolytu, tavenině) a je spojena s přenosem náboje. Elektrolytem je každá kapalná 

nebo pevná fáze, která je iontově vodivá, nejčastěji je to půda, voda nebo jiné kapalné pro-

středí. Korozní děje lze rozdělit na jednotlivou anodickou a katodickou reakci. Kov, na 

němž probíhá koroze, je anodou a na ní probíhá anodická reakce (oxidace). V anodě se 

hromadí elektrony, které ji polarizují, a anoda tak získává zápornější potenciál.  Přebytečné 

elektrony na anodě přecházejí na katodu, kde redukují oxidační činidlo obsažené v roztoku. 

Reakce probíhají současně a množství produkovaných a spotřebovaných elektronů je stej-

né, je tedy zachována podmínka elektroneutrality (stav, ve kterém se systém jako celek 

chová elektricky neutrálně). Elektrický okruh je uzavřen kovovým vodičem a elektrolytem. 

Zjednodušené schéma elektrochemických reakcí je vyobrazeno na Obr. 2 [16, 17, 18, 19]. 
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Obr. 2 Jednoduché schéma průběhu elektrolýzy [20] 

 

Depolarizace je redukce oxidačního činidla, způsobená elektrony proudícími ke kato-

dě. Při korozních procesech dochází nejčastěji k depolarizaci vodíkem nebo vzdušným 

kyslíkem. V kyselém prostředí probíhají tyto reakce: 

O2 + 4H
+
 + 4e

-
 → 2H2O (1) 

2H
+
 + 2e

-
 → H2 (2) 

Zvýšením kyselosti roztoku při vodíkové depolarizaci, dochází ke zvýšení korozní účinnos-

ti. V zásaditém prostředí probíhají reakce [16]: 

O2 + 2H2O + 4e
-
 → 4OH

-
 (3) 

2H2O + 2e
-
 → H2 + 2OH

-
 (4) 

Přenos v elektrolytu může být zprostředkován difuzí (pohyb iontů vyvolaný gradien-

tem koncentrace), migrací (pohyb vyvolaný gradientem potenciálu v elektrolytu) a konvek-

cí (pohyb iontů vyvolaný prouděním elektrolytu). Elektrochemický článek tvoří minimálně 

dvě elektrody a mezi elektrodami a elektrolytem prochází proud. V galvanickém článku 

vzniká napětí na elektrodě a proud mezi elektrodami prochází spontánně. Elektrolytický 

článek vzniká připojením elektrod na póly zdroje stejnosměrného proudu a elektrodové 

děje jsou vynuceny napětím [18]. 
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3.2.1 Termodynamika  

Standardní elektrodový potenciál E (V) kovové elektrody v roztoku je termodyna-

mickou veličinou závislou na změně Gibbsovy energie ∆G (J) a má vliv na průběh elektro-

chemických reakcí. Částice a náboje jsou vyměňovány při reakci mezi kovem a elektroly-

tem. Gibbsova energie soustavy je vyjádřena elektrickými veličinami: 

 
(5) 

Kde z – počet vyměněných elektronů v rámci jednoho atomu, F – Faradayova konstanta 

(96487 C.mol
-1

), E – potenciál kovu (V). 

Er je rovnovážný potenciál, který se vyskytuje při rovnováze elektrochemické reakce a je 

závislý na koncentraci elektroaktivních složek dle Nernstovy rovnice: 

 

(6) 

Kde R - molární plynová konstanta (8,314 J.K
-1

.mol
-1

), T - absolutní teplota (K), z - počet 

vyměněných elektronů při elektrochemické přeměně, F Faradayova konstanta, [M
z+

] je 

koncentrace iontu kovu v roztoku. 

Standardní rovnovážné potenciály elektrochemických reakcí jsou tabelovány vůči vodíkové 

elektrodě, jejíž standardní potenciál je rovný nule při všech teplotách. Na Obr. 3 je zobra-

zena Bektetova řada kovů. Titan má hodnotu elektrodového potenciálu rovnu -1,63 E
0
/V 

[16, 17, 18]. 

 

Obr. 3 Beketova (elektrochemická) řada kovů (upraveno dle [21]) 
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Je-li elektrodový potenciál roven rovnovážnému potenciálu (E = Er) reakce nepro-

bíhá. Přepětí (η) vyjadřuje rozdíl mezi rovnovážným a elektrodovým potenciálem: 

 
(7) 

Přepětí vyjadřuje rychlost oxidačních a redukčních reakcí. V případě, že se elektrodový 

potenciál liší od rovnovážného, reakce probíhá ve směru redukce (je-li přepětí η > 0) nebo 

oxidace (je-li η > 0) [16, 17, 18]. 

3.3 Korozní činitelé 

Korozní procesy jsou ovlivněny řadou činitelů, které mají vliv na pochody a stavy, 

kdy dochází k reakci kovu s prostředím. Problémem je rozlišení, které z působících činitelů 

a jeho účinků se projeví jako hlavní pro průběh koroze v určitých podmínkách. Korozní 

činitelé se dělí do tří skupin – vlivy dané stavem materiálu, dané stavem korozního pro-

středí nebo spojené s konstrukcí výrobku nebo zařízení [16]. 

3.3.1 Stav materiálu 

Na korozní odolnost kovu nebo slitiny má vliv obsah nečistot, stav povrchu materi-

álu i struktura materiálu. Nečistoty vyskytující se v materiálu mohou být dvojího typu. Ne-

čistoty jsou tvořeny látkami, které se dostávají do materiálu při jeho zpracování nebo pou-

žití. Legující přísady, které jsou do materiálu záměrně přidávány, lze také považovat za 

nečistoty. Nečistoty ovlivňují počátek koroze a urychlují korozní pochody. Stav povrchu 

je dalším činitelem, který ovlivňuje korozi. Povrchy drsné jsou korozně náchylnější než 

povrchy hladké. Struktura kovu, především krystalografická orientace a energetické po-

měry v krystalické mřížce, ovlivňují reakce mezi kovem a prostředím. Důležité je také slo-

žení fáze materiálu na hranicích zrn, protože tyto fáze mohou zhoršovat korozní odolnost 

[16]. 

3.3.2 Korozní prostředí 

Typ a rozsah korozního napadení je silně ovlivněn prostředím, ve kterém se kov nachá-

zí. Korozní prostředí je určeno fyzikálně – chemickými vlastnostmi. Mezi chemické vlast-

nosti patří složení, hustota, objem, skupenství, elektrická a tepelná vodivost. Fyzikálními 
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vlastnostmi jsou charakter chemických látek a koncentrace. Rozlišuje se několik typů koro-

ze: atmosférická koroze, koroze v kapalinách a v plynech, koroze v půdách [19]. 

Biokompatibilní aplikace komplikuje zejména koroze v tekutinách a plynech. Lid-

ské tělo není prostředí, které by se dalo považovat za pohostinné pro implantované kovy a 

kovové slitiny. Tělo je tvořeno vysoce okysličeným roztokem elektrolytů, při pH okolo 7,4 

a teplotě 37 ± 1 °C. Je dobře známo, že chloridové roztoky patří mezi nejvíce agresivní a 

korozivní prostředí pro kovy. Iontové složení a koncentrace bílkovin v lidském těle však 

velmi komplikují hlubší pochopení biomedicínské koroze. Změnou složení slitin můžeme 

dosáhnout rozdíly v mechanických, fyzikálních nebo elektrochemických vlastnostech. 

Nicméně, tyto rozdíly jsou menší v porovnání s potenciální variabilitou způsobenou rozdíly 

v metodice přípravy, jakou je tepelné zpracování, tváření za studena a povrchová úprava 

materiálu [9]. 

Lidské tělo je tvořeno roztokem 0,9 % NaCl ve vodě. Když je biokompatibilní ma-

teriál chirurgicky zaveden do těla, je neustále vystaven působení extracelulární tkáňové 

tekutiny. Všechny kovové materiály v prostředí lidského těla, včetně materiálů odolných 

proti korozi, jsou chemicky nebo elektrochemicky rozpouštěny. Tělesné tekutiny tvoří pře-

devším voda, komplexní sloučeniny, rozpuštěný kyslík, velké množství sodíkových (Na
+
) a 

chloridových (Cl
-
) iontů a dalších elektrolytů jako je hydrogenuhličitan a malé množství 

draslíku, vápníku, hořčíku, fosforečnanů, síranů a dále také aminokyseliny, bílkoviny, 

plazma a lymfatické tekutiny. Tyto druhy iontů také vykonávají řadu funkcí, které zahrnují 

udržení správného pH prostředí a účasti v reakcích přenosu elektronů. V prostoru tělní te-

kutiny a transportu iontů se dostavuje rovnováha. Chorobné stavy jsou doprovázeny změ-

nou této rovnováhy [4]. 

Z elektrochemického hlediska může být iniciace koroze vyvolána různými podmín-

kami vyskytujícími se na povrchu implantátu. Tyto podmínky mohou být zodpovědné za 

tvorbu elektrochemických článků, které jsou doprovázeny aktivním rozpuštěním kovu v 

lokalizovaných místech (na rozhraní tělní tekutina/implantát). Existuje řada dalších fakto-

rů, které mohou mít za následek změnu podmínek životního prostředí a vést k různým for-

mám koroze a selhání implantátu. Na Obr. 4. je vidět koroze modulárního systému implan-

tátu kyčelního kloubu, na kterém je patrné odírání vrstvy oxidu titanu a vznik řady reakcí 

ve štěrbině, které vedou ke vzniku trhlin a důlkové korozi [4]. 
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Obr. 4 Koroze modulárního systému implantátu kyčelního kloubu [22] 

3.3.3 Konstrukce výrobku 

Korozní odolnost materiálu je při jeho praktickém použití ovlivněna konstrukčním 

řešením. Může docházet ke kontaktu s jiným materiálem, mechanickému namáhání určité 

části zařízení nebo vlivu konstrukčního uspořádání některé části výrobku na korozní cho-

vání. Nevhodným uspořádáním konstrukce výrobku mohou vznikat štěrbiny, ve kterých 

vznikají usazeniny, nebo může být narušována ochranná vrstva. V elektrochemickém ko-

rozním prostředí dochází ke vzniku korozního článku. Korozní článek představuje spojení 

dvou rozdílných vodivých materiálů v prostředí elektrolytu. Projevem koroze, působením 

korozního článku, je zvýšení korozní rychlosti jednoho z kovů, nejčastěji kovu méně uš-

lechtilého a potlačení koroze na druhém kovu [16]. 

3.4 Pasivita kovů 

Proces pasivace je samovolná nebo řízená tvorba ochranné vrstvy na povrchu kovu. 

Proces pasivace kovu je velmi dobrým způsobem protikorozní ochrany. Některé kovy 

(např. titan, hliník, nerezavějící oceli) se za určitých podmínek pokrývají vrstvou pasivní-

ho filmu. Vzniklý pasivní film je tenká (1,5 – 10 nm), tuhá a celistvá vrstva oxidu, která 

chrání povrch kovu před korozním působením. Pasivní film vzniká reakcí s kyslíkem, vo-

dou nebo aniontem roztoku [17]. 
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K popisu korozních vlastností kovů, průběhu elektrochemických reakcí a možnostech 

protikorozní ochrany, slouží potenciostatická polarizační křivka, získaná v určitém ko-

rozním prostředí. Anodická křivka pasivovatelného kovu, zobrazená na Obr. 5, je rozděle-

na na několik oblastí koroze v aktivním, pasivním a transpasivním stavu.  

 

Obr. 5 Polarizační křivka pasivovatelného kovu [23] 

 

Aktivní oblast nastává při intenzivní korozi, když kov přechází do aktivního stavu. 

Přechod do pasivního stavu je charakterizován pasivačním potenciálem EP a pasivační 

proudovou hustotou jP.  Pasivní oblast charakterizuje snížení korozní rychlosti, vytvoření 

tenké pasivační vrstvy a výrazné zpomalení elektrochemických reakcí. Konec pasivní ob-

lasti je ohraničen potenciálem transpasivace ET. V transpasivní oblasti se zvyšuje potenci-

ál, roste korozní rychlost anodické reakce a dochází k vylučování kyslíku. Průběh anodické 

křivky je ovlivněn teplotou, prouděním i složením elektrolytu [16, 17, 19]. 

Korozní potenciál Ekor je potenciál, který se samovolně ustavuje na korodujícím ko-

vu, je také známý jako klidové napětí nebo OCP (open circuit potential).  Pasivační poten-

ciál Ep je potenciál, při jehož překročení dochází k pasivaci. Transpasivační potenciál Et 

ohraničuje pasivitu ze strany kladných potenciálů od transpasivity. V případě, že dochází k 

narušení pasivní vrstvy, je oblast stabilní pasivity ohraničena ze strany kladných hodnot 

potenciálem depasivace (průrazovým potenciálem) Eb [24]. 
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3.4.1 Pourbaixovy diagramy 

Pourbaixovy diagramy (E – pH) vyjadřují vliv pH na odolnost materiálů proti koro-

zi. Diagramy udávají změny pH nutné k převedení rozpustných korozních produktů na ne-

rozpustné. Znalost diagramu pro určitý systém je základem pro anodickou či katodickou 

ochranu a také pro vhodnou úpravu prostředí. V diagramu je na vodorovné ose vynesena 

hodnota pH, na svislé ose elektrodový potenciál E ve voltech vztažený ke standardní vodí-

kové elektrodě. Diagram je rozdělen do tří oblastí. V oblasti imunity se nachází stabilní 

kov, který je odolný proti korozi v uvažovaných podmínkách. V oblasti koroze jsou ter-

modynamicky stabilními složkami rozpustné ionty. V pasivní oblasti jsou stabilní složky 

nerozpustné. Na Obr. 6 je znázorněn Pourbaixův diagram pro titan, vyšrafované části ozna-

čují podmínky v lidském těle. Titan je pasivní v téměř celé oblasti stability vody díky tvor-

bě pasivní vrstvy na svém povrchu [16, 24]. 

 

 

Obr. 6 Diagram E – pH pro titan [25] 
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3.4.2 Polarizační křivka s Tafelovými oblastmi 

Při elektrochemické korozi probíhá anodická a katodická reakce stejnou rychlostí a 

tato rychlost je úměrná hodnotě korozního proudu Jkor. Při experimentálních měřeních nel-

ze změřit katodickou a anodickou křivku zvlášť, měří se proto polarizační křivka celého 

systému a z ní se poté stanovuje korozní potenciál Ekor a korozní rychlost. Polarizační křiv-

ka, vynesená v semilogaritmických souřadnicích, na Obr. 7 zobrazuje lineární závislost 

logaritmu absolutní proudové hustoty na přepětí. Lineární oblast na křivce se nazývá Tafe-

lova oblast. Extrapolací Tafelových oblastí lze získat korozní proudovou hustotu ikor jako 

ukazatel korozní rychlosti, korozní potenciál Ekor a sklony Tafelových oblastí ba a bk [17, 

26]. 

 

Obr. 7 Experimentální polarizační křivka s vyznačenými Tafelovými oblastmi [27] 

3.4.3 Pasivní rozpouštění 

Během pasivace, odpovídá naměřená proudová hustota dvěma různým procesům - 

růstu oxidové vrstvy a pasivnímu rozpouštění. Celkový naměřený proud JPP může být roz-

dělen: 

JPP = JRŮST + JDISS (8) 

Kde: JDISS je množství proudu úměrné rozpuštění kovu, JRŮST odpovídá množství proudu 

použitého pro vytvoření pasivního oxidu filmu. Na Obr. 8 je znázorněno schéma dvou pro-

cesů, které probíhají na rozhraní oxidický film/elektrolyt a na rozhraní kov/oxid. 
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Obr. 8 Schéma tvorby pasivního filmu [28] 

 

Se zvyšujícím se potenciálem se hodnota proudové hustoty lineárně zvyšuje. To znamená, 

že zvýšení potenciálu způsobuje zvýšení koncentrace kovových kationtů, které mohou při-

spívat k růstu oxidické vrstvy, nebo se může rozpouštět do prostředí [28]. 

3.5 Korozní napadení 

Napadení materiálu korozí se projeví jeho hmotnostní i rozměrovou ztrátou, vytvoře-

ním korozních produktů a následným poškozením materiálu. Mezi druhy korozního napa-

dení se řadí rovnoměrná, bodová, štěrbinová, selektivní, mezikrystalová koroze a korozní 

praskání pod napětím. Typy koroze jsou znázorněny na Obr. 9. Každý z těchto druhů napa-

dení má svou povahu a často probíhá za zvláštních podmínek [16]. 

 

 

Obr. 9 Schématické znázornění různých typů korozního napadení [29] 
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3.5.1 Rovnoměrná koroze 

Nejběžnějším typem korozního napadení je rovnoměrná koroze. Povrch kovu, kte-

rý je vystaven působení okolního prostředí, je téměř rovnoměrně rozpouštěn. Na povrchu 

probíhá jak katodická, tak anodická reakce stejnoměrně. Rychlost koroze je vyjádřena roz-

měrovým úbytkem materiálu za jednotku času (g.m
-2

.den
-1

) nebo (mm.rok
-1

) a klesá rov-

noměrně s časem. Znalost rovnoměrné koroze umožňuje relativně snadno stanovit rychlost 

úbytku materiálu a vzít ji při navrhování do úvahy [19]. 

3.5.2 Nerovnoměrná koroze 

Nerovnoměrná koroze vzniká při napadení povrchu kovu s heterogenitami na 

straně povrchu nebo korozního prostředí. Důvodem nestejnoměrného napadení povrchu 

kovu jsou rozdílné vlastnosti materiálu na povrchu, rozdíly v rychlosti proudění, teplota 

okolního prostředí a také přesun korozních produktů na povrch materiálu [19]. 

3.5.3 Bodová koroze 

Bodová koroze (důlková koroze, pitting) je lokalizovaný děj, kdy dochází ke 

vzniku důlků na povrchu kovu a okolní povrch zůstává bez poškození. Bodová koroze se 

nejčastěji vyskytuje u pasivovatelných kovů, ty vytvářejí na svém povrchu kompaktní vrst-

vu oxidů, která chrání povrch před korozí. Vznik koroze je často ovlivněn přítomností 

chloridových iontů v místech, kde je porušena homogenita pasivační vrstvy nebo korozního 

prostředí. Stanovení rozsahu a rychlosti bodové koroze je poměrně složité [17, 19]. 

3.5.4 Štěrbinová koroze 

V jemných štěrbinách nebo v místech s nehomogenitami složení korozního prostře-

dí u povrchu kovu může docházet ke vzniku štěrbinové koroze. Dochází ke vzniku kon-

centračních článků, které korozi urychlují. Povrch štěrbiny se stává anodou, na které probí-

há oxidace kovu a okolí štěrbiny se stává katodou. Příčinou může být různá koncentrace 

iontů v elektrolytu ve štěrbině nebo snížená koncentrace kyslíku ve štěrbině [19]. 

3.5.5 Selektivní koroze 

U dvou a vícefázových slitin může vznikat selektivní koroze. Dochází k preferenč-

nímu napadení jedné nebo více fází slitiny, která je tvořena různými strukturami. Korodují-
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cí fáze se obvykle liší svým složením. Selektivní koroze se také může projevit napadením 

pouze některých zrn jednofázové struktury nebo úseku tvořeného vměstky nebo precipitáty 

[16]. 

3.5.6 Mezikrystalová koroze 

Mezikrystalová koroze vzniká při napadení rozhraní mezi krystaly, hranice zrn 

jsou napadeny rychleji než je rychlost koroze vlastního zrna. Napadený materiál ztrácí svou 

pevnost a zhoršují se i ostatní mechanické vlastnosti. Mezikrystalová koroze se může pro-

jevit na hranicích všech zrn nebo jen některých. Nebezpečí tohoto typu koroze se jeví 

v tom, že na povrchu nemusí být jasně patrné poškození. Zvláštním typem napadení je 

transkrystalová koroze, při které dochází k současnému napadení hranic zrn i vlastních 

zrn [19]. 

3.5.7 Korozní praskání 

Vlivem vnějších mechanických činitelů, při současném působení koroze, dochází 

ke vzniku trhlin. Na vznik korozního praskání pod napětím (SCC – stress corrosion crac-

king) má vliv teplota chemické složení kovu, typ korozního prostředí, přítomnost hetero-

genit, hodnota elektrochemického potenciálu a velikost vnitřního napětí, které je nižší než 

mez kluzu a pevnosti materiálu. Korozní poškození vychází z místa lokálního porušení 

pasivní vrstvy (např. bodová koroze) a šíří se ve struktuře kovu, buď po hranicích zrn (in-

terkrystalicky) nebo napříč zrny (transkrystalicky). Prostředí, která vyvolávají korozní 

praskání u titanu, jsou např. mořská voda, kyselina dusičná, oxidy dusíku typu NOx, me-

thanol, HCl [16, 19]. 

3.5.8 Korozní únava 

V případě, že je materiál vystaven současnému střídavému namáhání a koroznímu 

prostředí, vzniká korozní únava. Pokud na povrchu kovu vznikají vruby vyvolané korozí a 

na povrchu se nacházejí aktivní látky, které ovlivňují stav napjatosti, dochází ke vzniku 

mikrotrhlin. Trhliny jsou obvykle transkrystalické a mohou se větvit [16] 
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3.6 Korozní odolnost Ti a Ti6Al4V 

Titan a jeho slitiny vykazují mimořádnou korozní odolnost v silně oxidačních prostře-

dích, jako je HNO3 a H2CrO4. Odolnost je způsobena vytvořením ochranného, tvrdého a 

pevně přilnavého oxidické filmu, tvořeného TiO2. Naopak slitiny titanu jsou méně korozně 

odolné za redukčních podmínek, jako je působení HCl, H2SO4 a HBr. Korozní odolnost 

titanu i jeho slitin je silně závislá na faktorech, jako je složení okolního prostředí, koncen-

trace kyseliny, čistota, teplota a také složení a mikrostruktura slitiny [30]. 

Ti6Al4V je vysoce odolný vůči korozi ve vodných roztocích, včetně mořské vody, v 

oxidačních kyselinách, chloridech (v přítomnosti vody) a silných zásadách. Může být rych-

le napaden v prostředích, které způsobují rozpad ochranné vrstvy oxidu včetně kyseliny 

fluorovodíkové (HF), chlorovodíkové (HCl), kyseliny sírové (H2SO4) a fosforečné 

(H3PO4). Ti6Al4V je citlivý na přítomnost suchého plynného chloru, i když v tomto ohledu 

patří mezi odolnější z titanových slitin. Bylo prokázáno, že korozní praskání pod napětím a 

štěrbinová koroze se vyskytují v prostředích, které obsahují chloridové nebo jiné halogeni-

dové ionty. Z tohoto důvodu je nutné, aby se zabránilo používání chlorovaných rozpouště-

del a řezných kapalin při zpracování titanu. Ti6Al4V je také citlivý na korozní praskání v 

prostředích, jako jsou redukční kyseliny, metylalkohol a N2O4. V případě kyseliny dusičné 

(HNO3), je problém omezen na prostředí, které obsahují méně než 1,5 % vody, nebo více 

než 6 % NO2. Titan a jeho slitiny, včetně Ti6AL4V, jsou náchylné k vodíkové křehkosti. 

Plynný nebo katodový vodík může difundovat do kovu za tvorby hydridů. Proto je důležité, 

aby se minimalizovala přítomnost vodíku, zejména při tepelném zpracování a moření. 

Rychlost koroze Ti6Al4V v různých prostředích je zobrazena v Tab. 2 [11, 13, 31]. 

 

Tab. 2 Rychlost koroze v různých prostředích [11] 
 

Prostředí Koncentrace (%) Teplota (°C) Rychlost koroze (mm.rok
-1

) 

Mořská voda N/A pokojová 0 

HCl 2 37,8 0 - 0,3 

HCl 10 37,8 0,508 - 1,02 

HCl + 5% CrO3 10 65,6 0 - 0,005 

HCl výpary 37,8 8,33 - 1,04 

HNO₃ 65 vroucí 0,076 - 0,13 

H₂SO₄ 2 37,8 0,396 - 0,549 

NaOH 25 vroucí 0,046 - 0,051 
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Výrobní proces může ovlivnit elektrochemické chování slitiny Ti6Al4V. Slitiny 

získané válcováním a práškovou metalurgií byly zkoušeny ve fosfátovém pufrovaném roz-

toku při teplotě 37 °C a pH 7,4, aby se podobaly podmínkám v lidském těle. Slitiny byly 

spontánně pasivovány bez ohledu na výrobní proces, avšak jejich odolnost proti korozi je 

na procesu výroby závislá. Drsnost povrchu je důležitým parametrem v elektrochemickém 

chování slitin titanu. Aktivní plocha slinuté slitiny je 1,54 krát vyšší než slitiny válcované. 

Vyšší drsnost zvyšuje aktivní plochu slitiny, a tak podporuje vznik koroze, ale také vznik 

oxidů na povrchu slitiny. Ve skutečnosti je rychlost rozpouštění pasivního filmu nižší u 

slinuté slitiny ve srovnání s válcovanou [28]. 

Průrazový potenciál (Eb) je potenciál, při kterém dochází k lokálnímu rozpadu pa-

sivní vrstvy na povrchu kovu. To vede k aktivní elektrochemické reakci, která vyvolá ko-

rozi. Experimentálně zjištěný průrazový potenciál implantátů v Hankově roztoku u CP-Ti 

je 2,4 V a u Ti6Al4V 2,0 V, v porovnání s nerez ocelí (0,2 V) a CoCr slitinami (0,42 V) je 

průrazový potenciál vysoký. Ti a jeho slitiny patří mezi kovy, které v tělních tekutinách 

nepodléhají porušení pasivity. Avšak může docházet k mechanickému poškození pasivní 

vrstvy, např. třením kovu o kov (systém deska/šroub) nebo použitím nástrojů v průběhu 

chirurgického zákroku. Aby nedocházelo k porušení pasivní vrstvy, je vhodné implantova-

ný materiál povrchově upravit [5, 24]. 
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4 OCHRANA BIOKOMPATIBILNÍCH MATERIÁLŮ PROTI 

KOROZI  

Snaha zabránit nebo alespoň zpomalit korozní pochody materiálů je spojena se znalos-

tí mechanismu a kinetiky koroze. Mezi základní způsoby ochrany proti korozi se řadí volba 

konstrukčního materiálu, úprava korozního prostředí, elektrochemická ochrana, konstrukč-

ní řešení, povlakování a úprava povrchu. Způsob ochrany materiálu proti korozi závisí na 

mnoha okolnostech. Vhodná volba materiálu může vést k omezení nebo úplnému vylouče-

ní výskytu koroze. Elektrochemická ochrana může být katodická, kdy je vytvořen elektric-

ký okruh, který katodou chrání zařízení, nebo anodická, při které je uměle vytvořen galva-

nický článek. Nejvíce používanou metodou protikorozní ochrany materiálu je povlakování, 

tedy vytváření protikorozních povlaků na materiálu [17, 24]. 

4.1 Povrchová úprava materiálů 

Povrch implantátu musí být upraven tak, aby se optimalizovaly vlastnosti implantátu 

a maximalizovala jeho biologická aktivita při styku s živou tkání. Biologické vlastnosti 

implantátů mohou být zlepšeny přidáním materiálu s požadovanými vlastnostmi, změnou 

složení nebo odstraněním nežádoucího materiálu z povrchu implantátu. Tyto metody jsou 

známé jako povrchové úpravy nebo modifikace a lze je rozdělit do čtyř kategorií:  

 Mechanické povrchové úpravy (např. obrábění, broušení a leštění); 

 Fyzikální povrchové úpravy (např. termální nástřik, fyzikální depozice 

z plynné fáze (PVD) nebo plazmový nástřik); 

 Chemické povrchové úpravy (např. chemické ošetření (kyselé nebo alkalic-

ké), anodická oxidace, proces sol-gel a chemická depozice z plynné fáze 

(CVD)); 

 Biochemické povrchové úpravy [32]. 

Když je titan vystaven působení vzduchu, dochází k jeho pokrytí tenkou vrstvou 

TiO2, která účinně chrání povrch před korozí. Schematicky je tento vznik zobrazen na Obr. 

10. Tato vnější vrstva je bioinertní (biologicky inaktivní) a nemůže se snadno vázat na 

kostní buňky, následně bývá zapouzdřena vazivovou tkání, která ji izoluje od kostních bu-

něk. Takovéto implantáty mají tendenci se uvolňovat, a proto nejsou určeny pro dlouhodo-
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bé použití. Je zapotřebí povrchové úpravy titanu pro dosažení lepšího a jeho rychlejšího 

uchycení na kost, tzv. osteointegrace. Optimální úpravou titanových implantátů je vytvoře-

ní stabilní pasivní vrstvy na jejich povrchu. Mezi vhodné vlastnosti pasivní vrstvy patří 

hrubost, smáčivost a elektrostatický náboj [32]. 

 

Obr. 10 Schematické znázornění vzniku vrstvy oxidu na povrchu titanu [41] 

U titanových slitin není pasivní stav zcela stabilní a za určitých okolností může do-

cházet k lokálnímu porušení v mikroskopickém měřítku. Tento nedostatek je možné kom-

penzovat povrchovou úpravou materiálu, která zvyšuje korozní odolnost, aniž by se ovliv-

nily mechanické vlastnosti. Slitina Ti6Al4V obsahuje hliník, o kterém je známo, že způso-

buje některé choroby kostí a neurologické poruchy. Vanad je považován za esenciální pr-

vek lidského těla, ale při zvýšených hodnotách může působit toxicky. Toxicita vanadu je 

dobře známá a může se zvýšit v případě zlomení implantátu a následném tření. Uvolnění 

titanových iontů do přilehlých tkání vede k zabarvení těchto tkání, může mít vliv na uchy-

cení kostní hmoty a další růst kostí na povrch implantátu [4]. 

4.2 Nanostrukturní TiO2 

Během několika posledních let rozsáhlého výzkumu bylo úsilí věnováno vývoji no-

vých nanomateriálů, včetně nanostrukturovaného titanu. Schopnost růstu porézního oxidu 

na titanu je známa již více než sto let. Objev anodických TiO2 nanopórů a nanotrubic se 

datuje do roku 1984. O syntézu nanostrukturovaného oxidu titaničitého, jako jsou nanotru-

bice a nanovlákna, se zvýšil zájem v poslední době vzhledem k jejich velkému povrcho-

vému objemu a schopnosti vyvolat vyšší stupeň biologické aktivity ve srovnání s konven-

čními mikrostrukturami. Implantáty s TiO2 nanotrubicemi vykazují zvýšenou osteointegra-
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ci a také minimalizaci ztráty kostní tkáně. U ortopedických aplikací dochází k vyšší tvorbě 

minerálů, přilnavosti osteoblastů a rychlejšímu růstu kosti. Fyzikální výhodou nanostruktu-

rovaného TiO2 povrchu je to, že se skládá a vytváří přímo z podkladového oxidu titaničité-

ho, což může vyloučit tendenci k separaci vzájemně propojených vrstev [2, 33, 34]. 

4.3 Anodická oxidace 

Elektrochemická metoda označovaná jako anodizace nebo anodická oxidace je jed-

noduchá, univerzální, a nízkonákladová technologie pro výrobu nanostrukur na povrchu 

titanu. Je také používána k vytvoření biomedicínských implantátů s vysoce uspořádanými  

TiO2 nanotrubicemi, které nabízejí jak biokompatibilitu, tak unikátní povrch nanostruktur. 

Anodizace spočívá v reakci elektrod ve vhodném elektrolytu s řízeným elektrickým napě-

tím. Na anodě probíhá oxidace, a to vede k vytvoření oxidové vrstvy na kovu. Struktura a 

rozměry nanotrubic mohou být ovlivněny řadou parametrů, jako je potenciál anodizace, 

hustota, typ, koncentrace a teplota elektrolytu, vodivost i pH [35]. 

4.3.1 Elektrolyt 

Elektrolyt použitý k anodizaci může mít vodný nebo organický charakter, a to vede 

k rozdílům ve velikosti a morfologii vzniklých nanotrubic. K přípravě nanotrubic TiO2 se 

využívá 4 typů elektrolytů. První generaci elektrolytů tvoří vodný kyselý roztok obsahující 

F
-
 ionty, nejčastěji se používá kyselina fluorovodíková (HF). Druhá generace jsou vodné 

pufrované roztoky, které tvoří fluoridové soli s pufračními činidly pro udržení pH.  Používá 

se např. fluorid sodný (NaF) nebo fluorid amonný (NH4F). Třetí generace je pěstována v 

organických elektrolytech obsahujících fluoridové ionty. Využívá se polárních organických 

rozpouštědel jako je ethylenglykol nebo dimethylsulfoxid. Čtvrtá generace jsou elektrolyty 

obsahující kyselinu chlorovodíkovou, peroxid vodíku nebo jejich směsi v různých objemo-

vých poměrech [32, 33, 36]. 

4.3.2 Mechanismus anodizace 

Mechanismus tvorby TiO2 nanotrubic, ve fluoridových elektrolytech, je založen na 

dvou souběžných procesech. Probíhá oxidace kovového titanu za vzniku pasivní vrstvy 

TiO2, podle reakce: 
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Ti + 2H2O → TiO2 + 4H
+
 + 4e

- 
(9) 

Zároveň dochází k rozpuštění Ti kovových iontů v elektrolytu a chemickému rozpouštění 

Ti a TiO2 z důvodu leptání fluoridovými ionty, které je zvýšeno přítomností H
+
 iontů, dle 

reakce:  

TiO2 + 4H
+
6F

-
 → [TiF6]

2-
 + 2H2O (10) 

Nanotrubice se nevytvářejí na čistém titanovém povrchu, ale na tenké vrstvě oxidu TiO2, 

který se na povrchu titanu vyskytuje přirozeně. Proto vznik nanotrubic souvisí s oxidací a 

kinetikou rozpouštění. Schéma vzniku TiO2 nanotrubic anodizací je znázorněna na Obr. 11 

[34, 35]. 

 

Obr. 11 Vznik TiO2 nanotrubic anodizací [37] 

 

Mechanismus anodizace je následující:  

a) Před anodizací se na povrchu titanu vyskytuje pasivační vrstva TiO2.  

b) Když je aplikováno konstantní napětí, vytvoří se na vrstvě TiO2 důlek.  

c) S rostoucí dobou anodizace se důlek prodlužuje a zvětšuje, až z něj vznikne 

nanopór.  

d) Z nanopórů a malých důlků vzniká kontinuální bariérová vrstva.  

e) Po určité době anodizace jsou na povrchu titanu vytvořeny zcela rozvinuté 

nanotrubice [34]. 
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4.3.3 Faktory ovlivňující růst nanotrubic 

Růst nanotrubic probíhá výhradně v bázi pórů (tj. na rozhraní kov/oxid), zatímco 

rozpouštění oxidu je, zejména ve vodných roztocích, rovnoměrně rozloženo po celém po-

vrchu nanotrubic. V organických roztocích však může docházet k nerovnoměrnému roz-

pouštění oxidu. Odpor elektrolytu a difuzní procesy nejsou obecně považovány za limitují-

cí faktory pro růst nanotrubic. Je zřejmé, že rovnováha mezi růstem oxidu a rozpouštěním, 

může být upravena změnou parametrů růstu. Kromě charakteru elektrolytu (vodný nebo 

organický) je několik dalších klíčových faktorů, které ovlivňují růst nanotrubic TiO2, jako 

je pH, obsah fluoridu, stárnutí elektrolytu, potenciál a čas anodizace, hustota a teplota [33]. 

4.3.3.1 pH elektrolytu, fluoridová koncentrace a stárnutí 

Hodnota pH roztoku při anodizaci ovlivňuje schopnost elektrolytu rozpouštět oxid, 

vyšší míra rozpouštění oxidu se vyskytuje v kyselém prostředí. Anodické rozpouštění oxi-

du je nejmenší při použití fluoridových solí, proto se používají raději než kyselina fluoro-

vodíková. Koncentrace fluoridových iontů musí být udržovány na nízké úrovni, aby se mi-

nimalizovalo rozpuštění, ale zároveň musí být na úrovni dostatečné pro zajištění růstu na-

notrubic. Typické koncentrace fluoridových iontů pro růst nanotrubic jsou v rozmezí od 0,3 

do 5 hm. %. Obsah fluoridů má také vliv na pH roztoku [2, 33]. 

Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, a to zejména s ohledem na růst v or-

ganických roztocích, je stárnutí elektrolytu, který pomáhá syntetizovat nanotrubice. Opa-

kovaným použitím organického elektrolytu se zvyšuje jeho elektrická vodivost, v důsledku 

vyšší koncentrace TiF6
2-

 (vytvořené v předchozích cyklech anodizace) a vyšším obsahem 

vody, který nakonec dosáhne nasycení v důsledku adsorpce vlhkosti. Vyšší vodivost také 

zvyšuje rychlost růstu nanotrubic, protože usnadňuje průchod proudu, který je potřebný k 

vytvoření oxidu [33]. 

4.3.3.2 Potenciál anodizace  

Většina pokusů se provádí za potenciostatických podmínek (při konstantním napě-

tí), které spočívají v aplikaci konstantního potenciálu a sledování proudu anodizace. Gal-

vanostatický růst (při konstantním proudu) je prozkoumán méně a zdá se, že je obtížnější 

kontrolovat morfologii anodických nanotrubic v galvanostatickém režimu. Aplikovaný 

potenciál se obvykle pohybuje v rozmezí od 5 do 30 V ve vodných a 10 až 60 V v organic-



VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 35 

 

kých elektrolytech. Aplikovaný potenciál určuje intenzitu elektrického pole procházející 

oxidem, což ovlivňuje migraci iontů a nakonec průměr nanotrubic [33]. 

4.3.3.3 Doba anodizace 

K dosažení maximální délky nanotrubic je zapotřebí určit optimální čas anodizace v 

daných podmínkách (typ elektrolytu, potenciál, koncentrace fluoru aj.). Ve vodných rozto-

cích jsou podmínky až příliš agresivní na to, aby nanotrubice dorůstaly délky více než ně-

kolik μm. Takové tloušťky je obvykle dosaženo během několika minut od začátku procesu 

anodické oxidace. Doba anodizace se však obvykle pohybuje v rozmezí 30 min až 2 hodin, 

aby mohlo dojít k přestavění struktury a tím zvýšení stupně uspořádanosti [2, 33].  

Naproti tomu růst v organických elektrolytech je mnohem pomalejší a rozpouštění 

není tak významné jako ve vodě. Prodloužením doby anodizace, na několik hodin až jeden 

den, je obecně možné získat nanotrubice delší než 100 μm. Jedním z problémů spojených 

s delší dobou anodizace v organickém elektrolytu je, že ke konci doby dochází v některých 

oblastech k rozpuštění nanotrubic. Na horní straně nanotrubic se nachází porézní vrstva, 

což je zbytek původní bariérové vrstvy vytvořené v průběhu počáteční fáze anodizace. Na-

notubulární vrstva se vyvíjí pod ní a předpokládá se, že rozpouštění není homogenní 

po celé struktuře nanotrubic [33]. 

4.3.3.4 Teplota 

Teplota elektrolytu ovlivňuje rychlost růstu nanotrubic, které běžně rostou při poko-

jové teplotě (20-25 ºC). Studie prováděné při nízké teplotě (2 °C) ve vodných roztocích 

naznačují, že růst nanotrubic je při nižších teplotách inhibován, zatímco v organických 

elektrolytech je optimální pro růst nanotrubic teplotní rozsah mezi 0 a 40 °C. Bylo také 

prokázáno, že ve vodných roztocích nezávisí průměr nanotrubic na teplotě anodizace. Při 

použití organického elektrolytu je průměr nanotrubic větší při vyšší teplotě, protože anodi-

zace při nízké teplotě vede k vyšší viskozitě a snižuje jak migraci iontů, tak rozpuštění 

TiO2 a Ti fluoridovými ionty [33].  Na Obr. 12 jsou vyobrazeny typické struktury titano-

vých nanotrubic připravených elektrochemickou anodizací. 
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Obr. 12 Struktura titanových nanotrubic [38]  

4.3.4 Tepelné zpracování 

Krystalický stav ovlivňuje vlastnosti vytvořených nanostruktur. Nevýhodou titano-

vých nanotrubic vzniklých anodickou oxidací je, že se nacházejí v amorfním (neuspořáda-

ném) stavu. Je zapotřebí je převést do krystalické formy žíháním. Připravené TiO2 na-

notrubic amorfní struktury vykazují špatnou tepelnou a mechanickou stabilitu a je tak ome-

zena jejich aplikace. Krystalická struktura poskytuje nejen lepší tepelné a mechanické 

vlastnosti, ale také lepší elektrické, optické a katalytické vlastnosti. TiO2 krystalizuje ve 

třech různých soustavách: rutil (tetragonální), anatas (tetragonální) a brookit (kosočtvereč-

ný). Brookit a anatas jsou metastabilní struktury a exotermicky se transformují na rutil. 

Transformace je nevratná a nastane při rozsahu teplot 400–1200 °C v závislosti na několika 

faktorech např. na přítomnosti nečistot a velikosti částic. Rozpouštěcí žíhání a následné 

stárnutí však může mít i nepříznivý vliv na stabilitu vytvořených nanostruktur. Při zvýšené 

teplotě jsou nanotrubice náchylné na spékání, což vede k růstu zrna, zhutnění struktury a 

nakonec k úplnému zhroucení nanostruktur [2, 33, 39].  
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Příprava vzorků 

Pro experimentální polarizaci a anodizaci byla použita kovaná slitina Ti6Al4V (Grade 

5) ve formě tyče o průměru 8 mm, kterou dodala firma Medin, a.s. (Nové město na Mora-

vě, Česká republika). Vzorky slitiny odpovídají normě ČSN EN ISO 5832-3 (Chirurgické 

implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření) a 

byly jemně soustruženy. Titanová tyč byla rozřezána na přesné pile Mikron 110 (MTH) na 

vzorky o délce 8 cm. Hrany řezaného povrchu byly zaobleny a povrch byl jemně mecha-

nicky zabroušen na stroji Kompakt 1031 (MTH) brusnými papíry SiC o hrubosti 120, 600 a 

1200. Zabroušením bylo dosaženo stejného charakteru povrchu na všech místech vzorku. 

5.2 Metalografie 

Pro metalografický rozbor byl připraven vzorek slitiny Ti6Al4V. Zalisovaný vzorek 

zabroušen na stroji Kompakt 1031 (MTH) brusným papírem o drsnosti 2500 při cca 300 

otáček/min. Vzorek byl následně leštěn pomocí diamantové pasty po dobu 10 minut. Vzo-

rek byl leptán leptadlem KROLL o složení: 92 ml destilované vody, 6 ml kyseliny dusičné, 

2 ml kyseliny fluorovodíkové po dobu 10 sekund. Poté byl opláchnut destilovanou vodou, 

etanolem a vysušen. Mikrostruktura vzorku byla zkoumána na optickém mikroskopu 

Olympus GX51 s digitální kamerou DP1. 

5.3 Stanovení korozních charakteristik před anodizací 

Korozní charakteristiky byly stanoveny metodou lineární polarizace, kdy se na vzo-

rek přivádí potenciál a sleduje se proudová hustota. Pro měření korozní rychlosti bylo vyu-

žito tříelektrodové zapojení, tvořené anodou (vzorek slitiny Ti6Al4V), katodou (platinová 

elektroda) a referenční elektrodou (nasycená kalomelová elektroda). Připravený vzorek 

slitiny Ti6Al4V byl umístěn do skleněné měřící cely s 0,9 % roztokem NaCl (fyziologický 

roztok) tak, aby exponovaná plocha byla 5 cm
2
. Měření bylo prováděno při pokojové teplo-

tě (22 °C) na elektrochemickém laboratorním přístroji VoltaLab PGZ 301 Potencio-

stat/galvanostat od firmy Radiometer Kopenhagen, řízený počítačem se softwarovým vy-

bavením VoltaMaster V.  
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Ze získaných polarizačních křivek byly extrapolační metodou (Tafelova analýza) sta-

noveny parametry koroze: korozní proudová hustota (ikor), korozní potenciál (Ekor), polari-

zační odpor (Rp) a korozní rychlost. Potenciál depasivace (Eb) a potenciál repasivace (Erp) 

byly určeny konvenční metodou. Eb odpovídá potenciálu přiváděnému na elektrodu ve 

chvíli, kdy proudová hustota dosáhla hodnoty 10
-4

 A.cm
-2

. Potenciál repasivace je potenciál 

přiváděný na elektrodu ve chvíli, kdy proudová hustota dosáhla hodnoty 10
-5

 A.cm
-2

. 

5.4 Anodizace 

Před samotným procesem anodizace bylo potřeba provést pasivaci připravených 

vzorků Ti6Al4V. Pasivace vzorků byla provedena dle normy ASTM F86-13 (Standard 

Practice for Surface Preparation and Marking of Metallic Surgical Implants), která popisuje 

povrchovou úpravu kovových chirurgických implantátů [42]. Vzorky byly ponořeny do 

roztoku 35 % HNO3 na 35 minut při pokojové teplotě (22 °C). Následně byly vzorky vy-

jmuty z kyseliny a řádně omyty destilovanou vodou. Povrch vzorků slitiny Ti6Al4V se 

pokryl tenkou vrstvou TiO2, která výrazně zvyšuje korozní odolnost. Vytvořená vrstva 

TiO2 byla velmi tenká. 

Anodizace byla provedena na elektrochemickém laboratorním přístroji VoltaLab 

PGZ 301 Potenciostat/galvanostat, ve skleněné měřící cele, která obsahovala připravený 

elektrolyt NH4F a H2O v ethylenglykolu. Všechny elektrolyty byly připraveny z chemikálií 

reagenční čistoty. Anodizace byla provedena na dvou vzorcích. Parametry obou procesů se 

od sebe odlišovaly koncentrací elektrolytů a velikostí konstantního potenciálu. Podmínky 

anodizace jsou uvedeny v Tab. 3. Zapojení elektrod bylo tříelektrodové a proces probíhal 

při pokojové teplotě (22 °C).  

 

Tab. 3 Parametry anodizace  

Vzorek 
NH4F 

(hm. %) 

H2O 

(hm. %) 

Ethylenglykol 

(hm. %) 

Potenciál 

(V) 

Čas  

(min) 

I. 1 25 74 12 60 

II. 1 30  69 15 60 
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5.5 Charakterizace povrchu  

Nanostrukturní TiO2 vytvořený na povrchu slitiny Ti6Al4V byl charakterizován po-

mocí pozorování na dvou různých skenovacích elektronových mikroskopech (SEM): JEOL 

JSM-6490 LV vybaveného EDS analyzátorem INCA x-act a QUANTA FEG 450 vybavený 

sondou APOLLO X. Skenovací elektronový mikroskop (rastrovací, řádkovací) používá 

soustředěný svazek vysokoenergetických elektronů k vytvoření různých signálů na povrchu 

pevných vzorků a umožňuje tak pozorovat povrch zkoumaného vzorku [40].  

5.5.1 EDS analýza 

Mikroprvková analýza vzorků byla provedena pomocí EDS (Energiově disperzní 

rentgenová spektroskopie). EDS se používá jako přídavné zařízení ke skenovacímu elek-

tronovému mikroskopu a slouží k rychlému určení kvalitativního složení vzorku a s využi-

tím standardů i semikvantitativního složení vzorku [43].  

5.6 Stanovení korozních charakteristik po anodizaci 

Po anodizaci vzorků Ti6Al4V a charakterizování jejich povrchu pomocí SEM, byly 

stanoveny jejich korozní vlastnosti. Stanovení metodou lineární polarizace proběhlo stejně 

jako před anodizací. Na vzorky, v měřící cele s fyziologickým roztokem (0,9 % NaCl), byl 

přiveden potenciál a sledovala se proudová hustota. Zapojení elektrod bylo tříelektrodové. 

Korozní charakteristiky vzorků byly měřeny na přístroji VoltaLab PGZ 301 při pokojové 

teplotě (22 °C). Ze získaných polarizačních křivek byly extrapolační metodou (Tafelova 

analýza) stanoveny parametry koroze.  
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 

6.1 Metalografie 

Mikrostruktura slitiny Ti6Al4 před povrchovou úpravou byla zkoumána optickým 

mikroskopem (OM). Mikrostruktura byla tvořena fázemi α+β. Na Obr. 13 a 14 lze pozoro-

vat primární α fázi (světlá) a lamelové pakety transformované β/sekundární α (tmavá). Mi-

krostruktura vzorku odebraných z kovaných tyčí je vláknitá ve směru tváření. 

 

Obr. 13 Detail mikrostruktury (OM) vzorku Ti6Al4V před úpravou povrchu 

 

Obr. 14 Detail mikrostruktury (OM) vzorku Ti6Al4V před úpravou povrchu 
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6.2 Korozní charakteristiky před anodizací 

Experimentální polarizační křivka je znázorněna na Obr. 15. Jak katodická tak ano-

dická větev křivky byla získána s klesající a rostoucí polarizací. Extrapolační metodou (Ta-

felova analýza) na získané polarizační křivce (Obr. 16) byly stanoveny korozní parametry, 

které jsou uvedeny v  Tab. 4.  

 

Obr. 15 Polarizační křivka vzorku před anodizací v 0,9 % roztoku NaCl při 22 °C 

 

       Obr. 16 Polarizační křivka vzorku před anodizací  v 0,9 % roztoku NaCl při 22 °C 

(Tafelova analýza) 

 

Pro porovnání lze na Obr. 17 pozorovat korozní chování, v 0,9 % roztoku NaCl, 

vzorků slitiny Ti6Al4V se čtyřmi různými mikrostrukturami: rovnoosá α+β struktura 

(C90), lamelární struktura (C0) a dvě bimodální struktury (C10 a C40), obsahující 10 - 20 

obj %, nebo 40 - 50 obj % rovnoosé primární α v transformované β. Objemová frakce a 
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prostorové rozložení mikrostruktury složky α + β v titanových slitinách spolu s elementár-

ním rozdělením do jejich příslušných fází jsou hlavními faktory, které ovlivňují průběh 

koroze různých mikrostruktur Ti6Al4V. Potenciodynamické polarizační křivky vykazují 

podobné výsledky pro všechny čtyři testované mikrostruktury [30].  

 

Obr. 17 Potenciodynamická polarizační různých mikrostruktur slitiny Ti6Al4V 

v 0,9 % NaCl při 37 °C [30] 

 

Pro vzorek s mikrostrukturou popsanou výše (Obr. 15) došlo k posunu korozního po-

tenciálu směrem k zápornějším hodnotám, což lze vysvětlit odlišnými parametry procesu 

(teplota) a odlišnou mikrostrukturou (dvoufázová vláknitá α+β). Charakter průběhu křivky 

do přibližně 100 mV je obdobný jako na Obr. 17 a poté dochází k průrazu a repasivaci po-

vrchu vzorku. 

 

Tab. 4 Elektrochemické parametry koroze Ti6Al4V před anodizací  

Vzorek 
Ekor 

(mV) 

Ikor 

(μA/cm
2
) 

ba bk 
Rp 

(kohm/cm
2
) 

Korozní rychlost 

(nm/rok) 

Ti6Al4V -518 0,0622 26,7 -37,0 106 1131 

 

Kde Ekor - elektrochemický korozní potenciál, ikor - korozní proudová hustota, ba, bk – sklo-

ny Tafelových oblastí, Rp - polarizační odpor. 



VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 43 

 

6.3 Anodizace 

Průběh procesu anodizace vzorku I. a II. v závislosti proudové hustoty na čase je 

uveden na Obr. 18 a 19. Stabilnější a kompaktnější vrstva TiO2 bude vznikat při vyšším 

aplikovaném potenciálu, jak lze pozorovat z průběhu anodizace na Obr. 19. 

 

Obr. 18 Anodizace vzorku I. (aplikovaný potenciál 12 V) 

 

Obr. 19 Anodizace vzorku II. (aplikovaný potenciál 15 V) 

 

6.4 Charakterizace povrchu 

  Povrchy anodizovaných vzorků I. a II. byly pozorovány jak na optickém mikro-

skopu, tak na SEM při různém zvětšení (Obr. 20 – 25).  
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Obr. 20 Stav povrchu vzorku I. po anodizaci (OM) 

 

Obr. 21 Stav povrchu vzorku I. po anodizaci (OM) 

 

Povrch anodizovaných vzorků tvoří povlak s nanotrubicemi TiO2 a póry, které se li-

ší velikostí a distribucí. Zvětšení na obou SEM mikroskopech bylo maximální možné, pro 

detailnější charakteristiku bude vhodné dále provést analýzu povlaku pomocí mikroskopu 

atomárních sil (AFM). Přesto je z těchto snímků možné odhadnout, že průměr nanotrubic 

se bude pohybovat pod 100 nm. V připravené vrstvě se také vyskytovaly nedokonalosti 

povlaku, nesouvislé plochy a póry, které dosahují řádově mikrometrové velikosti. V další 

etapě výzkumu bude nutno zaměřit se na parametry přípravy, tak aby byla připravena vrst-

va souvislá a kompaktní, která bude moci být tepelně zpracována a následně charakterizo-

vána z hlediska jejích vlastností. 
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Obr. 22 SEM BSE snímek vzorku I. po anodizaci  

 

Obr. 23 SEM BSE snímek vzorku I. po anodizaci 
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Obr. 24 SEM BEC snímek povrchu vzorku II. po anodizaci 

 

Obr. 25 SEM SEI snímek povrchu vzorku II. po anodizaci 

 

Korozní zkouška byla provedena na dále tepelně neupraveném povrchu, tedy pouze 

po anodizaci (více viz Kapitola 4.3.4). Na Obr. 26 a 27 jsou uvedeny SEM snímky anodi-

zovaného povrchu vzorku I. po korozní zkoušce v 0,9 % roztoku NaCl. Na snímcích jsou 

patrné korodované oblasti. 
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Obr. 26 SEM SEI snímek vzorku I. po anodizaci a korozní zkoušce 

 

Obr. 27 SEM SEI snímek vzorku I. po anodizaci a korozní zkoušce 

6.4.1 EDS analýza 

Analýza EDS byla provedena pro vzorek I. po anodizaci a korozní zkoušce (Obr. 26) 

a vzorek II. po anodizaci (Obr. 24). Na vzorku I. byla vybrána tři místa a na vzorku II. dvě 

místa s odlišnou strukturou. Zastoupení prvků je možné pozorovat v Tab. 5 a 6. Z analýzy 

vyplývá, že zastoupení prvků v odlišných oblastech se příliš neliší. Povrchová vrstva je 

tvořena titanem, hliníkem a vanadem, což odpovídá složení slitiny Ti6Al4V. Přítomný flu-

or je důsledkem anodizace provedené v roztoku fluoridu amonného. Kyslík se na povrchu 

slitiny vyskytuje ve formě oxidické vrstvy TiO2.  
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Tab. 5 Chemické složení I. vzorku určené EDS analýzou 

Zastoupení jednotlivých prvků (hm. %) 

 O F Al Ti V 

Oblast 1 27,92 7,33 4,23 58,49 2,03 

Oblast 2 29,58 7,86 4,20 56,45 1,91 

Oblast 3 28,72 8,01 4,03 57,19 2,05 

 

Tab. 6 Chemické složení vzorku II. určené EDS analýzou 

Zastoupení jednotlivých prvků (hm. %) 

 O F Al Ti V 

Oblast 1 30,51 11,42 3,60 52,42 2,06 

Oblast 2 30,48 10,88 3,61 52,97 2,07 

 

6.5 Korozní charakteristiky po anodizaci 

Experimentální polarizační křivky vzorků I. a II. po anodizaci jsou znázorněny na Obr. 

28 a 30. Na obou polarizačních křivkách byla provedena Tafelova analýza viz Obr. 29 a 31. 

Tvar polarizačních křivek je charakteristický pro pasivní materiály. V Tab. 7 jsou prezen-

továny hlavní elektrochemické parametry zkoumaných vzorků. 

 

 

Obr. 28 Polarizační křivka vzorku I. (12 V) v 0,9 % roztoku NaCl při 22 °C 
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Obr. 29 Polarizační křivka vzorku I. (12 V) v 0,9 % roztoku NaCl při 22 °C (Tafe-

lova analýza) 

 

Obr. 30 Polarizační křivka vzorku II. (15 V) v 0,9 % roztoku NaCl při 22 °C 

 

Obr. 31 Polarizační křivka vzorku II. (15 V) v 0,9 % roztoku NaCl při 22 °C (Ta-

felova analýza) 
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Tab. 7 Elektrochemické parametry koroze po anodizaci  

Vzorek 
Ekor 

(mV) 

Ikor 

(µA/cm
2
) 

ba bk 
Rp 

(kohm/cm
2
) 

Korozní rychlost 

(nm/rok) 

I. 47,0 0,0474 77,4 -51,1 228 864 

II. -77,5 0,0397 18,6 -20,2 132 722 

 

Korozní potenciály vzorků před a po anodizaci povrchu Ti6Al4V, naměřené po 1 

hodině ponoření v 0,9 % roztoku NaCl, jsou -518, -77,5 a +47 a nacházejí se v oblasti TiO2 

v Ti-H2O Pourbaix diagramu, čímž se potvrzuje pasivní chování. 

Vysoké hodnoty polarizace odporu (Rp) svědčí o dobré korozní odolnosti. Nejvyšší 

hodnoty polarizace odporu vykazuje vzorek I. Při srovnání se vzorkem slitiny Ti6Al4V 

před úpravou (106 kohm/cm
2
), byl polarizační odpor více než dvakrát vyšší u vzorku I. 

(228 kohm/cm
2
). U vzorku II. (132 kohm/cm

2
) se polarizační odpor zvýšil jen mírně. 

Proudová hustota (ikor) vzorku před anodizací (0,0622 μA/cm
2
) byla vyšší než u 

vzorků I. (0,0474 μA/cm
2
) a II. (0,0397 μA/cm

2
). Čím je hodnota proudové hustoty nižší, 

tím je materiál korozně odolnější. Korozní proudová hustota je ukazatelem korozní rych-

losti. Korozní rychlost vzorku před povrchovou úpravou (1131 nm/rok) je vyšší než u 

vzorků po úpravě I. (864 nm/rok) a II. (722 nm/rok). Při experimentálním měření vykazo-

val nejnižší proudovou hustotu, a tím také korozní rychlost vzorek II. s anodizační úpra-

vou. 

  Pro porovnání slouží polarizační křivky vzorků před a po anodizaci na Obr. 32. 

Přechod potenciálu z anodické do katodické větve křivky je značně vyšší pro vzorky 

s anodizovaným povrchem. Tyto skutečnosti naznačují, slitina Ti6Al4V s anodizovaným 

povrchem vykazuje vyšší odolnost proti korozi v porovnání s neupraveným povrchem. 

Smyčky vytvořené v průběhu zpětného skenování jsou v záporném směru (směrem k oblas-

ti nižší proudové hustoty), ve všech třech případech, nicméně v případě vzorků po anodiza-

ci jsou smyčky větší ve srovnání se vzorkem s neupraveným povrchem a značí zesílení 

vrstvy pasivního filmu. Výsledné potenciály zjištěné během polarizačních zkoušek vzorků 

před a po anodizaci jsou zaznamenány v Tab. 8. 
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Obr. 32 Polarizační křivky vzorků před a po anodizaci 

 

Tab. 8 Výsledky měření potenciálů v 0,9 % roztoku NaCl při 22 °C 

Vzorek 
Potenciál (mV) 

Ekor Eb Erp 

Před anodizací -519 100 -430 

Po anodizaci I. 47,0 4860 3870 

Po anodizaci II. -76 3750 900 

 

Kde Ekor - korozní potenciál, Eb - potenciál depasivace (potenciál průrazu), Erp - potenciál 

repasivace. 

 

Potenciál depasivace a repasivace jsou významné hodnoty pro výskyt bodové koro-

ze (pitting). Potenciál depasivace určuje nejnižší hodnotu korozního potenciálu, při kterém 

je v daném korozním prostředí možná iniciace bodové koroze na pasivním povrchu. Poten-

ciál depasivace neupraveného vzorku před anodizací (100 mV) byl mnohonásobně nižší 

než u anodizovaných vzorků I. (4860 mV) a II. (3870 mV). Potenciál repasivace je korozní 

potenciál, nad nímž se kov nachází v transpasivním stavu. Transpasivní stav je stav kovu, 

který je polarizován na hodnotu potenciálu nad oblastí pasivního stavu a je charakterizován 

výrazným vzestupem korozního proudu, a to bez výskytu bodové koroze. Potenciál repa-

sivace neupraveného vzorku před anodizací (-430 mV) je nižší než vzorků po anodizaci. 

Vzorek I. (3870 mV) vykazoval vyšší hodnotu potenciálu repasivace než vzorek II. (900 

mV). 
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ZÁVĚR 

Titan i jeho slitiny jsou materiály, které se často využívají pro biokompatibilní apli-

kace. Vykazují vynikající kombinaci pevnosti a hmotnosti, korozní odolnost a biokompati-

bilitu pro kostní a dentální implantáty. Hlavním problémem však je, že osteointegrace pro-

střednictvím přirozeně se vyskytujícího TiO2 na povrchu implantátu, je dlouhodobý proces. 

V posledních letech probíhá výzkum povlakování přípravou TiO2 nanotrubic na povrchu 

titanu. Povlak z nanotrubic TiO2 může být vytvořen na povrchu implantátu pomocí jedno-

duché metody anodizace. Vytvořené nanotrubice jsou více bioaktivní, snižují dobu potřeb-

nou pro osteointegraci a omezují poškození okolní tkáně. Délka TiO2 nanotrubic může být 

řízena dobou anodizace i velikostí aplikovaného potenciálu.  

V této práci jsou předloženy výsledky anodizace povrchu slitiny Ti6Al4V. Vrstva 

TiO2 nanotrubic vytvořená na slitině Ti6Al4V anodickou oxidací byla amorfní struktury. 

Anodizace byla provedena v elektrolytu složeném z NH4F, vody a ethylenglykolu. Měření 

korozních vlastností, metodou lineární polarizace, prokázalo zvýšení polarizačního odporu, 

snížení proudové hustoty a rychlosti koroze vzorků povrchově upravených anodizací. Ze 

zjištěných měření vyplývá, že nanotrubice TiO2 na povrchu slitiny Ti6Al4V značně zvyšují 

korozní odolnost. Povrchová úprava vzorků vedla ke zvýšení potenciálu depasivace i po-

tenciálu transpasivace, a tedy zvýšení odolnosti proti bodové korozi. Jako nejlepší podmín-

ky pro získání vrstvy nanotrubic TiO2 s dobrou korozní odolností se jeví příprava v 1 hm. 

% NH4F, 25 hm. % H2O, aplikovaném potenciálu 12 V a době anodizace 1 hod. V další 

etapě výzkumu bude sledována tloušťka vrstvy, vliv parametrů na kompaktnost a celistvost 

vytvořeného povlaku a vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti. 

Tato práce vznikla na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství při řešení pro-

jektu č. LO1203 "Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - Program udr-

žitelnosti“ financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

projektu  TA03010804 "ONAR" financovaného Technickou agenturou ČR a projektu SGS 

číslo SP2015/70" Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýr-

ství". 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

TiO2  Oxid titaničitý 

Cp-Ti  Komerčně čistý titan 

SCC  Stress corrosion cracking (korozní praskání pod napětím) 

ELI  Extra low intersticial (snížený obsah C a O) 

SEM  Spektrální elektronová mikroskopie 

OCP  Open circuit potential (elektrochemický korozní potenciál) 

E
0
  Standardní elektrodový potenciál 

∆G  Změna Gibbsovy energie 

z   Počet vyměněných elektronů v rámci jednoho atomu 

F   Faradayova konstanta 

R   Molární plynová konstanta 

T   Absolutní teplota 

[M
z+

]   koncentrace iontu kovu v roztoku 

η  Přepětí 

PVD  Fyzikální depozice z plynné fáze 

CVD  Chemická depozice z plynné fáze 

Ekor  Korozní potenciál 

Ep  Pasivační potenciál 

Erp  Potenciál repasivace  

Eb   Potenciál depasivace (potenciál průrazu) 

Et  Transpasivační potenciál 

jp  Pasivační proudová hustota  

Jkor  Korozní proud 

ikor  Korozní proudová hustota 

ba, bk  Směrnice Tafelových oblastí 
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