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Anotace 

 Předložená dizertační práce je věnována studiu korozních, biologických a 

vybraných technologických vlastností kovových biomateriálů a jejich povrchových 

úprav. V rámci experimentální části byly hodnoceny čtyři typy kovových materiálů: 

slinované titanové slitiny s řízenou pórovitostí, austenitické korozivzdorné oceli, 

slitiny NiTi a titan komerční čistoty grade 4. 

 Korozní vlastnosti všech materiálů byly hodnoceny metodou 

potenciodynamické polarizace, elektrochemická impedanční spektroskopie 

umožnila stanovit elektrické vlastnosti povrchových vrstev, úhel smáčení byl měřen 

pomocí tzv. metody ležící kapky, odtrhová metoda umožnila kvantifikovat adhezní 

vazbu povrchových vrstev na substrát a obrazová analýza byla provedena především 

za použití metod skenovací elektronové a světelné mikroskopie. 

 U titanových slitin s řízenou pórovitostí byl sledován vliv přídavku 

sacharózy jako pórotvorného média na výsledné korozní vlastnosti. Korozivzdorné 

oceli byly prověřovány především z hlediska chemických úprav a možnosti 

povlakování jejich povrchu. U slitiny NiTi byl sledován vliv deformace a tepelného 

zpracování na výsledné elektrochemické a korozní vlastnosti. Největší rozmach 

zažívají v oblasti medicíny v poslední době materiály na bázi titanu a jeho slitin. 

Tato práce mimo jiné reflektuje potřeby v oblasti medicíny a implantologie z 

hlediska progresivních kovových materiálů oboru a hodnotí možnosti 

elektrochemické úpravy povrchu titanu za cílem dosáhnout především výhodnějších 

biologických vlastností při zachování excelentních korozních vlastností tohoto 

druhu materiálu. V rámci práce byl prokázán vliv jednotlivých parametrů 

elektrochemické anodizace povrchu titanu na základní mechanické, 

elektrochemické, biologické, technologické a funkční vlastnosti a také charakter a 

topografii povrchu. Prokázán byl také vliv tepelného zpracování anodizovaných 

vzorků na strukturu povrchové vrstvy a její adhezi k substrátu. Vysoce porézní 

anodizovaný povrch byl sycen Amoxicilinem, následně byla pro takto upravený 

povrch prokázána kombinace dobré biokompatibility s vysokou mírou 

antibakteriální aktivity. Poslední kapitola této práce byla zaměřena na možnosti 

elektrochemického barvení titanu, které umožnilo vytvořit na studovaných površích 

širokou škálu barevných odstínů a zároveň došlo ke zlepšení sledovaných korozních 

vlastností. 

 

Klíčová slova: Biomateriály, Koroze, Povrchové úpravy, Potenciodynamická 

polarizace, Titan, Korozivzdorná ocel, Anodizace, Pasivace, Biokompatibilita, 

Cytotoxicita. 

  



Annotation 

Presented dissertation thesis is dedicated to research of corrosion, biological 

and selected technological properties of metallic biomaterials and their surface 

treatment. There were four types of biomaterials evaluated in this thesis: sintered 

titanium alloys with controlled porosity, austenitic stainless steels, NiTi alloy and 

commercial purity titanium of grade 4.  

Corrosion properties of all material types were evaluated by potentiodynamic 

polarization method, electrochemical impedance spectroscopy was used for 

determination of electrical parameters of surface layers, contact angle was measured 

using sessile drop method, pull-out test was used for quantification of adhesion of 

surface layers and scanning electron resp. light microscopy was used for image 

analysis of studied samples.  

There was relation between volume of sacharose and corrosion properties 

studied at very beginning of experimental part of the thesis. Stainless steels were 

tested regarding to their chemical and electrochemical surface treatment. 

Dependence of deformation, heat treatment and corrosion properties of NiTi alloy 

was found out and is discussed in this thesis. Titanium and its alloys become very 

popular field of implantology during last two decades. Main part of this thesis 

reflects requirements field of implantology connected with functionalization of 

titanium surfaces by chemical and electrochemical treatment. Main aim of this 

research was to improve biological properties while maintaining its high corrosion 

resistance. There was relation found between anodization parameters such as time 

or voltage and resulting mechanical, electrochemical, biological technological and 

functional properties of tested samples. Heat treatment of anodized surfaces resulted 

into crystallization and higher adhesion of oxide surface layer to substrate. Highly 

porous surface layer was saturated by solution of Amoxicillin, which resulted into 

highly biocompatible surface with significant antibacterial effect. Final part of this 

thesis is focused on electrochemical method of titanium surface colouring, which 

allowed to create various shades of colour and also improved corrosion properties. 

  

Key words: Biomaterials, Corrosion, Surface treatments, Potentiodynamic 

polarization, Titanium, Stainless steel, Anodization, Passivation, Biocompatibility, 

Cytotoxicity. 
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          CÍLE ZADANÉ DISERTAČNÍ PRÁCE: 

• Charakterizovat základní typy biomateriálů včetně jejich vlastností, možností 

povrchových úprav a důvodů pro aplikaci; 

• Představit možné mechanismy vedoucí k selhání aplikací z biomateriálů; 

• Charakterizovat korozní vlastnosti slitin titanu vyrobených metodami práškové 

metalurgie; 

• Zhodnocení elektrochemických metod úprav korozivzdorných ocelí a jejich 

vliv na výsledné vlastnosti; 

• Evaluace vlivu tepelného zpracování slitin Ni-Ti na charakter a vlastnosti 

povrchu; 

• Představit elektrochemické metody anodické úpravy povrchů aplikací na bázi 

slitin titanu, hodnocení jejich vybraných mechanických, funkčních, 

technologických, biologických a korozních vlastností; 

• Zhodnotit závislost mezi parametry elektrochemického procesu barvení 

povrchu titanu a výslednými korozními vlastnostmi 
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1 ÚVOD 

Se vzrůstající průměrnou délkou života roste i riziko selhání některé z tělních 

struktur. Bylo odhadnuto, že 7 – 8 % všech nákladů na zdravotnictví je využito na 

aplikaci stávajících a vývoj nových implantátů a technik jejich zavádění. V roce 

1990 se dle odhadů jednalo o částku až 100 miliard USD ročně.  Celosvětové 

statistiky z konce 20. století uvádějí až 10 milionů zaváděných „dlouhodobých“ 

aplikací z biomateriálů a 400 milionů „krátkodobých“ aplikací ročně [1]. Část této 

práce úzce navazuje na projekt TJ 01000404 pod názvem: „Progresivní úpravy 

titanových implantátů za účelem zvýšení jejich bioaktivity“, který si klade za cíl 

vyvinout a zavést do praxe metodu, kterou možné upravit povrch implantátů tak, aby 

bylo dosaženo zvýšení jejich biokompatibility. 

Při studiu problematiky spojené s designem konkrétních aplikací z 

biomateriálů je nutné využít poznatků z několika vědních oborů, především pak 

materiálového a povrchového inženýrství, koroze a medicíny resp. implantologie. 

Jen tak může být dosaženo komplexního řešení dané problematiky. Vývoj v oblasti 

biomateriálů umožňuje vytvářet stále pokročilejší aplikace, které mají za následek 

zkrácení doby rekonvalescence, zvýšení kvality života případně jeho prodloužení. A 

právě toto by mělo být základním cílem všech lékařských oborů. 

V této práci resp. její teoretické části jsou představeny základní typy 

materiálů používaných ve zdravotnictví, přičemž nejvíce pozornosti je věnováno 

kovovým materiálům, jejich povrchovým úpravám a degradačním mechanismům, 

které nejčastěji vedou k selhání aplikací z nich vyrobených.  

Experimentální část je rozdělena do několika částí, kdy každá část reflektuje 

konkrétní řešenou problematiku z oblasti kovových biomateriálů, diskutovány jsou 

například korozní vlastnosti aplikací z titanu s řízenou porozitou vyrobených 

metodami práškové metalurgie a elektrochemické vlastnosti drátků z nitinolu 

v závislosti na jejich tepelném zpracování a deformaci, vliv povrchové úpravy na 

technologické a korozní vlastnosti korozivzdorných ocelí 1.4301 (AISI 304) a 

1.4404 (AISI 316L). Nejrozsáhlejší část práce je pak věnována studiu základních 

korozních, mechanických, technologických a biologických vlastností 

anodizovaného titanu gradu 4. Experimentální část je pak zakončena kapitolou 

zaměřenou na hodnocení barvy a korozních vlastností elektrochemicky barvených 

povrchů titanu gradu 4.  

 

 



Teoretická část 

 

2 

 

2 VYBRANÉ KOVOVÉ BIOMATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI 

V medicíně a jí příbuzných oborech jsou stále nejvyužívanější skupinou 

biomateriálů kovy a jejich slitiny. Je tomu tak z důvodu jejich relativně snadné a 

ekonomicky nenáročné výrobě, dobře zvládnutým procesům technologického 

zpracování a v neposlední řadě nejvýhodnější kombinací mechanických vlastností. 

Hlavní degradační mechanismus vedoucí k nevíce selhání aplikací vyrobených 

z kovových biomateriálů je spojen s aspektem korozního napadení vznikajícím při 

styku materiálu s tělním prostředím. V případě špatného designu konkrétní aplikace 

se k degradačním procesům přidává i poškození mechanickým působením, tj. např. 

lom z přetížení, vznik tribokorozního poškození u nevhodně navržených třecích 

ploch nebo korozní praskání aplikací zatížených tahem. Opakuje-li se mechanické 

namáhání, dochází také ke vzniku únavového resp. korozně únavového porušení 

materiálu [2]. Samotným kritériem výběru konkrétního kovu resp. kovové slitiny pro 

výrobu dané aplikace nejsou jen mechanické nebo technologické parametry kladené 

na aplikaci, ale i anamnéza pacienta, který může trpět přecitlivělostí na ionty 

některých kovů (nejčastěji pak nikl nebo železo), pak je nutné využít jiných 

materiálů ke konstrukci dané aplikace [3]. 

2.1 Nitinoly 

Název „nitinol“ vzniklo zkrácením a spojením tří anglických slov: Nickel, 

Titanium a Alloy a jedná se tedy o označení slitin titanu a niklu o přibližně 

ekviatomárním složení. Nitinoly si od svého objevení v roce 1963 získaly značnou 

oblibu jak v průmyslu, tak v oblasti zdravotnictví. Je tomu tak díky jejich 

pozoruhodným vlastnostem, které souhrnně označujeme jako jevy spojené s 

tvarovou pamětí materiálu. Projevy tvarové paměti materiálu rozdělujeme do tří 

základních skupin, jedná se o superelasticitu, tvarově paměťový efekt a vratný 

tvarově paměťový efekt [4].Tvarově paměťového efektu je využíváno nejčastěji u 

stentů. Stenty jsou medicínské aplikace, které primárně slouží jako mechanické 

výztuhy dutých tělní tkání, jakými jsou cévy nebo trubice. Primárně jsou stenty 

zaváděny v případě, že došlo ke snížení průchodnosti těchto tkání (např. ucpání 

koronárních cév či snížení průchodnosti močové trubice v důsledku zbytnění 

prostaty), nebo při mechanickém poškození tkání (např. výztuha jícnu v případě jeho 

poškození nádorovým onemocněním) [5]. Stenty jsou na požadované místo buď 

zaváděny v tzv. staženém stavu a následně roztáhnuty aplikací připomínající 

speciální balónek, nebo dojde po kontaktu s organismem v důsledku změny teploty 

i ke změně jejich struktury, což má za následek i změnu tvaru a roztažení na 

požadovaný průměr.  



Teoretická část 

 

3 

 

Korozní odolnost nitinolů je především dána charakterem pasivní vrstvy, 

která vzniká na povrchu materiálu a působí bariérovým efektem proti působení 

korozního prostředí. U nelegovaných nitinolů je pasivní vrstva tvořena výhradně 

směsí oxidu NiO a TiO2, kdežto u nitinolů legovaných za účelem zvýšení korozní 

odolnosti obsahuje pasivní vrstvy ještě další oxidy. Korozní charakteristiky nitinolu 

s martenzitickou strukturou se mohou lišit od těch tvořených výhradně austenitickou 

strukturou. Korozními zkouškami bylo prokázáno, že aplikace se strukturou 

tvořenou výhradně napěťově indukovaným martenzitem jsou v korozních 

prostředích imitujících lidské tělo náchylnější ke vzniku korozního napadení, než je 

tomu u stejných aplikacích se strukturou tvořenou výhradně teplotně indukovaným 

martenzitem či u aplikací s původní austenitickou strukturou [6]. 

2.2 Korozivzdorné oceli 

Kombinace příznivých mechanický vlastností, dobrá biokompatibilita, 

korozní odolnost, dobře zvládnutý výrobní proces a v neposlední řadě také relativně 

nízká cena dělají z korozivzdorných ocelí v dnešní době nejčastěji využívaný kovový 

materiál v oblasti medicíny. Výběr vhodné jakosti oceli pro danou aplikaci probíhá 

na základě kritérií, jakými jsou požadované technologické a mechanické vlastnosti, 

korozní odolnost, délka expozice a podobně. Pro konstrukci aplikací, u kterých není 

kladen důraz na mechanické vlastnosti, avšak je požadována odolnost vůči 

chemikáliím a běžným dezinfekčním prostředkům, jsou využívány korozivzdorné 

oceli s austenitickou matricí, nejčastěji EN 1.4301 nebo 1.4319 [7]. Ke konstrukci 

aplikací určených pro přímou implantaci jsou využívány taktéž austenitické oceli se 

zaručenou korozní odolností. Mezi takové řadíme například ocel typu 316L (EN 

1.4404), která je v implantologii používána po několik dekád. Tato ocel obsahuje 

16-18% Cr, 12-15% Ni, 2-3% Mo a maximálně 1% Si a 2% Mn. Označení „L“ je 

zkratka pro anglické „Low carbon“ tedy pro snížený obsah uhlíku, díky čemuž je 

nižší riziko vzniku karbidických fází bohatých chromem podél hranic zrn a tím i 

náchylnost ke vzniku mezikrystalového korozního napadení. Přesné chemické 

složení korozivzdorných ocelí určených pro konstrukci implantátů musí být v 

souladu s normami ISO 5832-1, ASTM F 138 a ASTM F 139, které dále definují i 

tepelné zpracování nebo mechanické vlastnosti ocelí [8]. 

Při působení korozního prostředí živého organismu na implantáty z těchto 

korozivzdorných ocelí dochází v důsledku koroze k uvolňování iontů Ni2+, Fe2+, Cr3+ 

a Cr6+ do okolního prostředí, které na jejich přítomnost reaguje patologickými 

změnami nebo alergickými reakcemi. Z důvodu přecitlivělosti některých pacientů 

především na ionty niklu, bylo nutno vyvinout oceli s podobnou korozní odolností a 

mechanickými vlastnostmi, avšak s jeho velice nízkým obsahem. Jako náhrada za 
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ocel typu 316L je používána ocel P558 (Fe-17Cr-10Mn-3Mo-0.49N-0.2C) 

Maximální povolený obsah niklu v chemické kompozici těchto materiálů je omezen 

hodnotou 500 ppm. U těchto ocelí je dosahováno podobných mechanických a 

korozních vlastností jako u oceli typu 316L, avšak je omezeno riziko vzniku 

alergických reakcí v důsledku interakce organismu s implantátem. Studiemi vivo 

bylo zjištěno, že míra cytotoxicity těchto materiálů je výrazně nižší, než u 

austenitických typů ocelí typu 316 L nebo 317L [8,9]. 

2.3 Titan a jeho slitiny 

Od první poloviny 60. let 20. století, kdy byly materiály na bázi titanu 

schváleny pro konstrukci implantátů, jejich oblíbenost rok od roku roste. Je tomu tak 

díky velice příznivému poměru mechanických vlastností a jejich biokompatibility. 

Při porovnání se zmíněnou ocelí typu 316L dosahuje titan komerčních čistot (grade 

1-4) stejné pevnosti, avšak modul pružnosti těchto typů materiálů je pouze poloviční 

[10]. Z běžného konstrukčního hlediska se toto může jevit jako nevýhoda, z 

biomateriálového hlediska se však jedná o podstatnou výhodu. Byly publikovány 

práce, které zkoumaly vztah mezi modulem pružnosti trvalého implantátu 

umístěného do dutých kostí a mírou vazby okolní tkáně na tento implantát. Bylo 

zjištěno, že u aplikací, které mají stejnou tuhost, jako má okolní kostní tkáň, je proces 

osseointegrace značně rychlejší než u materiálů s vysokou tuhostí. Je tomu tak proto, 

že kostní tkáň ke svému růstu potřebuje být neustále a rovnoměrně zatěžována tak, 

aby byl dostatečně stimulován růst nových kostních buněk. Na rozhraní implantátů 

z materiálů s vysokým modulem pružnosti a kostní tkání naopak vzniká vazivová 

tkáň, která však není schopna implantát dokonale ukotvit a dochází tak k jeho 

častému selhání  [11,12]. 

Normy ASTM uvádějí 6 mutikomponentních titanových slitin vhodných pro 

konstrukci implantátů a 4 typy komerčně čistého titanu. Kromě těchto uvádí norma 

také 2 základní titanové slitiny, které jsou ke konstrukci implantátů používány 

nejčastěji, jedná se o Ti-6Al-4V a Ti-6Al-4V ELI, kde „ELI“ je zkratka anglického 

„Extra Low Interstitials“, jedná se tedy o slitinu s velice nízkým obsahem 

intersticiálních prvků, jako jsou uhlík, kyslík, vodík, fosfor nebo dusík. Jednotlivé 

typy komerčně čistého titanu se od sebe navzájem liší množstvím rozpuštěných 

„nečistot“, které i při velmi malém množství (setiny až desetiny procent) značně 

ovlivňují mechanické a korozní vlastnosti. Pro komerčně čistý titan se vžilo označení 

„CP“ z anglického „Commercial Purity“ a tzv. „Grade“ označuje míru čistoty 

materiálu. Mechanické vlastnosti základních gradů titanu komerční čistoty resp. 

titanových slitin jsou uvedeny v tabulce 2.1, kde je zvýrazněn grade použitý 

v experimentální část této práce. 
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Tabulka 2.1 Mechanické vlastnosti vybraných titanových slitin (převzato z [13,14] 

a upraveno) 

Typ slitiny 

Fáze 

tvořící 

strukturu 

Modul 

pružnosti 

(GPa) 

Min. mez 

pevnosti 

(MPa) 

Min. mez 

kluzu 

(MPa) 

Min. 

tažnost 

(%) 

CP Ti Grade 1 α  102 240 170 24 

CP Ti Grade 2 α  102 345 275 20 

CP Ti Grade 3 α  102 450 380 18 

CP Ti Grade 4 α  104 550 483 15 

Ti-6Al-4V- ELI α + β  113 860 795 10 

Ti-6Al-4V α + β  113 930 860 10 

 

Pro speciální účely jsou slinováním připravovány také aplikace s řízenou 

pórovitostí. Titanové aplikace s pórovitou strukturou se vyznačují mechanickými 

vlastnostmi, které jsou velmi podobné kostní tkáni. Jako pórotvorná látka v průběhu 

slinování bývá použito buď krystalické sacharózy, nebo chloridu sodného. Výhodou 

tohoto postupu je, že velikost póru je možno snadno řídit pouhou změnou velikosti 

přidaných částic. Zvýšená pórovitost povrchu samotné aplikace také zabezpečuje její 

dostatečné ukotvení v kostní tkáni. Nevýhodou je kontaminace samotné matrice v 

průběhu slinování  [15,16]. 

Korozní vlastnosti titanových slitin se primárně odvíjejí od chemického 

složení daného materiálu a od stavu jeho povrchu. Nejvyšší korozní odolnosti v 

roztocích simulujícím tělní prostředí dosahuje komerčně čistý titan grade 1 a se 

vzrůstajícím podílem legujících prvků ve v kompozici slitiny se korozní vlastnosti 

postupně snižují. Středně a vysoce legované titanové slitiny typu Ti-6Al-4V nebo 

Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr jsou tedy mnohem více náchylné ke vzniku bodové nebo 

štěrbinové koroze, než je tomu u titanu komerční čistoty [17]. 
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3 KOROZE JAKO DEGRADAČNÍ MECHANISMUS BIOMATERIÁLŮ 

Koroze může být popsána jako samovolný elektrochemický děj, při němž 

dochází v důsledku interakce mezi materiálem a prostředím k přechodu látky do 

stabilnějšího stavu, čímž dojde ke snížení celkové volné entalpie systému. V 

souvislosti s biomateriály hovoříme nejčastěji o korozi ve vodných prostředích. 

Výjimkou může být vysokoteplotní koroze při tepelném a termomechanickém 

zpracování daných materiálů, kdy se výrazně projeví vliv okolní atmosféry na stav 

a charakter vznikajících korozních vrstev. Většina organismů obsahuje více než 70% 

vody, ve které jsou rozpuštěny také látky iontové povahy, které považujeme za 

nosiče elektrického náboje [3]. U kovů rozlišujeme tři základní korozní stavy, které 

odpovídají jejich koroznímu chování. Prvním z nich je imunita, při které kov nejeví 

žádné známky korozního napadení a nedochází k reakcím s okolním prostředím. 

Další oblastí je aktivita, při které je kov aktivně korodován, a jeho ionty mohou volně 

přecházet do okolního prostředí. Třetím stavem je pasivita, která je charakteristická 

tím, že povrch materiálu pokryt je tenkou, ale velice kompaktní vrstvou korozních 

produktů, tzv. pasivní vrstvou, která působí bariérovým efektem a chrání tak kov 

před okolním prostředím. Je-li kov v pasivním stavu, je rychlost koroze téměř 

zanedbatelná (v řádech nanometrů až mikrometrů za rok), a tedy korozní poškození 

nijak neovlivní funkčnost samotné aplikace, a to ani po velmi dlouhém čase. Korozní 

chování materiálů schopných pasivace, je znázorněno obecně na obrázku 3.1, kde je 

vynesena obecná závislost korozní rychlosti na potenciálu pro oblast aktivního a 

pasivního, resp. transpasivního stavu [18]. Je-li kov v aktivním stavu, na jeho 

povrchu elektrochemickými reakcemi vznikají produkty, které nejsou schopny 

povrch významně chránit a mohou být dokonce rozpouštěny do okolního roztoku. 

 

Obrázek 3.1 Obecná závislost rychlosti koroze pasivovatelných kovů na 

elektrodovém potenciálu 
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Pro materiály používané uvnitř organismu je nejdůležitější oblast E-pH 

diagramu ohraničená hodnotami pH 4-9 resp. ve spodní části žaludku může 

krátkodobě klesat až k 1,5. Hodnota potenciálů je zpravidla udávána mezi -0,5 a +1,0 

V (vs. SHE). Pourbaixův diagram s vyznačenými oblastmi jednotlivých druhů 

tělních prostředí je možné vidět na obrázku 3.2 [13]. 

Obrázek 3.2 Pourbaixův (E-pH) diagram s vyznačenými regiony pro dané tělní 

tekutiny (vytvořeno dle [19] a upraveno) 

O charakteru reakce organismu na přímý styk s kovem rozhodují nejen druh 

korozních produktů vznikajících při jeho rozpuštění, ale také jejich elektrochemická 

stabilita a koncentrace. Je-li tedy rozpustnost korozních produktů nižší, než je limitní 

koncentrace jejich cytotoxicity, je pravděpodobné, že materiál nevyvolá žádné 

nežádoucí změny uvnitř biosystému [20,21,22]. Rozpustnost některých korozních 

produktů, stejně jako limitní koncentace vybraných kovů v krvi jsou znázorněny na 

obrázku 3.3. 

Obrázek 3.3 Limitní toxická koncentrace vybraných prvků a rozpustnost jejich 

korozních produktů (částečně převzato z [20,22] a upraveno) 
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3.1 Bodová koroze (Pitting) 

Bodovou korozí rozumíme lokalizované korozní napadení části povrchu za 

vzniku korozních bodů nebo důlků, přičemž zbytek povrchu nevykazuje v pasivním 

stavu téměř žádné korozní napadení. Pro tento druh napadení se také vžil anglický 

název „pitting“. Bodová koroze je v porovnání s ostatními druhy korozního napadení 

biomateriálů považována za jeden z nejnebezpečnějších druhů koroze, jelikož je v 

praxi velmi těžké ji odhalit, měřit nebo jí zamezit. Pitting se zpravidla vyskytuje u 

materiálů, jejichž povrch je chráněn pasivní vrstvou, v oblasti medicíny bývá tedy 

nejčastěji pozorován u titanových a kobalt-chromových slitin nebo korozivzdorných 

ocelí. V případě titanových slitin, ale i korozivzdorných ocelí, bývá napadení 

bodovou korozí často iniciováno v místech, kde povrchová struktura obsahuje 

částice sekundárních fází, jejichž elektrodový potenciál je více ušlechtilý 

v porovnání se zbytkem struktury. Tyto částice se tedy chovají jako katody, okolní 

matrice nebo oslabená pasivní vrstva pak jako anoda a dochází k jejímu primárnímu 

rozpouštění. V případě titanu a jeho slitin se nejčastěji jedná o karbidy nebo hydridy 

titanu, vznikající při primárních a sekundárních metalurgických procesech, případně 

při tepelném zpracování [23]. Vznik korozního důlku (pitu) na povrchu 

korozivzdorné oceli je ilustrován na obrázku 3.4 (A), obrázek 3.4 (B) pak 

dokumentuje lokalizované korozní napadení na povrchu drátku z nitinolu. 

 Obrázek 3.4 (A) Schéma vzniku důlkové koroze na povrchu korozivzdorné oceli 

(převzato z [24] a upraveno), (B) Projev bodové koroze na drátku z NiTi slitiny 

Tento druh korozní napadení u kovů určených pro implantologii však může být také 

úmyslně vyvolán k vytvoření charakteristických nano (případně submikro) struktur 

na povrchu daných aplikací. Při vhodně nastaveném procesu je možné získat 

struktury s výbornou mírou biokompatibility a výhodnými technologickými 

vlastnostmi. Samotná technologie, možnosti její využití, probíhající chemické 

reakce a výsledné elektrochemické i vybrané technologické a mechanické vlastnosti 

jsou v kapitole zaměřené na techniku anodizace povrchu. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4 METODY A ZAŘÍZENÍ POUŽITÉ PŘI HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ 

Experimentální část je zaměřena na hodnocení vybraných kovových 

biomateriálů a jejich povrchových úprav především z hlediska jejich korozních 

vlastností, avšak pro vytvoření uceleného pohledu na danou problematiku a její 

komplexní zhodnocení byly provedeny také vybrané zkoušky mechanických, 

technologických nebo biologických vlastností. Jelikož jsou některé sledované 

vlastnosti navzájem úzce provázány, nebylo možné sledovat jen jednu konkrétní 

vlastnost, ale bylo nutné pohlížet na problematiku komplexně, proto je na závěr 

každé podkapitoly diskutována korelace jednotlivých sledovaných parametrů. 

Experimentální metody povrchové, strukturní a fázové analýzy 

Pro obrazovou analýzu povrchu a povrchových struktur bylo využito 

především skenovací elektronové mikroskopie (SEM). Za tímto účelem byly na 

pracovištích VŠB-TU Ostrava používány přístroje JEOL JSM-6490LV a FEI 

QUANTA 450 FEG. Elektronový mikroskop byl používán v režimu sekundárních 

elektronů (SE) pro dokumentaci reliéfu a topografie povrchu, nebo v režimu zpětně 

odražených elektronů (BSE) pro dokumentaci materiálového kontrastu. 

K pozorování a hodnocení struktury vybraných materiálů byl dále použit 

invertovaný světelný mikroskop Olympus IX70. K fázové analýze byl použit 

difraktometr Bruker Advance D8. 

Hodnocení povrchových struktur pomocí nanoindentace 

Metoda nanoindentace byla využita k přímému hodnocení vybraných 

mechanických vlastností povrchových struktur, především pak stanovení tvrdosti a 

modulu pružnosti sledovaného materiálu nebo povrchové vrstvy. K měření byl 

použit přístroj Hysitron Triboindeter TI 950 s diamantovým Berkovichovým 

indentorem  ve tvaru trojbokého jehlanu. Zkouška sestávala ze tří částí (zatěžování, 

výdrž a odtěžování), přičemž byla snímána závislost aplikované síly na hloubce 

vtisku a čase Zatěžovací křivky byly vyhodnocovány přístrojem automaticky, 

případně programem Niget©. 
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Měření přilnavosti povrchových vrstev 

K měření přilnavosti povrchových vrstev byl používán přístroj Elcometr 506 

s hydraulickým přenosem aplikované síly v kombinaci s odtrhovou panenkou o 

průměru 20mm. Pro adhezní spojení panenky a zkoušeného povlaku bylo použito 

dvousložkové epoxidové lepidla Alteco s garantovanou pevností v tahu 15 MPa. Po 

provedení zkoušky bylo zobrazovacími metodami sledováno zkoušené místo a 

hodnotila se míra poškození vrstvy resp. odloupnutí vrstvy ze substrátu. Samotný 

postup a průběh zkoušky je normován např. v ČSN EN ISO 4624, nebo ASTM D 

4541 – 17. Základní princip této metody je ilustrován na obrázku 4.1 [25,26]. 

Obrázek 4.1 Princip odtrhového testu adheze (převzato z [27] a upraveno) 

Potenciodynamická polarizace 

 Pro potenciodynamická měření související s touto prací byl na VŠB-TU 

Ostrava využíván potenciostat Voltalab PGZ 100 se softwarem Voltamaster 10 a 

v rámci výzkumu na Robert Gordon Univerzity byl používán potenciostat Ivium 

Vertex vybavený softwarem Iviumstat. Při tomto procesu je sledovaný vzorek 

umístěn do korozní cely a připojen k pracovní elektrodě potenciostatu. Dále je do 

korozní cely vložena protielektroda z inertního materiálu (poplatinovaný titanový 

drát nebo mřížka s poplatinovaným povrchem) s plochou povrchu min. 2x větší než 

je exponovaný povrch vzorku a dále je do cely referenční nasycená kalomelová 
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elektroda Hg/Hg2Cl2 (zkráceně též SCE) s potenciálem 0,244 V vs. SHE [28]. 

Schématické uspořádání korozní cely je znázorněno na obrázku 4.2. 

Obrázek 4.2 Schematické zapojení korozní cely 

Při samotné potenciodynamické zkoušce je počáteční hodnota potenciálu na začátku 

zkoušky dle norem nastavena na -100 mV vs. potenciál po ustavení korozní 

rovnováhy. Maximální nárůst potenciálu by neměl překročit 0,16 mV/s, tj. 10 

mV/min. Při průběhu zkoušky je zaznamenávána závislost procházejícího proudu na 

potenciálu přiváděnému na vzorek. Z nasnímaného průběhu křivky při přechodu 

z katodické do anodické je pak možné Taffelovou metodou vyhodnotit základní 

korozní parametry dle platné terminologie ASTM G 15 [29], např. korozní proud a 

hustotu korozního proudu vztaženou k jednotkové ploše (Ik resp. Jk), korozní 

potenciál (Ek), nebo měrný polarizační odpor (Rp). Z těchto hodnot je pak možné 

pomocí rozšířené a upravené Faradayovy rovnice vypočítat veličiny jako je korozní 

rychlost vk tj. úbytek materiálu v mm/rok, nebo množství a hmotnost iontů 

uvolněných do korozního roztoku. U biomateriálů chráněných pasivní vrstvou je 

dále vyhodnocován tzv. potenciál průrazu pasivní vrstvy (Epr), případně potenciál 

repasivace neboli obnovy pasivní vrstvy (Erep). Pro určení těchto potenciálů jsou 

standardně využívány dvě metody. Jedná se o metodu průsečíkovou a metudu 

přímého odečtu potenciálu při dané hodnotě korozního proudu [30,31]. Pro kladné 

hodnocení materiálu tzn., aby mohl být materiál doporučen pro další fázi testování, 

je požadováno, aby potenciál průrazu pasivní vrstvy byl vyšší než +600 mV vs. SCE 

[32]. 
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Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) 

Elektrochemická impedanční spektroskopie je řazena mezi metody 

nedestruktivní s minimálním ovlivněním testovaného povrchu. Tato metoda 

umožňuje detailní sledování kinetických procesů, přenosových dějů a částečně i 

elektrochemických reakcí probíhajících na povrchu sledovaného vzorku za pomoci 

periodického budícího signálu s nízkou amplitudou napětí a postupně se měnící 

frekvencí. Při samotném měření je u testovaného vzorku sledována závislost 

proudové odezvy na průběhu budícího napětí. Bylo zjištěno, že při vysokých 

frekvencích jsou děje na povrchu vzorku řízeny přenosem elektrického náboje, za 

nízkých frekvencí je pak řídícím mechanismem difuze a migrace iontů nesoucí 

elektrický náboj [33]. Pro elektroimpedanční zkoušky v rámci této práce byl opět 

používán potenciostat Voltalab PGZ 100 se softwarem Voltamaster 10 a korozní 

cela s tříelektrodovým zapojením, jen na rozdíl od korozních zkoušek bylo místo 

poplatinované titanové protielektrody používána tyč z vysoce čistého grafitu. 

Frekvenční rozsah zkoušek byl volen dle doporučení normy ASTM G 106 [34], tj. 

od 100kHz po jednotky až desetiny Hz. Na základě naměřeného průběhu křivky 

impedance a dle předpokládaného charakteru povrchu, může být navržen tzv. 

ekvivalentní elektrický obvod s patřičným počtem prvků, které svým uspořádáním 

simulují především povrchové vlastnosti testovaného materiálu. V návaznosti na 

charakter ekvivalentního okruhu jsou pak namodelovány (nafitovány) přesné 

parametry jednotlivých prvků obvodu, které umožnují kvantitativně popsat např. 

hodnoty odpor rezistorů, nebo kapacitu kapacitorů a konstantních fázových 

elementů. Při vyhodnocování ekvivalentních obvodů v této práci byl používán 

software EIS Spectrum Analyser ®.  

Hodnocení úhlu smáčení povrchu 

Smáčivost hraje klíčovou roli při adsorpci bílkovin a složitějších látek 

peptidické povahy na povrchu materiálu, což je děj, který probíhá v počátečních 

fázích hojení rány a rozhoduje tak o stabilitě implantátu v dalších fázích. Třemi 

základními parametry, které ovlivňují úhel smáčení povrchu, jsou chemické a fázové 

složení povrchu, jeho struktura a topografie, a v neposlední řadě jeho náboj [35]. 

V rámci této práce byla část měření prováděna na univerzitě v Loughborough 

pomocí aparatury obsahující zařízení Dataphysics model OCA 15EC 

s integrovaným softwarem pro vyhodnocení měření. Měření v rámci VŠB-TU 

Ostrava byla prováděna za pomocí mikropipety a snímacího zařízení Olympus E 

600, kdy byly výsledky vyhodnoceny pomocí softwaru ImageJ. Měření probíhala za 

podmínek definovaných v ASTM D7334 [36] za použití metody ležící kapky (angl. 
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sesile drop). Při měření byly vždy na povrch nanášeny 2-3 µl kapky destilované 

vody. 

Fotokolorometrie formou reflektometrie 

Fotolokorimetrii řadíme mezi nedestruktivní metody, které složí k měření 

odrazivosti světla daných vlnových délek od povrchu materiálu. Experimentální 

měření v rámci této práce probíhalo za využití spektrometru S2000 Ocean Optics, 

halogenové lampy HL2000 Ocean Optics s reflexní sondou a rozsahem měřených 

vlnových délek 351 – 1003 nm. Výsledkem měření byla křivka reflexí daných 

vlnových délek. Na základě této křivky mohl být vyhodnocen absorpční profil 

daného povrchu.  

Zkoušky cytotoxicity vitro-test přímého kontaktu 

 Hodnocení cytotoxicity je při metodě přímého kontaktu založeno na 

vizuálním (makroskopickém) sledování inkorporace vitálního barviva krystalové 

violeti do živých buněk a mikroskopickém posouzení změn morfologie buněčné 

vrstvy (vakuolizace, odlučování buněk, cytolýza). Pokud se cytotoxický materiál 

uvede do kontaktu s buněčnou vrstvou, vytváří ve svém okolí zónu poškozených 

buněk, do kterých barvivo není inkorporováno. Základem pro určení stupně 

cytotoxicity jsou index lýzy (tj. popis změn stavu buněčné vrstvy a numerický odhad 

podílu poškozených buněk) a index odbarvení (tj. vzdálenost hranice nezbarvené 

zóny od okraje vzorku. Při samotném hodnocení je vzorek umístěn do Petriho misky 

a je přes něj přeseta kultura fibroblastů. Po kultivaci (24h/100% vlhkost, 37%, 

atmosféra 95% vzduch + 5% CO2) je vyhodnocen index lýzy a vzorek z Petriho 

misky vyjmut. Dále jsou buňky fixovány 95% metanolem a barveny krystalovou 

violetí. Po promytí destilovanou vodu a vysušení je dále sledován a vyhodnocen 

index odbarvení buněk [37]. Na základě zjištěných a vyhodnocených pozorování je 

stanovena míra cytotoxicity. 

Zkouška antibakteriálního působení otiskovou metodou 

Ploché vzorky se zkoušenou povrchovou úpravou byly upraveny na menší 

části o ploše cca. 20 cm2 a na jednu stranu vzorku byla nanesena suspenze s obsahem 

bakteriálního kmene o objemu 100 µl; 1 ml nanášené suspenze obsahoval přibližně 

9,8 x 108 cfu bakterií vybraného kmene. Při teplotě 35 ± 2°C a vlhkosti okolo 70% 

došlo k zaschnutí suspenze na studovaných površích a vzorky byly po jednom dni 

od nanesení suspenze otisknuty na plotny krevního agaru umístněného v Petriho 
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miskách. Následně byly Petriho misky umístěny do prostředí se stálou teplotou 35 ± 

2 °C bez přístupu světelného záření, kde probíhala další kultivace. Počet kolonií na 

povrchu agaru byl vyhodnocován po 24 hodinách kultivace. Čím nižší byl počet 

vytvořených kolonií na ploše agaru, tím vyšší antibakteriální účinnost má sledovaná 

povrchová úprava. 
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5 HODNOCENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI SLINOVANÝCH TITANOVÝCH 

VZORKŮ S ŘÍZENOU PÓROVITOSTÍ  

Hlavní motivací tohoto výzkumu bylo tedy objasnit vliv použité technologie 

přípravy materiálu na jeho výsledné elektrochemické vlastnosti. 

Vzorky pro tyto testy byly vytvořeny za použití metod práškové metalurgie, 

kdy byla titanová houba o čistotě 99,99% rozemleta v kulovém mlýně a výsledný 

prášek byl následně smísen s částicemi sacharozy v hmotnostním poměru uvedeném 

v tabulce 5.1 

 Tabulka 5.1 Značení vzorků a hmotnostní zlomek pórotvorné látky 

Číslo vzorku 1 2 3 

Hmotnostní zlomek pórotvorné látky 

sacharozy (%) 
0 8 25 

 

Po izostatickém lisování směsi do podoby válečků o průměru 13 mm a výšce 

cca. 25 mm byly tyto výlisky ponořeny do vody o teplotě 90°C na dobu 20 sekund, 

za účelem rozpuštění pórotvorného media. Je však velmi pravděpodobné, že se 

v objemu materiálu vyskytovali také uzavřené póry, ze kterých sacharóza touto 

metodou odstraněna nebyla. Následně byly vzorky dvoufázově slinovány ve vakuu 

při teplotách 600 °C po dobu 60 minut resp. 1200 °C dalších 60 minut. K ochlazení 

vzorků došlo v peci taktéž ve vakuu, aby bylo zamezeno vysokoteplotní oxidaci 

povrchu vzorku a difuzi atmosférických prvků dovnitř materiálu a tím i vzniku 

nežádoucích sekundárních fází. Makrostruktura studovaných vzorků s rozdílnou 

pórovitostí je zaznamenána na obrázku 5.1 
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Obrázek 5.1 Makroskopické snímky studovaných vzorků s A) 0 hm. % sacharózy, 

B) 8 hm. % sacharózy, C) 25 hm. % sacharózy 

 

Hlavním rizikem z hlediska změny korozní odolnosti byla difuze 

nevylouhovaného a následně termicky rozloženého roztaveného pórotvorného 

média (především atomů uhlíku, kyslíku a vodíku) do titanové matrice a vznik 

sekundárních fází. V důsledku tvorby těchto fází je zde předpoklad, že se korozní 

vlastnosti vzorků budou měnit v závislosti na množství intersticiálních prvků 

v rozpuštěných v tuhém roztoku. Následně byla na vzorcích vymezena nominální 

plocha 1cm2, která byla podrobena korozní zkoušce dle ASTM 2129 i s větví zpětné 

polarizace. Zaznamenané polarizační křivky a z nich pomocí Taffelovy a Sternovy 

metody odvozené veličiny jsou znázorněny na obrázku 5.2, resp. v tabulce 5.2.  

Potenciály průrazu a repasivace zjištěné průsečíkovou a konvenční metodou jsou 

pak zaznamenány v tabulce 5.3. 

Tabulka 5.2 Korozní vlastnosti porézních vzorků 1-3 zjištěné Taffelovou a 

Sternovou metodou 

Vzorek 

Korozní potenciál Ecor 

vs. SCE (mV) 

Korozní 

rychlost vk 

(nm/rok) 

Polarizační odpor Rp 

(kΩ·cm2) 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

1 (0%) -457 -450 1675 38 35 

2 (8%) -245 -251 12 7110 6820 

3 (25%) -248 -249 18 9750 9330 

 



Experimentální část 

 

17 

 

Obrázek 5.2 Polarizační křivky pro vzorky 1, 2 a 3 s vyznačenou proudovou 

hustotou odpovídající potenciálu průrazu a repasivace 

 

Tabulka 5.3 Hodnoty potenciálu průrazu a repasivace vyhodnocených 

z polarizační křivky  

Vzorek 
Hodnoty charakteristických potenciálů vs. SCE (mV) 

Edep Edep-konv Erep Erep-konv 

1 (0%) N 1245 N 2820 

2 (8%) ~1350 987 1750 2282 

3 (25%) N 567 1450 1687 

Pozn. N-nelze touto metodou stanovit 

Diskuse 

Tento experiment si kladl za cíl vyhodnotit korozní vlastnosti slinovaných 

vzorků s řízenou pórovitostí v simulovaném prostředí organismu. Vzorky 

s přídavkem pórotvorné látky vykazovaly v porovnání s referenčním vzorkem bez 

přídavku sacharózy značně pozitivnější korozní potenciál, a to více než 200 mV 

[32,38]. Dále bylo pomocí Taffelovy metody zjištěno, že polarizační odpor byl 

v případě vzorků s řízenou pórovitostí o více než dva řády vyšší než v případě 

referenčního vzorku bez přídavku sacharózy. Tento jev souvisí s charakterem 

ochranné pasivní vrstvy na povrchu vzorků. Čím je tato vrstva kompaktnější, tím 
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méně obsahuje defektů, kde je soustředěna většina toku elektrického náboje, což 

vede také ke zvýšení polarizačního odporu [39,40]. Z vyhodnocení potenciálu 

průrazu a repasivace vyplývá, že změna charakteru prostředí, především jeho 

oxidační schopnost daná vnějším potenciálem přiváděným na vzorek má u vzorků 

s řízenou pórovitostí za následek výrazný posun těchto potenciálů k nižním 

hodnotám. Hodnoty potenciálu průrazu u vzorku s 25 hm. % sacharózy dokonce 

klesla pod hranici 600 mV vs. SCE , která je obecně označována za dostačující pro 

kladné hodnocení vzorku [32]. Toto bylo nejspíše způsobeno strukturními změnami 

v objemu materiálu v průběhu slinování, kdy prvky z termicky rozloženého 

pórotvorného media difundovaly do okolního materiálu a vytvořily sekundární fáze, 

což mělo za následek negativní změnu potenciálu průrazu a repasivace. Negativně 

se na hodnotách těchto potenciálů může podílet i vznik galvanických mikročlánků 

ve struktuře materiálu [41]. Na základě výsledků získaných za použití metody 

polarizační voltametrie lze tedy tvrdit, že metoda přípravy vzorků s řízenou 

pórovitostí za použití sacharózy jakožto pórotvorného media má za daných 

podmínek pozitivní vliv na korozní potenciál, korozní rychlost a polarizační odpor, 

velmi negativně však ovlivňuje hodnoty potenciály průrazu a repasivace. 
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6 VLIV PASIVACE NA KOROZNÍ VLASTNOSTI OCELI 1.4301 V ROZTOKU 

CHLORNANU SODNÉHO 

Motivací tohoto experimentu bylo prokázat a kvalitativně popsat vliv 

chemické pasivace povrchu oceli 1.4301 (AISI 304)  na korozní odolnost tohoto typu 

materiálu vůči působení dezinfekčních činidel na bázi roztoku chlornanu sodného 

(chem. vzorec NaClO) o různé koncentraci. Pro samotný experiment bylo vytvořeno 

6 vzorků z oceli 1.4301, jejíž mikrostruktura je ilustrována na obrázku 6.1. 

Obrázek 6.1 Mikrostruktura studované oceli 1.4301 

Vzorky byly hodnoceny se dvěma stavy povrchu- vzorky z první sady měly 

jen jemně broušený, povrch vzorků z druhé sady byl po broušení dále pasivovaný 

dle ASTM A 967[42]. Jako korozní roztok byla použita směs chlornanu sodného o 

nominální koncentraci 4,7 hm. %., která byla dále ředěna v poměru 1:10, 1:100 a 

1:1000. Samotná zkouška probíhala opět dle ASTM F2129 a výsledky těchto testů 

jsou ilustrovány v tabulce 6.1. Na obrázku 6.2 jsou pak ilustrovány polarizační 

křivky pro vzorky s různým stavem povrchu hodnocené v roztoku s ředěním 1:10. 

Obrázek 6.3 pak zachycuje povrch vzorků po provedení zkoušky, který vykazuje 

přítomnost lokalizovaného korozního napadení.  
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Tabulka 6.1 Základní korozní parametry pasivovaných a nepasivovaných vzorků  

Vzorek, ředění  

Korozní potenciál 

vs. SCE (mV) 

 Korozní 

 rychlost 

(µm/rok) 

Polarizační  

odpor Rp 

(kΩ·cm2) 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

broušený, 1:10     204  211 5.7 28 29 

broušený, 1:100 415  414 1.2 65 58 

broušený, 1:1000 498  477 0.9 157 156 

brouš. + pasiv 1:10 -324  -325 9.2 15 16 

brouš. + pasiv 1:100 -254  -254 5.8 26 27 

brouš. + pasiv 1:1000 -136  -136 4.4 32 32 

 

Obrázek 6.2 Polarizační křivky pasivovaného a nepasivovaného vzorku v 

roztoku s ředěním 1:10 
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Obrázek 6.3 Povrch vzorku s četným výskytem korozních důlků jako důsledek 

provedení korozních zkoušek 

 

Diskuse 

Průběh polarizačních křivek pasivovaných vzorků prokazuje v porovnání se 

vzorky s jen broušeným povrchem posunutí korozního potenciálu ke kladnější 

hodnotám, a to i o více než 500 mV. Na základě tabulky 6.1 lze konstatovat, že 

s menší koncentrací aktivní látky v roztoku klesá i rychlost koroze, avšak pro vzorky 

s pasivovaným povrchem je rychlost koroze značně nižší, než pro vzorky s jen 

broušeným povrchem. Pro roztok s obsahem chlornanu sodného 4,7g NaClO na 1 

litr roztoku dosahuje rychlost koroze pasivovaného vzorku 1,2 µm/rok oproti 5,8 

µm/rok pro vzorek s broušeným povrchem. Tyto hodnoty jsou však přepočteny pro 

případ koroze celého povrchu, je tedy možné očekávat, že rychlost koroze vztažené 

ke korozním bodům bude vyšší až o několik řádů. Nízký polarizační odpor 

broušených vzorků nasvědčuje na přítomnost méně kompaktní případně pasivní 

tenčí vrstvy s horšími izolačními vlastnostmi [42,43]. 
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7 HODNOCENÍ VLIVU ELEKTROCHEMICKÉ ANODIZACE OCELI 1.4404 

NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI POVRCHU A VHODNOST PRO JEHO DALŠÍ 

POVLAKOVÁNÍ 

Hlavní motivací této kapitoly je objasnit možnost elektrochemické úpravy 

povrchu oceli 1.4404 za účelem jeho zdrsnění a posoudit vhodnost této metody jako 

předúpravy pro následné povlakování látkami bioaktivního charakteru. Především 

byl hodnocen vliv anodizace povrchu na výsledné vlastnosti vzorku Při anodizaci 

dochází k reakci aktivních látek z roztoku (zpravidla fluoridů) a substrátu za vzniku 

povrchu s vysokou drsností. Testované vzorky byly rozděleny do kategorií podle 

způsobu jejich následující úpravy. Povrch prvního vzorku byl pouze 

elektrochemicky povlakován hydroxyapatitem (HA). Povrch druhého vzorku byl 

odmaštěn, anodizován a elektrochemicky povlakován hydroxyapatitem. Třetí 

vzorek byl upraven stejně jako druhý vzorek, avšak byl dále tepelně zpracován. 

Proces elektrochemické depozice částic hydroxyapatitu probíhal cyklicky při 

potenciálu -2V vs. SHE z vodného roztoku s obsahem amoniaku a přídavkem 

prekurzorů o koncentraci 0.042 M Ca(NO3)2 a 0.025 M (NH4)2HPO4 [44,45]. 

Tepelné zpracování k zesílení vazby mezi substrátem a povlakem částic probíhalo 

za tlaku ~10 Pa při teplotě 400 °C po dobu 20 minut. Povrch substrátu a částečně i 

struktura v dodaném stavu resp. stavu po anodizaci a po následném povlakování je 

ilustrován na obrázku 7.1. Pro hodnocení korozních parametrů výše uvedených 

vzorků byla použita metodika dle normy ASTM F2129 avšak bez zpětné polarizace. 

Vzorky byly testovány v Tyrodově roztoky při teplotě 37 ± 1°C.  Korozní křivky 

z tohoto měření jsou ilustrovány na obrázku 7.2. Hodnoty základních korozních 

parametrů byly z průběhu křivek opět vyhodnoceny jak Taffelovou, tak Sternovou 

metodou a jsou porovnány v tabulce 7.1.  

Obrázek 7.1 Povrch vzorku (A) v dodaném stavu, (B) po anodizaci 10V/600s, (C) 

po anodizaci 10V/600s a tepelném zpracování 400°C/10 min. 
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Obrázek 7.2 Polarizační křivky hodnocených vzorků 

 

Tabulka 7.1 Hodnoty korozních parametrů vzorků s rozdílným zpracováním 

povrchu 

Vzorek 

Korozní potenciál vs. 

SCE (mV) 

Korozní 

rychlost 

(µm/rok) 

Polarizační odpor 

Rp (kΩ·cm2) 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

Dodaný + částice -155 -154 9.6 12 12 

Anod. + částice -489 -491 2.3 35 32 

Anod. + částice+ TZ -191 -190 4.0 30 29 

Referenční -308 -307 0.2 7 9 

 

Úhel smáčení povrchu vzorků byl měřen metodou ležící kapky Tyrodova 

roztoku o objemu 2µL, která byla na povrch nanášena mikropipetou. Profilový 

pohled na ležící kapku byl následně zaznamenám a vyhodnocen softwarem ImageJ. 

Pro každý povrch bylo vždy naměřeno alespoň 10 hodnot, které byly následně 

zprůměrovány. Hodnoty aritmetických průměrů úhlů smáčení jsou pro jednotlivé 

vzorky zobrazeny v tabulce 7.2. Tvar kapek na povrchu vzorků je zobrazen na 

obrázku 7.3. 
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Tabulka 7.2 Průměrné hodnoty kontaktního úhlu smáčení pro jednotlivé vzorky 

 Metody měření kontaktního úhlu  

Vzorek Dropsnake (°) LB-ADSA (°) 

Dodaný + částice 39 41 

Anod. + částice 30 29 

Anod. + částice+ TZ 24 26 

Referenční 89 94 

 

Obrázek 7.3 Charakteristický tvar kapek na povrchu (A) referenčního 

vzorku, (B) vzorku 1, (C) vzorku 2 a (D) vzorku 3 

 

Přilnavost vrstvy částic hydroxyapatitu byla hodnocena odtrhovou metodou, 

kdy na každém vzorku bylo prováděno 5 odtrhových zkoušek, jejichž hodnoty byly 

zprůměrovány. Dále byl sledován způsob a charakter porušení vrstvy částic na 

povrchu vzorků. Hodnoty odtrhových napětí spolu s charakterem odtrhové plochy 

jsou zaznamenány v tabulce 7.3. 
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Tabulka 7.3 Hodnoty odtrhového napětí a charakter místa deadheze zkušební 

panenky 

Vzorek 
Odtrhové napětí  

(MPa) 

Místo a charakter 

deadheze panenky 

Dodaný + částice 2.8 
80% substrát/povlak, 20% 

povlak/lepidlo 

Anod. + částice 6.2 
50% epoxid/panenka, 

50% delaminace vrstvy 

Anod. + částice+ TZ 8.4 
80% epoxid/panenka, 

20% povlak/lepidlo 

 

Metodou EIS byly hodnoceny především elektrochemické parametry vrstvy 

částic. Za tímto účelem byly sledovány opět jen vzorky s povlakem částic. Průběh 

hodnot impedance je zaznamenán na obrázku 7.4 (A). Na základě literární rešerše 

[46,47] byl sestaven ekvivalentní elektrický okruh, který byl použit pro tzv. „fitting“ 

křivek a kvantitativní hodnocení jednotlivých elementů ekvivalentního okruhu. 

Tento okruh je znázorněn na obrázku 7.4 (B) 

Obrázek 7.4 (A) průběh křivek impedance a (B) ekvivalentní elektr. okruh 

pro „fitting“ 

 

Prvek R1 v ekvivalentním okruhu vyjadřuje především elektrický odpor 

elektrolytu a všech spojů při zapojení vzorku v korozní cele. Prvek R2 pak vyjadřuje 

měrný elektrický odpor povrchových vrstev vzorku proti polarizaci a je vztažen k 

velikosti exponované plochy. Prvek CPE (constant phase element) vyjadřuje 

posunutí průběhu elektrického proudu oproti přiváděnému napětí, a na základě jeho 

parametrů může být vypočtena jeho kapacitance [48,49]. Hodnoty základních prvků 

z ekvivalentního okruhu a vypočtené hodnoty kapacitancí jsou pro jednotlivé vzorky 

zobrazeny v tabulce 7.4. 
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Tabulka 7.4 Hodnoty jednotlivých prvků ekvivalentního okruhu 

Vzorek 
R1 

 (Ω) 

R2 

 (Ω·cm2) 

C  

(µF·cm-2) 

Dodaný + částice 62 13516 61275 

Anod. + částice 60 32675 339 

Anod. + částice+ TZ 72 26550 7010 

Diskuse 

Cílem výzkumu v rámci této kapitoly bylo zhodnotit vliv předúpravy 

substrátu z korozivzdorné ocel 1.4404 formou anodizace na výsledné korozní a další 

vlastnosti, přímo ovlivňující funkčnost povrchu po styku s živým organismem. 

Výsledky korozních měření ukazují, že anodizace povrchu posouvá hodnoty 

korozního potenciálu k nižším hodnotám, avšak na polarizační křivce 

anodizovaného vzorku s vrstvou částic HA lze vidět oscilace hodnot korozního 

proudu v oblasti hodnot korozních potenciálů ostatních vzorků, což svědčí o 

nedosažení stability mezi probíhající anodickou a katodickou reakcí a dosažení 

„pseudorovnováhy“ při nižších hodnotách potenciálu. Korozní potenciál vzorku 

s povrchem v dodaném stavu s vyloučenými částicemi však vykazuje kladnější 

hodnoty korozního potenciálu, než referenční vzorek, lze tedy usuzovat, že tato 

úprava posouvá hodnoty korozního potenciálu ke kladnějším hodnotám. Tepelně 

upravený vzorek s anodizovaným povrchem taktéž vykazoval kladnější hodnoty 

korozního potenciálu v porovnání s referenčním vzorkem, což byl pravděpodobně 

důsledek vzniku vysokoteplotních stabilních oxidů chromu na povrchu vzorku 

[50].  Měřením kontaktního úhlu při zkouškách smáčení bylo potvrzeno, že 

přítomnost částic hydroxyapatitu na povrchu upravených vzorků snižuje úhel 

smáčení a to velmi výrazně, nejnižší úhel pak vykazoval tepelně zpracovaný vzorek 

s anodizovaným povrchem pokrytý částicemi HA. Dle předešlých studií a 

naměřených hodnot kontaktního úhlu, by na povrchu vzorku bez úpravy preferovaně 

adherovaly fibroblasty (buňky vazivové tkáně), naopak pro vzorky s částicemi HA 

na povrchu by docházelo přednostně k růstu osteoblastů (buněk kostní tkáně), což je 

žádoucí především pro permanentní aplikace [51].Výsledky odtrhových zkoušek 

potvrdili hypotézu o zvýšení adhezního spojení vrstvy a substrátu v důsledku 

tepelného zpracování, kdy pravděpodobně došlo k difuznímu propojení částic a 

povrchových oxidů [52]. Při porovnání hodnot odtrhového napětí mezi vzorkem 

s povrchem v dodaném stavu a vzorkem anodizovaným a žíhaným, došlo k nárůstu 

o 300 % z 2,6 na 8,4 MPa, což v důsledku vede ke snížení rizika masivního 
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odloupnutí vrstvy při mechanickém otěru. Hodnoty parametrů zjištěné pomocí EIS 

a vypočtené na základě metody jsou v přímé korelaci s hodnotami parametrů 

naměřenými při korozních testech (porovnání polarizačního odporu a hodnoty R2 u 

EIS metody), kdy polarizační odpor vyjadřuje celkový měrný odpor v soustavě, R2 

pak odpovídá měrnému odporu vrstvy. Vysoká kapacitance naměřená pro vzorek 1 

je nejspíše důsledek přítomnosti velmi tenké dielektrické přirozeně vzniklé pasivní 

vrstvy na povrchu, která je značně tenčí než v případě anodizací vzniklé vrstvy, takže 

dochází k vyšší kumulaci náboje na dvojvrstvě a tím i zvýšení elektrické kapacity 

rozhraní [53].  
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8 HODNOCENÍ VLIVU DEFORMACE NA KOROZNÍ VLASTNOSTI DRÁTKŮ 

Z NITINOLU 

K hodnocení byl na doporučení firmy Fibra, akreditovaného výrobce stentů, 

vybrán drátek o průměru 0,22 mm dodávaný firmou Fort Wayne z materiálu 

s výrobním označením „Nitinol #8“, jehož chemické složení odpovídá normě 

ASTM F 2063 [54]. Cílem experimentu bylo simulovat podmínky zpracování stentu 

a porovnat výsledné korozní vlastnosti pro různé úrovně deformace, které mohou 

v průběhu doby přítomnosti stentu v organismu nastat. Pro testování byl vybrán i 

extrémní případ, kdy byly testovány korozní vlastnosti i mechanicky přetrženého 

drátku, což mělo simulovat podmínky mechanického přetížení a selhání stentu. Pro 

testování byl vybrán drátek ve výchozím stavu po tažení za studena označený jako 

referenční, dále drátek žíhaný při 575 °C / 5minut při tlaku 2 Pa, což má simulovat 

tepelné zpracování při výrobě stentu. Další vzorky byly taktéž tepelně zpracovány, 

avšak byla na ně aplikována deformace tahovým napětím 10 % a 18%, což ve 

druhém případě vedlo k mechanickému přetržení. Značení vzorků a jejich 

zpracování je zaznamenáno v tabulce 8.1. 

Tabulka 8.1 Značení a zpracování testovaných vzorků 

Vzorek Odmaštění TZ (575 °C / 5min) Deformace 

1 (ref.) Ano Ne Ne 

2 Ano Ano Ne 

3 Ano Ano Ano (10%) 

4 Ano Ano Ano (18%) 

 

Na vzorcích pro elektrochemické zkoušky, které probíhaly v izotonickém 

fyziologickém roztoku, byla vymezena plocha 0,7 cm2. Nejdříve byl povrch testován 

nedestruktivní EIS metodou.  Na základě literární rešerše i naměřených průběhů 

křivek byl vybrán vhodný ekvivalentní okruh [46,47]. Výsledné křivky získané 

pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie a ekvivalentní okruh použitý pro 

jejich hodnocení jsou zobrazeny na obrázku 8.1 (A) resp. (B). Hodnoty parametrů 

jednotlivých prvků ekvivalentního obvodu jsou uspořádány v tabulce 8.2.  
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Obrázek 8.1 (A) závislost imaginární složky impedance na reálné, (B) 

ekvivalentní okruh použitý pro tzv. "fitting" hodnot 

Tabulka 8.2 Hodnoty parametrů jednotlivých prvků z ekvivalentního obvodu 

Vzorek 
R1  

(Ω) 

R2  

(Ω) 

C  

(µF/cm2)·10-6 

1 (ref.) 17.87 34245 41.60 

2 18.51 862065 7.24 

3 18.15 556139 9.74 

4 15.65 140421 14.95 

 

Test potenciodynamické polarizace byl proveden při teplotě 37 ± 1°C a dle 

metodiky ASTM F 2129. Křivky polarizace pro všechny vzorky jsou zachyceny na 

obrázku 8.2. Hodnoty základních korozních parametrů vyhodnocené z polarizačních 

křivek za použití Taffelovy a Sternovy metody jsou zaznamenány v tabulce 8.3. Z 

korozní rychlosti byla přepočtena hmotnost uvolněných nikelnatých iontů z drátku 

délky 1m (což odpovídá ploše cca. 691 mm2), tyto přepočtené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 8.4.  
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Obrázek 8.2 Polarizační křivky pro NiTi drátky 

Tabulka 8.3 Hodnoty základních korozních parametrů vypočtené Taffelovou a 

Sternovou metodou 

Vzorek 

Korozní potenciál vs. 

SCE (mV) 

Korozní 

rychlost 

(µm/rok) 

Polarizační odpor Rp 

(kΩ·cm2) 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

1 (ref.) 238 235 0.34 566 395 

2 696 692 0.06 824 832 

3 430 428 0.58 441 429 

4  162 161 1.12 158 153 

Tabulka 8.4 Hmotnost Ni2+ iontů uvolněných při korozním napadení 

Vzorek Hmotnost uvolněných iontů Ni2+ (µg/rok) 

1 (ref.) 863.88 

2 174.51 

3 1900.15 

4 4081.03 
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Povrch vzorku po provedení korozních zkoušek je ilustrován na obrázku 8.3, 

kde jsou patrné i trhliny v povrchové oxidické vrstvě. 

Obrázek 8.3 Povrch NiTi drátků po korozi, (A) široký korozní důlek na povrchu 

vzorku 2, (B) korozní důlky na povrchu vzorku 4 a detail mikrotrhlin v oxidické 

vrstvě 

Diskuse 

Bylo zjištěno, že tepelné zpracování drátku příznivě ovlivňuje jeho korozní 

vlastnosti, kdy oproti referenčnímu vzorku bez zpracování dochází k výraznému 

posunu korozního potenciálu ke kladným hodnotám, což značí přítomnost 

elektrochemicky stabilní vrstvy na povrchu, která je nejspíše tvořena směsí oxidů 

titanu a niklu. Dále bylo zjištěno, že tepelné zpracování s uvedenými parametry vede 

ke zvýšení polarizačního odporu a výraznému poklesu korozní rychlosti, což opět 

značí přítomnost kompaktní vrstvy dielektrického charakteru, která v kombinaci 

s přirozenou pasivní vrstvou působí synergickým bariérovým efektem vůči 

pronikání iontů z materiálu do okolního prostředí [55]. Z průběhu polarizačních 

křivek lze dále usuzovat, že deformace a s ní spojené poškození oxidické vrstvy na 

povrchu vede k obnažení podkladového materiálu s nižším korozním potenciálem a 

tím i snížení hodnoty celkového korozní potenciálu. Obnažená místa s nízkým 

korozním potenciálem dále působí jako anoda malého rozměru, a značně 

ušlechtilejší oxidická vrstva okolo tvoří katodu, což vede ke vzniku galvanického 

mikročlánků a přednostnímu vzniku pittingu v místech poškození vrstvy [23]. Při 

analýze měrného odporu vrstvy stanoveného EIS metodou bylo zjištěno, že hodnoty 

měrného odporu vrstvy pro referenční vzorek však nejsou v souladu s hodnotami 

polarizačního odporu; je tomu tak nejspíše v důsledku charakteristického chování 
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pasivní vrstvy na povrchu vzorku, která se liší od struktury i vlastností 

vysokoteplotních oxidů na povrchu dalších vzorků [56]. Při hodnocení měrné 

kapacitance povrchové vrstvy bylo prokázáno, že nejvyšších hodnot dosahuje 

referenční vzorek pokrytý tenkou pasivní vrstvou a nejnižších hodnot naopak vzorek 

2 po tepelném zpracování bez deformace pokrytý kompaktní a relativně tlustou 

oxidickou vrstvou. S rostoucí deformací kapacitance povrchu rostla, tento jev 

souvisí pravděpodobně se samovolnou pasivací obnaženého povrchu pod 

mikrotrhlinami, kdy vykazuje samovolně vytvořená pasivní vrstva vyšší hodnoty 

kapacitance než vrstva vysokoteplotních oxidů o větší tloušťce [57,58]. 
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9 HODNOCENÍ ANODIZOVANÝCH POVRCHŮ TITANU 

Pro všechna měření byl použit CP titan běžně dostupného gradu 4 dle normy 

[10] o medicínské čistotě tak, aby byla měření co nejvíce věrohodná a mohla být 

případně aplikovaná na reálné medicínské aplikace. Jak již bylo řečeno 

v předchozích kapitolách, anodizace je elektrochemický proces, při kterém dochází 

za působení zvýšeného potenciálu k elektrochemické přeměně substrátu za vzniku 

korozních produktů. Na rozdíl od anodizace korozivzdorných ocelí dochází u titanu 

na rozhraní substrát/vrstva k neustále syntéze oxidu, který je následně kombinací 

působení elektrického napětí a prostředí kontinuálně rozpouštěn za vzniku 

uspořádané struktury oxidu titaničitého o nano a submikro rozměrech. Princip 

anodizace je znázorněn na obrázku 9.1. K zamezení nadměrného vývinu kyslíku a 

vniku puchýřů při působení vysokých napětí, je použit roztok na bázi kapalin 

s nízkou vodivostí. 

Obrázek 9.1 Princip anodizace titanového substrátu v roztoku obsahujícím 

fluoridové ionty (vytvořeno na základě [59]) 

9.1 Vliv velikosti anodizačního potenciálu a tepelného zpracování na 

výsledné vlastnosti vrstvy 

Pro tento test byl vybrán titan o komerční čistotě grade 4, ze kterého byly 

připraveny dvě sady vzorků, jejichž značení a způsob úpravy je uveden v tabulce 

9.1. Anodizované vzorky sady A byly podrobeny obrazové analýze, kdy ze snímků 

povrchů pořízených elektronovou mikroskopií byl vyhodnocen průměr útvarů 

(nanotrubic a nanopórů) a jejich počet na jednotku plochy povrchu za pomocí 

software ImageJ. Vztah mezi anodizačním napětím a počtem resp. vnitřním 

průměrem útvarů na povrchu vzorků je naznačen v tabulce 9.2. Snímky povrchů pro 

provedení obrazové analýzy jsou ilustrovány na obrázku 9.2. 
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Tabulka 9.1 Značení a parametry zpracování vzorků 

Značení 

vzorku 

Parametry anodizace Tepelné zpracování 

Napětí 

(V) 

Doba 

(s) 

Teplota 

(°C) 
Výdrž (min) 

A1 20 60 - - 

A2 40 60 - - 

A3 60 60 - - 

A4 80 60 - - 

A5 100 60 - - 

A6 (refer.) - - - - 

B1 20 60 350 15 

B2 40 60 350 15 

B3 60 60 350 15 

B4 80 60 350 15 

B5 100 60 350 15 

 

Tabulka 9.2 Výsledky obrazové analýzy anodizovaných vzorků při různém napětí 

Anodizační 

napětí 

(V) 

Počet 

hodnocených 

útvarů 

Střední hodnota 

vnitřního 

průměru útvarů 

(nm) 

Směrodatná 

odchylka 

(nm) 

Počet útvarů 

na jednotku 

plochy 

(1/mm2) 

20 388 31.58 6.54 1.14·108 

40 470 52.23 8.19 9.64·107 

60 581 60.19 10.69 5.94·107 

80 412 69.13 13.57 4.48·107 

100 540 88.76 14.83 4.16·107 
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 Obrázek 9.2 Charakter povrchu (F) před anodizací a po anodizaci při 

napětí (A) 20V, (B) 40V, (C) 60V, (D) 80V a (E) 100V 

Vzorky byly po obrazové analýze dále podrobeny hodnocení jejich korozních 

a důležitých elektrochemických vlastností. Zkušení probíhalo ve fyziologickém 

roztoku v korozních celách o objemu 25 ml. Jednalo se o dlouhodobé měření 

vlastností, kdy byla po dobu 360 hodin v pravidelných intervalech prováděna měření 

potenciálu otevřeného okruhu (OCP) a dalších elektrochemických parametrů 

vzorků. Po 360 hodinách byla u všech vzorků provedena zkouška 

potenciodynamické polarizace k hodnocení korozních vlastností. Výsledky 

sledování OCP jsou uvedeny v tabulce 9.3. 
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Tabulka 9.3 Hodnoty potenciálu otevřeného okruhu měřené v pravidelných 

intervalech 

Značení 

vzorků 

Potenciál otevřeného okruhu vs. SCE (mV) měřený v 

intervalech po umístění do korozní cely (h) 

0 

h 

24  

h 

48 

 h 

120 

h 

144 

h 

168 

h 

192 

h 

288 

h 

312 

h 

336 

h 

A1 -153 -102 -88 -9 27 49 62 79 76 72 

A2 -143 -93 -85 3 11 44 54 73 61 69 

A3 -112 -87 -62 12 34 54 76 91 92 94 

A4 -107 -96 -59 39 54 59 65 88 98 90 

A5 -105 -98 -55 37 63 67 76 92 100 97 

A6 (ref.) -161 -146 -131 103 115 110 119 120 128 126 

B1 152 83 106 193 199 192 197 197 193 191 

B2 149 98 111 162 173 187 188 194 184 185 

B3 139 101 112 167 164 167 173 143 196 188 

B4 166 138 130 143 150 156 159 179 170 161 

B5 160 113 103 179 162 170 173 183 173 155 

 

Po uplynutí 336 hodin od umístění vzorků do korozních cel s roztokem bylo 

provedeno destruktivní testování korozních vlastností vzorků. Při 

potenciodynamické polarizaci nebylo z  důvodů vyplývajících z charakteristik 

potenciostatu přistoupeno ke zpětné polarizaci a byla hodnocena jen rostoucí 

polarizační větev. Z průběhu polarizačních křivek byly vyhodnoceny základní 

korozní parametry (korozní potenciál, polarizační odpor a přepočtena rychlost 

celkové koroze) a potenciály průrazu, tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 9.4. 

Samotné korozní křivky jsou ilustrovány na obrázku 9.3.  
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Tabulka 9.4 Hodnoty základních korozních parametrů obou sad vzorků po 336 

hodinách vypočtené Taffelovou a Sternovou metodou 

Vzorek 

Korozní potenciál vs. 

SCE (mV) 

Korozní 

rychlost 

(nm/rok) 

Polarizační odpor Rp 

(kΩ·cm2) 

Potenciál 

průrazu 

(mV vs. 

SCE) 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 
Edep-konv 

A1 -125 -122 105 135 142 2540 

A2 -126 -131 89 148 159 2550 

A3 -118 -119 75 155 164 2830 

A4 -127 -127 83 131 127 2850 

A5 -122 -119 87 126 128 >8000 

A6 (ref.) -189 -190 105 192 189 3080 

B1 -69 -70 153 124 123 1660 

B2 -81 -81 143 153 155 1430 

B3 -30 -29 168 135 146 1630 

B4 -37 -37 142 161 160 1650 

B5 -67 -65 190 123 114 1500 

 

 

Obrázek 9.3 Polarizační křivky pro (A) sadu vzorků A bez TZ, (B) sadu vzorků B 

s tepelným zpracováním 
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K hodnocení mechanických vlastností vrstvy byla použita metoda 

nanoindentace dle normy ASTM E 2546 [60], kdy byl Berkvichův indentor 

zatěžován silnou 100 µN a byla sledována hloubka průniku indentoru do vrstvy. Na 

obrázku 9.4 jsou ilustrovány nanoindentační křivky pro povrch anodizovaný při 

stejném napětí, liší se jen tepelným zpracováním. Na základě tzv. Oliver-Pharrovy 

analýzy odtěžovací části křivky nanoindentace byla pomocí programu Niget 0.3 

zjištěna hodnota tzv. indentační tvrdosti HIT a indentačního modulu pružnosti EIT, 

výsledky jsou uvedeny v tabulce 9.5. 

 Obrázek 9.4 Ukázka průběhu křivek nanoindentace pro (A) vzorek A3, 

(B) vzorek B3 s vyznačenými úseky zatěžování (červěně), výdrže (zeleně) a 

odtížení (modře) 

Tabulka 9.5 Hodnoty indentační tvrdosti HIT a indentačního modulu pružnosti EIT 

Vzorek 

HIT (GPa) EIT (GPa) 

Průměrná 

hodnota 
Sm. odchylka 

Průměrná 

hodnota 
Sm. odchylka 

A1 20 2 185 17 

A2 26 3 241 12 

A3 33 3 329 18 

A4 29 3 323 14 

A5 27 1 274 21 

B1 15 1 238 19 

B2 19 2 292 22 

B3 20 2 275 15 

B4 18 2 271 17 

B5 15 2 199 20 
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Smáčivost anodizovaného povrchu byla hodnocena pomocí metody ležící 

kapky a vyhodnocena programem Image J pomocí metod „Drop Snake“ a „LB-

ADSA“. Obrázek 9.5 ilustruje tvar kapek na jednotlivých vzorcích a v tabulce 9.6 

jsou vyhodnoceny průměrné hodnoty naměřeného kontaktního úhlu.  

Obrázek 9.5 Tvar a charakter kapek na vzorku (A) A1, (B) B1, (C) A2, (D) B2, 

(E) A3, (F) B3, (G) A4, (H) B4, (I) A5, (J) B5 
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Tabulka 9.6 Hodnoty úhlu smáčení povrchů upravených vzorků měřené metodami 

"Drop Snake" a "LB-ADSA" 

  Metody měření kontaktní úhlu  

Vzorek 

Dropsnake  LB-ADSA  

Střední hodnota 

(°) 

Sm. odchylka 

(°) 

Střední hodnota 

(°) 

Sm. odchylka 

(°) 

A1 63 3 65 3 

A2 61 4 64 4 

A3 62 2 62 3 

A4 61 3 62 4 

A5 60 4 61 3 

A6 (ref.) 78 5 77 5 

B1 46 5 48 4 

B2 44 3 45 2 

B3 40 4 41 4 

B4 35 3 36 3 

B5 33 4 33 3 

 

Diskuse 

Elektronovou mikroskopií byla potvrzena přítomnost submikroskopických 

pórů a trubiček orientovaných kolmo k rovině povrchu anodizovaných vzorků. 

V publikovaných výzkumných pracích [61,62,63] byl také dokumentován vznik 

anodizované vrstvy ve formě tenkostěnných trubiček velmi podobného charakteru 

jako v této disertační práci, avšak nebyla zkoumána závislost mezi anodizačním 

napětím a jejich velikostí. Výsledky v této kapitole potvrzují závislost mezi 

anodizačním napětím a rozměrem vzniklých útvarů na povrchu. Na základě měření 

dlouhodobého sledování OCP lze konstatovat, že potenciál vzorků bez tepelného 

zpracování v průběhu času rostl mnohem výrazněji, než tomu bylo u vzorků po 

žíhání, které v průběhu testu vykazovaly při prvním přiblížení téměř konstantní 

OCP. Při porovnání hodnot OCP pro obě sady vzorků je patrné, že vrstva po žíhání 

vykazuje značně ušlechtilé hodnoty potenciálů, což svědčí o její zvýšené 

elektrodynamické stabilitě, než je tomu u vrstvy amorfní, což je v souladu s [64]. Při 

potenciodynamických zkouškách bylo pozorováno, že korozní rychlost vypočtená 

Taffelovou metodou byla vždy pod doporučeným limitem pro pohybující se části 

trvalých implantátů [65,66]. Bylo zjištěno, že v případě vzorků bez tepelného 

zpracování se přepočtená korozní rychlost s rostoucím anodizačním napětím snižuje, 
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zatímco u vzorků tepelně zpracovaných vyšší anodizační napětí vede ke zvýšení 

korozní rychlosti. Z polarizačních křivek bylo zjištěno, že tepelné zpracování vzorků 

vede k výraznému snížení hodnoty potenciálu depasivace téměř o 1000 mV. Při 

hodnocení mechanických vlastností anodické vrstvy metodou nanoindentace bylo 

zjištěno, že povrchy vzorků, které byly po anodizaci podrobeny žíhání, vykazovaly 

v porovnání s nežíhanými vzorky mírně nižší hodnoty indentační tvrdosti a 

indentačního modulu pružnosti. Nejvyšší tvrdosti dosahuje vrstva vzniklá anodizací 

při středních potenciálech okolo 60 V. Tento jev byl nejspíše způsoben kombinací 

více faktorů, jeden z nich je optimální tuhost trubiček daná poměrem jejich výšky a 

vnitřního průměru, která za předpokladu konstantní délky roste s rostoucí napětím 

anodizace [67]. Z výsledků testů smáčení povrchu resp. hodnocení kontaktního úhlu 

lze usuzovat, že tepelné zpracování vede ke snížení kontaktního úhlu vodní kapky 

na anodizovaném povrchu. Jsou-li na tuto problematiku aplikovány výsledky ze 

studie [51], lze usuzovat, že na vzorcích sady A budou přednostně adherovat a 

proliferovat fibroblasty (buňky vazivové tkáně). Anodizovaný povrch vzorků po 

tepelném zpracování naopak budou přednostně osidlovat osteoblasty, buňky kostní 

tkáně [68] 

9.2 Vliv délky anodizace na výslednou tloušťku vrstvy 

Pro tuto část experimentů byl opět vybrán titan komerční čistoty grade 4 ve 

formě tenkých folií o tloušťce 0,1 mm. K anodizaci byla použita dvě napětí, tj. 15V 

a 60V. Proměnnou zde byla hodnota času anodizace, kdy jako nejkratší čas bylo 

zvoleno 10 minut, a pak vždy dvojnásobek předchozí hodnoty. Nejdelší doba 

anodizace byla 320 minut. Tloušťka anodické vrstvy pak byla hodnocena na příčném 

řezu pomocí techniky elektronové mikroskopie. Hodnoty tlouštěk vrstvy pro různé 

doby anodizace jsou uvedeny v tabulce 9.7. Na obrázku 9.6 jsou ilustrovány příčné 

řezy vrstvou pro anodizační napětí 15 V a různé časy anodizace.  
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Tabulka 9.7 Průměrné hodnoty tloušťky anodické vrstvy v závislosti na délce 

anodizování 

Vzorek 

Průměrná hodnota 

tloušťky vrstvy 

(nm) 

Sm. odchylka            

(nm) 

Počet 

měření 

15V/10min 782 42 38 

15V/20min 1579 55 29 

15V/40min 2003 79 30 

15V/80min 2434 86 25 

15V/160min 3135 90 27 

15V/320min 3550 95 28 

60V/10min 989 56 25 

60V/20min 2439 49 29 

60V/40min 3228 71 24 

60V/80min 3790 67 26 

60V/160min 4260 72 22 

60V/320min 4528 84 23 

 

Obrázek 9.6 Snímky vrstev vzniklých při potenciálu působícím po dobu (A) 

10min, (B) 20min, (C) 40min, (D) 80min, (E) 160min, (F) 320min 
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Diskuse  

Na základě sledování SEM lze usuzovat, že vyšší anodické napětí vede 

k vytvoření tlustší vrstvy. K tomu dochází pravděpodobně z důvodu rychlejšího 

pronikání aktivních fluoridových iontů k podkladnímu substrátu v důsledku 

silnějšího elektrického pole daného elektrickým napětím, což vedlo k urychlení 

migrace těchto iontů směrem k substrátu [69]. Samotná závislost tloušťky vrstvy na 

čase anodizace pro jednotlivé vzorky vykazuje jasně logaritmický průběh a rychlost 

nárůstu vrstvy se s vzrůstajícím časem snižuje. K tomu dochází nejpravděpodobněji 

v důsledku prodloužení difuzní délky a tím omezení pohybu iontů směrem 

k substrátu a rozpustných korozních produktů směrem ven z trubiček [70]. 

 

9.3 Hodnocení biologických vlastností anodizované vrstvy 

Tato kapitola je věnována především možnosti sycení anodické vrstvy 

aktivními látkami a hodnocení výsledných biologických vlastností. Pro hodnocení 

byly vybrány vzorky titanu grade 4 anodizované při napětí 60 V po dobu 10 minut 

v roztoku v roztoku o složení: 79% etylenglykol, 20% demineralizovaná voda a 1% 

NH4F (vše v hm. %). Vzorky byly následně umístěny do sytících roztoků s obsahem 

antibiotika Amoxicilinu. Popis a zpracování vzorků je uveden v tabulce 9.8. 

Tabulka 9.8 Značení a zpracování vzorků pro biologické zkoušky 

Popis vzorků 

Parametry sycení povrchu 

Účinná látka 
Koncentrace 

úč. látky 

Přidaná 

látka 

Jen anodizace (ref) - - - 

Anodizace + ATB  Amoxicillin  150 mg / ml - 

Anodizace +ATB + DMSO Amoxicillin  75 mg / ml DMSO 

 

Nejdříve byly vzorky hodnoceny z hlediska cytotoxicity, kdy na jejich 

sterilizovaný povrch byly umístěny živé buňky (myší fibroblasty) a po 24 hodinách 

byl sledován index lýzy a odbarvení buněk. Na obrázku 9.7 jsou ilustrovány buňky 

na konci testu, a to včetně tzv. ověřovacího pozitivního a negativního vzorku. 

Všechny zkoušené vzorky byly označeny jako netoxické 
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. 

Obrázek 9.7 Zobrazení povrchu: (A) Vzorku „Negativní kontrola“ (růžově 

obarvené živé buňky), (B) Vzorku „Pozitivní kontrola“ (bez živých buněk), (C) jen 

anodizovaný povrch, (D) anodizace + ATB, (E) anodizace + ATB + DMSO 

Stejně upravené vzorky byly použity k hodnocení antibakteriální aktivity tzv. 

otiskovou metodou. Na povrch vzorků byla nanesena suspenze obsahující bakterie 

kmeni E. Coli, kde došlo v průběhu 24 hodin k jejímu zaschnutí. Následně byl 

povrch otisknut na agar, který byl po dalších 24 hodin kultivován v komoře při 

teplotě 37°C. Následně byl vyhodnocen počet kolonií živých bakterií (světlých 

útvarů) na povrchu agaru. Obrázek 9.8 zachycuje snímky povrchu agaru pro 

jednotlivé sady vzorků po ukončení kultivace.  
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Obrázek 9.8 Snímky povrchu po kultivaci agaru s obtisky (A) jen 

anodizovaných vzorků, (B) anodizovaných vzorků + ATB, (C) Anodizovaných 

vzorků + ATB + DMSO 
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Diskuse 

Z vyhodnocení testů cytotoxicity vyplynulo, že testované povrchy 

nevykazují žádnou míru toxicity pro živé buňky. V praxi to znamená, že životní 

cyklus buněk při kontaktu s tímto povrchem není nijak narušen, dochází k vytvoření 

fyzikálně-chemických vazeb buněk na zkoušený povrch a buňky se mohou dále 

množit [71,72]. Z obrazové analýzy bylo zjištěno, že nejvyšší antibakteriální aktivitu 

vykazovaly vzorky anodizované a následně sycené olejovou suspenzí Amoxicilinu 

v dimethylsulfoxidu, kdy pouze jeden ze tří sledovaných otisků vykazoval výskyt 

jedné bakteriální kolonie. Při porovnání s předchozími studiemi lze konstatovat, že 

se jedná o excelentní výsledek a povrch vzorku tak může být označen jako silně 

antibakteriální. Naopak otisky vzorků ze sady 2, tj. po anodizaci s povrchem 

vystaveným působení čisté olejové suspenze Amoxicilinu vykazovaly významné 

množství kolonií bakterií na povrchu agaru. Jelikož byl počet kolonií statisticky 

srovnatelný s otisky vzorků bez syceného povrchu ze sady 1, může být konstatováno, 

že vzorky z druhé sady nevykazovaly žádný antibakteriální efekt [73,74]. Na základě 

výsledků této kapitoly lze usuzovat, že porézní anodizovaný povrch není schopný 

absorbovat olejové suspenze antibiotik, naopak může být sycen roztokem antibiotik 

s přídavkem organického rozpouštědla DMSO (dimethylsulfoxidu), které výrazně 

zlepšuje pronikání sytícího roztoku do povrchových struktur anodizované vrstvy  

[75]. 

 

  



Experimentální část 

 

47 

 

10 HODNOCENÍ VYBRANÝCH KOROZNÍCH A OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ 

ELEKTROCHEMICKY BARVENÝCH POVRCHŮ TITANU 

K hodnocení byly připraveny vzorky titanu gradu 4. Na základě rešerše  

[76,77] byly vzorky elektrochemicky barveny v roztoku obsahující 1 hm. % kyseliny 

citronové v demineralizované vodě. Vzorky byly anodicky barveny při potenciálech 

15 – 75 V. Samotný proces probíhal vzhledem k vodivosti a charakteru roztoku jen 

velmi krátce, při delších časech by totiž mohlo dojít k rozrušení vrstvy uvolňujícím 

se kyslíkem a vzniku puchýřů [78], proto proces probíhal jen po dobu 5 sekund. 

Značení a zpracování vzorků je patrné z tabulky 10.1. Barva vzorku je ilustrovaná 

na obrázku 10.1.  

Tabulka 10.1 Značení a zpracování vzorků 

 

Obrázek 10.1 Fotodokumentace barvy a vzhledu vzorků anodizovaných při (A) 

15V , (B) 30V, (C) 45 V, (D) 60 V, (E) 75V a referenčního vzorku (F) 

Výsledná barva vzorků byla nejdříve hodnocena metodou reflektometrie, kdy 

výstupem z měření byla reflektometrická křivka, která má své maximum, případně 

více lokálních maxim v oblasti vlnových délek principiálně odpovídajících barvě 

vzorku. Naopak spektra záření pod minimy resp. lokálními minimy dané křivky 

Značení vzorků 
Parametry barvení 

Napětí (V) Doba (s) 

1 (15V) 15 5 

2 (30V) 30 5 

3 (45V) 45 5 

4 (60V) 60 5 

5 (75V) 75 5 

6 (ref.) - - 
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charakterizovaly vlnové délky záření, které bylo vzorkem nejvíce pohlcovány. 

Reflektometrické křivky jsou pro jednotlivé vzorky ilustrovány na obrázku 10.2.  

Obrázek 10.2 Závislost míry odrazivosti na vlnové délce daného 

elektromagnetického záření pro jednotlivé vzorky 

Korozní zkoušky probíhaly dne normy ASTM F2129 [28] avšak bez smyčky 

zpětné polarizace v aerovaném izotonickém roztoku (0,9 hm. % NaCl 

v demineralizované vodě) při pokojové teplotě Průběh zkoušek byl zaznamenán ve 

formě polarizačních křivek, pomocí kterých byly vyhodnoceny základní korozní 

parametry, které jsou seřazeny v tabulce 10.2. Průběh samotných korozních křivek 

je pak zaznamenám v grafu na obrázku 10.3. 

Tabulka 10.2 Hodnoty základních korozních parametrů obou sad vzorků 

vypočtené Taffelovou a Sternovou metodou 

Vzorek 

Korozní potenciál vs. SCE 

(mV) 

Korozní 

rychlost 

(nm/rok) 

Polarizační odpor Rp 

(kΩ·cm2) 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Taffelova 

metoda 

Sternova 

metoda 

1 (15V) -336 -340 2.1 63 67 

2 (30V) -278 -281 1.1 79 79 

3 (45V) -256 -254 1.5 85 84 

4 (60V) -221 -228 1 82 95 

5 (75V) -194 -193 0.7 126 113 

6 (ref) -281 -287 65 217 208 
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Obrázek 10.3 Polarizační křivky pro vzorky zkoušené v izotonickém 

roztoku 

Diskuse 

Při procesu anodizace v prostředí organických kyselin vzniká na povrchu 

vzorku vrstva oxidu titanu, která svým charakterem a vlastnostmi určuje výslednou 

barvu povrchu. Z praktického hlediska se barvení titanových povrchů používá 

především ke změně estetických vlastností ve vybraných oblastech průmyslu, resp. 

ke změně optických vlastností v oblasti medicíny umožňující rychlou orientaci mezi 

jednotlivými aplikacemi nebo pro snadné odlišení jejich velikosti a charakteru. 

Z tohoto důvodu je nutná rychlá rozlišitelnost mezi jednotlivými barvami, ke které 

stačí zrakový vjem [79]. Metodou reflektometrie byla snímána intenzita odražených 

spekter viditelného světla, které se lišila pro různé vlnové délky záření. Z výsledků 

těchto zkoušek lze tedy usuzovat, že vzorky anodizované při vyšším napětí pohlcují 

ochotněji světlo vyšších vlnových délek, naopak světlo nižších vlnových délek 

přednostně reflektují zpět do okolí [80]. Na základě faktu, že charakter barvy není 

ovlivněn délkou anodizace, ale primárně jen potenciálem přiváděným na vzorek, lze 

usuzovat o tom, že barvy nesouvisí s interferencí světla resp. tloušťkou oxidické 

vrstvy, která je funkcí času, ale s jejím charakterem daným především anodizačním 

potenciálem. Metodou elektrochemické polarizace byly v prostředí izotonického 

fyziologického roztoku pro testované vzorky nalezeny hodnoty korozního 

potenciálu, korozní rychlosti a polarizačního odporu. Vzorek anodizovaný při 15 V 

vykazoval nejzápornější korozní potenciál, který byl o cca. 60 mV nižší, než korozní 
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potenciál referenčního vzorku. S rostoucím napětím barevné anodizace však 

výsledný korozní potenciál jednotlivých vzorků přecházel do kladnějších hodnot a 

vzorek anodizovaný při napětí 75 V pak vykazoval korozní potenciál -194 mV vs. 

SCE. Vzorky anodizované při vyšších potenciálech také vykazovaly značně vyšší 

polarizační odpor, což je pravděpodobně důsledkem přítomnosti kompaktní vrstvy 

oxidického charakteru s dobrými dielektrickými vlastnostmi, naopak nižší napětí 

anodického barveni vedou k tvorbě méně homogenní vrstvy s vyšší vodivostí [43]. 

Povrchy barvené při všech potenciálech splňují z hlediska korozní rychlosti všechna 

doporučení pro aplikace používané jako trvalé implantáty a to s rezervou až tří řádů 

[66,81]. 
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11 ZÁVĚR 

Mezi základní cíle této práce patřilo experimentálně prokázat, následně 

kvantifikovat a popsat vztah mezi zvolenými technikami a procesy výroby a 

povrchového zpracování vybraných často používaných kovových biomateriálů a 

vlivem na výsledné vlastnosti jejich povrchu, jak z hlediska mechanických, tak 

korozních, technologických a biologických vlastností. V první kapitole byl 

pozorován částečný pozitivní vliv přídavku částic pórotvorného média, který vedl 

ke zvýšení polarizačního odporu, snížení rychlosti koroze a posunutí korozního 

potenciálů ke kladnějším hodnotám. Naopak nepříznivý vliv měl přídavek těchto 

částic na hodnotu potenciálu průrazu a repasivace. V kapitole věnované studiu vlivu 

deformace a tepelného zpracování na korozní vlastnosti slitiny Ni-Ti bylo potvrzeno, 

že tepelné zpracování vede ke zvýšení korozní odolnosti zkoušených drátků, naopak 

narušení povrchové vrstvy tvořené vysokoteplotními oxidy velmi nepříznivě 

ovlivňuje výslednou korozní rychlost a tím i zvyšuje hmotnost uvolněných iontů 

niklu z oblasti korozního napadení v daném časovém intervalu. Metodou EIS byl 

potvrzen efekt částečné samovolné repasivace tohoto materiálu v případě narušení 

povrchové oxidické vrstvy, což se projevilo zvýšením kapacitance sledovaného 

povrchu. Další kapitola reflektovala aktuální problém související s procesem 

dezinfekce zdravotnických zařízení, kdy bylo zjištěno, že proces chemické pasivace 

oceli 1.4301 velmi pozitivně ovlivňuje korozní potenciál studovaných povrchů a je 

schopen dočasně chránit povrch i v případě jeho kontaktu s agresivním prostředím 

obsahující chlornanové radikály. U oceli 1.4404 byl prokázán pozitivní vliv jak 

anodizací zdrsněného povrchu, tak následného tepelného zpracování na výsledné 

korozní vlastnosti, přilnavost bioaktivní vrstvy a smáčivost povrchu. Vzhledem 

k jednoduchosti realizace celého procesu mají takto upravené aplikace značný 

potenciál pro uplatnění v medicínské praxi. Nejvýznamnější část předložené 

disertační práce je však věnovaná oblasti anodických úprav povrchu titanu gradu 4. 

Na anodizovaných plochách vzorků byla pozorována vrstva na bázi oxidu titanu, 

která byla tvořena dutými útvary (póry nebo trubičkami) submikro a nano velikosti. 

Byla potvrzena přímá závislost mezi anodizačním napětím a vnitřním průměrem 

těchto útvarů. Byla také odhalena závislost mezi délkou anodizace a tloušťkou 

vzniklé oxidické vrstvy. Na základě procesu nanoindentace byly stanoveny 

optimální podmínky anodizace povrchu, které vedou ke vzniku vrstvy s nejvyšším 

modulem pružnosti. Dále byl sledován vliv anodizačního napětí a tepelného 

zpracování na úhel smáčení anodizací upravených povrchů, kdy byl potvrzen 

pozitivní vliv tepelného zpracování a smáčivost povrchu. Biologické zkoušky 

prokázaly nulovou míru cytotoxicity jak pouze anodizovaného povrchu, tak povrchu 

syceného Amoxicilinem. Na základě výsledku antibakteriálního účinku bylo 
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potvrzeno, že anodizovanou povrchovou strukturou titanu dochází k adsorpci 

antibiotika, které je z těchto struktur uvolňováno a je schopno ničit bakterie, které 

jsou se syceným povrchem v přímém kontaktu. Poslední kapitola této práce byla 

zaměřena na problematiku elektrochemického barvení povrchu titanu komerční 

čistoty v roztoku kyseliny citrónové, kdy barvené povrchy vykazovaly v porovnání 

s referenčním vzorkem výrazně nižší korozní rychlosti. Vzorky barvené při vyšších 

napětích vykazovaly nižší korozní rychlost, vyšší hodnoty polarizačního odporu a 

kladnější korozní potenciál. Na některé výsledky z této dizertační práci navazuje 

projekt TJ 01000404 pod názvem: „Progresivní úpravy titanových implantátů za 

účelem zvýšení jejich bioaktivity“, který si klade za cíl ve spolupráci s firmou 

Timplant, jedním z předním výrobců zubních implantátů v ČR, aplikovat 

technologii anodizace titanových povrchů a jejich sycení bioaktivními látkami na 

reálné zubní implantáty a vytvořit novou generaci tzv. „smart“ trvalých náhrad 

tělních tkání. 

 

Společenský a přínos a přínos vědnímu oboru 

 Práce přináší ucelený pohled na problematiku korozního chování 

biomedicínských aplikací v simulovaných prostředích organismu a může sloužit 

jako komplexní zdroj informací pro další výzkumné práce; 

 Výsledky části práce zaměřené na hodnocení korozních vlastností 

korozivzdorných ocelí v dezinfekčních roztocích mohou být použity při návrhu 

sterilizačního plánu v rámci zdravotnických zařízení k optimalizaci procesu a 

zároveň minimalizaci nežádoucího korozního poškození součástí; 

 Postupy pro vytvoření nanostrukturovaného povrchu titanových implantátů se 

vzhledem ke snadné proveditelnosti celého procesu jeví jako vhodné pro 

zavedení do lékařské praxe; 

 Vzhledem k charakteru, technologickým a především biologickým vlastnostem 

umožní povrchové úpravy diskutované v této práci zkvalitnit léčbu pooperačních 

stavů spojených se zavedením implantátů do měkkých a tvrdých tkání, díky 

možnosti sycení povrchových vrstev implantátů charakteristickými léčivy bude 

možné poskytnout cílenou a šetrnou medikaci postižených tkání, bez zátěže 

zbytku organismu. 
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ÚČAST NA PROJEKTECH 

SP2014/62 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním 

inženýrství; 

SP2014/73  Počítačové modelování a experimentální validace strukturní 

stability kovových materiálů; 

SP2015/102 Rozvoj metodiky zkoušení korozních vlastností materiálů; 

SP2015/70 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním 

inženýrství; 

SP2016/111 Studium vztahů mezi strukturními parametry a vlastnostmi 

pokročilých materiálů; 

SP2016/103 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním 

inženýrství; 

SP2018/70 Studium souvislostí mezi technologií výroby a zpracováním 

pokročilých materiálů, jejich strukturními parametry a užitnými 

vlastnostmi; 

IRP/2018/197  Inovace předmětu „povrchové Inženýrství“-příprava 

praktických cvičení; 

TJ01000404 Progresivní úpravy titanových implantátů za účelem zvýšení 

jejich bioaktivity. 
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