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Anotace 
 

Efekt velikosti vstupních částic na vlastnosti ochranných povlaků 
 

Disertační práce se zabývá studiem vlivu velikosti vstupních složek na vlastnosti 
ochranných povlaků. Sklo-keramické smaltové povlaky vytvářejí ochrannou vrstvu 
o různorodém chemickém složení a mechanických vlastnostech. Sklo-keramické smaltové 
povlaky disponují kvalitními mechanickými vlastnostmi při relativně malé tloušťce povlaku. Ve 
značné míře odolávají zásaditému, kyselému prostředí a mechanickému opotřebení. Teoretická 
část práce disponuje popisem složení sklo-keramických povlaků, vstupních složek, technologií 
přípravy a užitnými vlastnostmi. Smaltové povlaky aplikované za mokra obsahují ve své 
struktuře podíly jílovitých částic. Tyto složky působí na výsledné mechanické vlastnosti 
sklo-keramických smaltových povlaků. Přítomnost jílovité složky dává povlaku charakter  
sklo-keramického smaltového povlaku, který svým chemickým složením podporuje bioaktivitu. 
Dále jsou v práci uvedeny použité materiály, jejich vlastnosti a základní principy buněčného 
dělení. Experimentální část této práce zahrnuje popis, provedení experimentální metod, norem 
s nimi spojenými a jejich vyhodnocení. 
 
     
 
Annotation 
 

Effect of Size of Input Particles on Properties of Protective Coatings 
 

Dissertation thesis studies the influence of the size of input components on the 
properties of protective coatings. Glass-ceramic enamel coatings create a protective layer of 
diverse chemical composition and mechanical properties. Glass-ceramic enamel coating has 
a high mechanical properties at relatively small thickness of the coating. Largely resistant to 
alkaline, acidic environments and mechanical wear. The theoretical part of work provides 
a description of the composition of the glass-ceramic coatings, input components, production 
technology and utility properties. Enamel coatings applied to wet include shares in structure 
of clay particles. These compounds act on the resulting properties of glass-ceramic enamel 
coatings. The presence of clay components of the coating gives the character of glass-ceramic 
enamel coating that promotes the chemical composition of bioactivity. Furthermore, this work 
provided the materials, their properties and basic principles of cell division. The experimental 
part of this work includes the description, experimental design methods, standards associated 
with them and their evaluation. 
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Seznam použitého značení 

 

Znak  Veličina             Jednotka 
 
Si  křemík       [-] 
CaO  oxid vápenatý      [-] 
K2O  oxid draselnatý     [-] 
Na2O  oxid sodný      [-] 
B2O3  oxid boritý      [-] 
MnO2  oxid manganičitý     [-] 
CoO  oxid kobaltnatý     [-] 
NiO  oxid nikelnatý      [-] 
SiO2  oxid křemičitý      [-] 
Al2O3  oxid hlinitý      [-] 
TiO2  oxid titaničitý      [-] 
P2O5  oxid fosforečný     [-] 
HNO3  kyselina dusičná     [-] 
C6H8O7 kyselina citrónová     [-] 
C2H4O2 kyselina octová     [-] 
C4H6O6 kyselina vinná      [-] 
Re  mez kluzu      [MPa] 
Rm  mez pevnosti v tahu      [MPa] 
HV0,1  Tvrdost dle Vickerse      [MPa] 
KIC  lomová houževnatost       [MPa.m1/2] 
Ra  průměrná aritmetická úchylka profilu   [µm] 
Rz  nejvyšší výška profilu     [µm] 
Rq  průměrná kvadratická úchylka profilu  [µm] 
Rp  nejvyšší výška výstupku profilu   [µm] 
Rv  největší hloubka prohlubně profilu   [µm] 
Rsk  šikmost posuzovaného profilu   [-] 
Rku  špičatost posuzovaného profilu   [-] 
RLo   rozvinutá délka profilu    [mm] 
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1. Úvod 
 

Kovový povrch materiálu je bez účinné povrchové ochrany napadán okolními vlivy, které 
mohou zapříčiňovat např. vznik koroze popřípadě či zhoršení mechanických vlastností jako je 
mez pevnosti nebo mez únavy materiálu. Vhodným zvolením ochranného povlaku ať už na bázi 
organické nebo anorganické matrice lze dosáhnout kvalitní ochrany a až několikanásobně delší 
životnosti materiálu.  

Jednou z možností je aplikace sklo-keramického smaltového povlaku, který nachází své 
využití v průmyslovém odvětví ve formě kvalitní a plně účinné ochrany již řadu let. Mezi přední 
výhody, kterými disponují smaltové povlaky patří zejména vysoká tvrdost, korozivzdornost, 
odolnost vůči prostředí horké vody a páry a odolnost proti otěru. Nevýhody smaltů jsou zejména 
jejich křehkost a s tím související náchylnost na vznik prasklin a trhlin centrálního nebo 
palmqvistova charakteru.   

Technologická operace aplikace sklo-keramického smaltového povlaku vyhledává stále 
nové možnosti a poznatky, které jsou schopny zajistit zdokonalení spolehlivosti a funkčnosti 
zejména mechanických vlastností sklo-keramických povlaků. Zároveň aby disponovaly 
z hlediska svého působení co nejdelším a nejefektivnějším účinkem. 

Současná doba otevírá nové možnosti přípravy vstupních jílovitých, kaolínových nebo 
sklených složek pro výrobu sklo-keramického smaltového povlaku.  Jedná se zejména o využití 
tryskových mlecích zařízení pro získání vstupních surovin a jejich partikulární frakcionalizace na 
velikost nanometrického rozměru. Tento vstupní rozměr může vykazovat pozitivní ovlivnění na 
výsledné mechanické či adhezní vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků vytvořených 
na povrchu kovového materiálu.  

Disertační práce je zaměřena na studium mechanických vlastností aplikovaných sklo-
keramických povlaků za použití jílovitých a kaolínových složek o odlišné velikosti těchto 
vstupních částic. Experimentální část práce je zaměřena zejména na hodnocení lomové 
charakteristiky povlaků a jejich odolnost proti mechanickému opotřebení vůči rázům a vlivem 
působení biologického prostředí.       
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2. Sklo-keramické smaltové povlaky 
 
2.1 Definice sklo-keramického smaltového povlaku  
 

„Smalt je výsledný produkt fyzikálně chemických reakcí v procesu tepelného zpracování 
skla komplikovaného chemického složení s dalšími složkami anorganického charakteru, 
spojující v sobě vlastnosti skla a keramiky se schopností adheze ke kovu."  [1]  
 
 
Technologický proces aplikace sklo-keramických smaltových povlaků 
 

V technologickém procesu se výroba sklo-keramického smaltového povlaku skládá z 
následujících po sobě jdoucích technologických operací, které zahrnují aplikaci břečky, sušení a 
vypalování smaltového povlaku. Výsledkem tohoto procesu je vznik pevného spojení dvou fází 
o přijatelné kvalitě sklo-keramického smaltového povlaku na podkladovém kovovém materiálu.   
Aplikace sklo-keramických smaltových povlaků se provádí technologickými operacemi, které se 
liší přípravou smaltovacích materiálů a fyzikálním principem aplikace povlaku.    
 

Ochranný povlak lze nanést v jedné i více vrstvách. Výrobní proces sklo-keramického 
povlaku zahrnuje technologické operace: 

 
 tavení oxidických složek, pro výrobu sklovité smaltové frity 
 sušení frity, 
 mletí frity, 
 aplikace smaltéřské břečky (na mokro) nebo prášku (na sucho) na podkladový 

materiál, 
 sušení aplikované vrstvy smaltéřské břečky (odpadá v práškové aplikaci) 
 vypalování sušené vrstvy, 
 ochlazení na vzduchu. 

 
 
  

Smaltéřská břečka pro aplikaci sklo-keramického smaltového povlaku je tvořena 
rozemletými složkami, které tvoří: smaltéřská frita = sklo, voda, jíl a další mlýnské přísady.   
 
 
2.2 Druhy sklo-keramických smaltových povlaků 
 

Sklo-keramické smaltové povlaky se dělí, dle složení smaltéřské frity 
 a použitého podkladového materiálu: 
 

 sklo-keramické smaltové povlaky na ocelový plech, 
 sklo-keramické smaltové povlaky na šedou litinu, 
 sklo-keramické smaltové povlaky na neželezné kovy. 

 
Dle funkce sklo-keramické smaltové povlaky se dělí: 

 
 základní sklo-keramický smaltový povlak, 
 krycí sklo-keramický smaltový povlak, 
 jednovrstvý sklo-keramický smaltový povlak. 
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2.3 Mechanické vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 
  
 K mechanickým vlastnostem sklo-keramických povlaků se řadí tvrdost, lomová 
houževnatost a odolnost proti mechanickému opotřebení. Zároveň je nutné charakterizovat 
modul pružnosti, který se u sklo-keramických povlaků pohybuje v rozmezí 60 – 100 GPa. 
Důležitým parametrem pro posouzení jakosti povlaku je pevnost v tahu a tlaku.  
 
 
2.3.1 Tloušťka smaltového povlaku 
 

Tloušťka smaltového povlaku je pro každý výrobek stanovena dle požadavků odběratele 
či koncového zákazníka. Např. u kuchyňského nádobí se tloušťka smaltového povlaku pohybuje 
v rozmezí 100 - 450 µm. Se stoupající agresivitou prostředí lineárně narůstá i tloušťka povlaku. 
Pro měření tloušťky vrstvy sklo-keramického smaltového povlaku se využívá především 
elektronických měřících zařízení, které pracují na elektromagnetickém principu přijímání 
odražených elektromagnetických vln od podkladového materiálu kovového charakteru. 
Nevodivé materiály jsou měřeny pomocí speciální výměnné sondy pro měření nevodivých 
podkladových materiálů.  
 
 
2.3.2 Pevnost v tahu a tlaku sklo-keramických smaltových povlaků 
 

Sklo-keramické smaltové povlaky disponují pevnosti v tahu v rozmezí 70 - 90 MPa, které 
jsou asi pětkrát nižší než pevnost v tahu oceli. Hodnoty pevnosti v tlaku jsou několika násobně 
vyšší, cca 700 – 1300 MPa. Pevnost v tahu a tlaku je z velké části ovlivňována poměrem 
tloušťky sklo-keramického smaltového povlaku k tloušťce podkladového materiálu. [2] 

    
 

2.3.3 Pružnost sklo-keramických smaltových povlaků 
 

Youngův modul pružnosti sklo-keramických smaltových povlaků se uvádí 70 GPa, který 
je přibližně třikrát menší než u oceli (210 GPa). Sklo-keramický smaltový povlak, se řadí mezi 
křehké materiály, pro které je charakteristická nízká tažnost a mez průtažností/pružností. [2]   
 
 
2.3.4 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti mechanickému nárazu  
 

Vyjádření schopnosti sklo-keramických smaltových povlaků odolat mechanickým 
nárazům než dojde k porušení ochranného systému kov - sklo-keramický smaltový povlak. 
Porušení se nejčastěji projevuje odprýsknutím smaltového povlaku od podkladového materiálu. 
Zkoušení zahrnuje stanovení hodnoty působící kinetické energie, při které smaltový povlak 
zůstává ještě neporušen. [2] 
 
 
2.3.5 Tvrdost sklo-keramických smaltových povlaků  
 

Mohsova stupnice tvrdosti řadí sklo-keramické smaltové povlaky mezi 5. stupeň tvrdosti 
(apatit) a 7. stupeň tvrdosti (křemen). Tvrdost smaltových povlaků je závislá na chemickém 
složení frity a zejména na obsahu SiO2 ve fritě. Sklo-keramické povlaky disponují tvrdostí 
pětinásobně vyšší než běžná ocel, z čehož vyplývá zvýšená odolnost proti opotřebení. Pro 
měření mikrotvrdosti a nanotvrdosti sklo-keramických smaltových povlaků je v současné době 
využíváno triboindentačních měřících zařízení, které využívají Vickersovy metody. [2] 
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2.4 Chemické vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 
 

Rozdělení chemických vlastností: 
 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v kyselém prostředí, 
 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v alkalickém prostředí, 
 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v prostředí horké vody 

a páry, 
 zdravotní nezávadnost sklo-keramických smaltových povlaků. 

 
 

2.4.1 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v kyselém prostředí  
 

Odolnost smaltových povlaků proti negativnímu působení kyselin se testuje na základě 
požadovaného použití a funkčním vlastnostem smaltového povlaku. Smaltované povlaky 
určené pro komerční účely se testují za studena v C6H8O7 (kyselina citrónová). Smalty se 
zvýšenou chemickou odolností jsou podrobeny zkouškám v C6H8O7 za působení varu. Smaltové 
povlaky pro užití na výrobu varného nádobí jsou podrobeny zkouškám v C2H4O2 (kyselina 
octová). Pro vysokou chemickou odolnost smaltované produkce jsou předepsány zkoušky za 
varu v HCl (kyselina chlorovodíková). Životnost sklo-keramických smaltových povlaků je jedním 
z hlavních ukazatelů, která je dána právě odolností vůči kyselinám.  
 

Dle chemické odolnosti vůči kyselinám dělíme smaltové povlaky: 
 smaltové povlaky pro běžné spotřební zboží 

- zajišťují krátkodobou odolnost pro méně agresivní prostředí 
o tloušťce vrstvy smaltu 50 - 400 µm s užitím do 400 °C, určené pro smaltované 
exteriéry, interiéry, kamna, apod.  

 smaltové povlaky se střední chemickou odolností  
- disponují odolnosti proti působení organických i anorganických kyselin při nižších 

teplotách s tloušťkou vrstvy smaltu 100 - 500 µm, tyto povlaky se používají pro varné 
nádobí, potravinářské zařízení, apod. 

 smaltové povlaky s velkou chemickou odolností 
- povlaky se zvýšeným obsahem SiO2 (50 hm. % a výše) při tloušťce vrstvy smaltového 

povlaku 400 - 1000 µm, které jsou určeny pro povrchovou ochranu chemických 
zařízení, kde existuje možnost výskytu nízkoteplotní koroze. Tyto povlaky se 
vyznačují vyšší odolností vůči kyselinám do teploty 350 °C. [2] 
 
 

2.4.2 Odolnost sklo-keramických smaltových povlaků v alkalickém prostředí  
 

Sklo-keramické smaltové povlaky disponují odolností vůči alkalickému prostředí 
o hodnotě pH 9 – 12 do teplot 100 °C. Povlaky však vykazují kvalitní a dlouhodobou odolnost 
proti působení alkálií při nízkých teplotách a nízkých koncentracích. Smaltované povlaky odolné 
vůči alkalickému prostředí se testují v roztoku NaOH při teplotě 80 °C. [2] 
 
 
2.4.3 Zdravotní nezávadnost smaltů   
 

Zdravotní nezávadnost sklo-keramických smaltových povlaků se vyžaduje 
u materiálů, které jsou v kontaktu s potravinami, pitnou vodou popř. krmnými prostředky. 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky určené pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou, která stanovuje váhové množství 
zdravotně nezávadných chemických prvků. Zkoušky smaltových povlaků jsou realizovány dle 
normy ČSN 945050 v C2H4O2 (kyselina octová) a v C4H6O6 (kyselina vinná), ve kterých dochází 
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k uvolnění škodlivých prvků. Norma ČSN 945050 obsahuje všechny analytické metody 
zkoušení zdravotní nezávadnosti smaltových povlaků.  

Maximální přípustné množství zdravotně škodlivých prvků ve výluhu C2H4O2 na 1 dm
2
 

zkoušené smaltované plochy vzorku: 
 zinek – 0,80 mg, 
 baryum – 0,25 mg, 
 arsen – 0,015 mg, 
 kadmium – 0,005 mg, 
 antimon – 0,200 mg, 
 olovo – 0,03 mg. 

 
Uváděné doporučené denní dávky - DDD jsou definovány vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví č. 450 / 2004 Sb. o označování výživové hodnoty potravin:  
 chróm (trojmocný) – 30 µg / den. 
 nikl - 20 µg / den. 

 
 
2.4.4 Termické vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 
 

Mezi termické vlastnosti řadíme zejména: 
 tepelnou vodivost sklo-keramických smaltových povlakům, 
 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti náhlým změnám teplot, 
 odolnost sklo-keramických smaltových povlaků proti nízkým a vysokým teplotám. 

 
 

2.4.5 Lomové vlastnosti sklo-keramických smaltových povlaků 
 

Celkově lze hodnotit, že lomová houževnatost KIC sklo-keramické materiálů se pohybuje 
v rozmezí 0,5 – 1,1 MPa.m1/2 dle [1], což odpovídá sklovitým a keramickým materiálům 
všeobecně. [1] 

S nižšími hodnotami lomové houževnatosti se zvyšuje predispozice vzniku větší citlivosti 
na výskyt trhlin, vad a nižší pevnosti σC. Různorodost hodnot lomové houževnatosti, kterými 
disponují skla, keramické a kovové materiály je z velké části zapříčiněn rozdílnou četností 
absorbované energie v zárodku trhliny a jejím růstu. Absorbovaná energie částečně kooperuje 
s plastickými vlastnostmi zvoleného materiálu a je charakterizována lomovou energií GC. 
Kovové materiály disponují GIC pohybující se v rozmezí 103 až 105 J.m-2, ta dosahuje řádově asi 
1000 krát vyšších hodnot než u skla nebo keramických materiálů, které disponují hodnotami 5 - 
500 J.m-2. [3] 

 
Tab. 1 Lomová houževnatost materiálů [2] 

Materiál 
KIC 

[MPa.m1/2] 
GIC 

[J.m-2] 
E 

[GPa] 

Sklo 0,6 – 1,0 6 – 10 55 – 90 

Keramika 1 – 12 2 – 500 70 – 450 

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

Ocel 30 - 140 4000 – 85 000 210 
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3. Klasifikace biomateriálů 
 

Exponované materiály v biologickém prostředí musí splňovat podmínky biologické 
stability a snášenlivosti vůči lidskému organismu. Biomateriály se dělí do třech následujících 
hlavních skupin. 
 
Biotolerantní materiály  

Jedná se o biologicky tolerované materiály, které jsou snášeny živou tkání. Materiály 
vytvářejí podmínky pro růst vazivové tkáně, proto nejsou často využívány především 
z důvodu dlouhodobé regenerace po zákroku. Závažným problémem skupiny 
biotolerantních materiálů v implantologii je vznik koroze, která je tvořena vlivem elektrochemické 
interakce s povrchem implantovaného materiálu a zároveň způsobují jeho dezintegraci. 
Uvolněné ionty materiálů mohou pronikat do tkání a působit toxicky. Mezi  biotolerantní 
materiály se řadí především ušlechtilé kovy jako je zlato a platina. Jejich nevýhodou jsou 
nedostačující mechanické vlastnosti a cenová dostupnost. Krom toho se mezi tyto materiály 
řadí i slitiny obecných kovů jako Cr, Ni a Co (Cr, Ni-karcinogenní). [7] 

 
Bioinertní materiály  

Materiály se jeví jako biologicky neaktivní avšak tkání plně akceptovatelné materiály. 
Jelikož se oproti biotolerantním materiálům vhojují bez vzniku měkké vazivové tkáně, která tvoří 
funkci tzv. mezivrstvy. Mezi tyto materiály je řazen chemický neošetřený titan a jeho slitiny, dále 
tantal (nízká tvrdost), aluminiumoxidová keramika, uhlíkové materiály a zirkoniumoxidová 
keramika. Z těchto materiálů je jednoznačně nejpoužívanější technicky čistý titan (cpTi), ve 
formě slitiny např. Ti6Al4V a nově vyvíjený nanostrukturální titan. Tyto materiály jsou 
označovány jako vhodné pro použití v biologickém prostředí jelikož se vyznačují dostatečnou 
biokompatibilitou v kombinaci s vyhovujícími mechanickými vlastnostmi.  

 
Bioaktivní materiály  

Materiály jsou definovány jako biologicky reaktivní, které zajišťují vyšší biokompatibilitu 
mezi implantátem a kostní tkání. Jev nastává při implantaci do kostní tkáně, kde dochází 
k uvolňování kalciových a fosfátových iontů z kosti, které vytváří fyzikálně chemické spojení 
mezi implantátem a kostí tzv. biointegraci. Mezi tyto materiály se řadí především hydroxyapatit, 
keramika trikalcium fosfátová a tetrakalcium fosfátová, bioaktivní sklo-keramika a bioaktivní 
titan. Při porovnání chemického složení sklo-keramických smaltových povlaků a bioaktivních 
skel je patrná shodnost obsahu oxidických složek. 

 
Chemické složení sklokeramického smaltového povlaku:   

 SiO2, P2O5, CaO, CaF2, B2O3, Na2O, Al2O3, K2O, CoO, MnO… 
 
Chemické složení bioaktivních skel:   

 SiO2, P2O5, CaO, CaF2, B2O3, Na2O [4] 
 

Společná charakteristika bioaktivních materiálů je tvorba biologicky aktivního 
hydroxikarbonátového apatitu (HCA) na povrchu skla, který zajišťuje vazbu s živou tkání. 
Tvorba apatitové vrstvy na povrchu skel není omezena jen na skla obsahující Ca a P. Produkce 
vrstvy HCA je zároveň podmíněná přítomností vyloučené povrchové vrstvy bohaté na SiO2, 
která umožňuje zachycení vápníku a fosforu.  

Bioaktivní skla charakterizované nízkými hodnotami mechanických vlastností nejsou 
často využívány pro klinické testování. Svou vhodností pro klinické testování naopak disponují 
bioaktivní sklo-keramické materiály na bázi apatitu a wollastonitu, které jsou nositelem kvalitních 
hodnot mechanických vlastností. Materiály lze uplatnit především v medicínských oborech, jako 
je ortopedie a obličejová chirurgie, popř. neurologie. 
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Obr. 1 Index bioaktivity v závislosti na složení skel v systému oxid křemičitý, oxid sodný 

a oxid vápenatý. [5, 6] 
Obr. 1 znázorňuje index bioaktivity, značeného písmenem l a vyjádření vztahu: 

I = 100/počet dnů potřebných pro tvorbu vazebního spojení mezi kostní tkání a polovinou 
povrchu implantátu. Skelné materiály disponující indexem bioaktivity I > 1, mají tendence 
vytvářet vazby s kostní tkání. Materiál disponující hodnotou indexu bioaktivity I > 8, je schopen 
vytvářet vazby s kostními i měkkými tkáněmi. „Složení v oblasti B jsou inertní a vedou 
k opouzdření implantátu vazivem, složení v oblasti C jsou resorbovatelná a složení v D nejsou 
sklotvorná. Složení bioaktivních sklokeramik se vyznačuje větším obsahem oxidu fosforečného 
(P2O5), a navíc obsahuje oxid hořečnatý (MgO).ˮ [5, 6] 
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4. Cíle disertační práce 
 
Cílem disertační práce na téma „Efekt velikosti vstupních částic na vlastnosti ochranných 
povlaků” se zaměřuje na charakteristiku a užití vstupních komponentů ve výrobě a aplikaci 
sklo-keramických smaltových povlaků.  
 
 

 Studium fázového rozhraní podkladový materiál – sklo-keramický smaltový povlak. 
 

 Studium vlivu velikosti vstupních jílovitých a kaolínových složek na vlastnosti 
sklo-keramických smaltových povlaků. 

 
 Studium kompatibility biologického prostředí a sklo-keramického smaltového povlaku 

se zaměřením na růst a kultivaci buněčných kultur. 
 

 Studium vlastností povlaků použitých na implantačním podkladovém materiálu. 
 

 Studium mechanických vlastností povlaku použitého na podkladovém materiálu čistého 
Ti a slitiny Ti6Al4V. 

 
 
 
5. Metodika experimentálních prací 
 

 Hodnocení čistoty povrchu podkladového materiálu určeného pro implantáty 
dle ČSN ISO 8501-1.  

 
 Hodnocení zaprášení povrchu podkladového materiálu určeného pro implantáty 

dle a 8502-3. 
 

 Měření drsnosti podkladového materiálu dle ČSN EN ISO 4287. 
 

 Zhotovení sklo-keramických povlaků na zkušebních vzorcích podkladového materiálu. 
 

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

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

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

 Stanovení lomové houževnatosti sklo-keramických povlaků, dle Menčíka. 
 

 Wegnerova zkouška mechanické odolnosti proti nárazu dle ČSN ISO 4532. 
 

 Kultivace a hodnocení buněčných kultur s typovým označením MG – 63, v biologickém 
centru Akademie Věd ČR Nové Hrady na povrchu sklo-keramických povlaků. 

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

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

 SEM vyhodnocení sklo-keramických povlaků po kontaktu s fyziologickým roztokem. 
 

 Měření granulometrie vstupních materiálů sklo-keramických smaltových povlaků. 
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6. Vyhodnocení experimentální části 
 
 
6.1 Popis vstupních materiálů 
  

Pro experimnetální zkoušky byly použity podkladové materiály  čistý Ti a slitina titanu, 
hliníku a vanadu Ti6AL4V, které jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a SR a Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv ČR a SR pro implatační účely. Požadavky na výrobu těchto 
vstupních materiálu jsou normovány normou ISO 5832-2 pro čistý Ti a ISO 5832-3 pro slitinu 
Ti6AL4V. Pro experimentální část byly použity vzorky 1 a 2 z tyčového materiálu. Zkušební 
vzorky 1 (viz obr. 2) disponovaly rozměry: průměr 8 mm a tloušťka 3 mm. Zkušební vzorky 
2 (viz obr. 2 ) disponovaly rozměry: průměr 15 mm a tloušťka 3 mm. Materiál vzorků byl 
mechanicky povrchově upraven jako implantáty. Čistý Ti byl povrchově předupraven broušením 
a kartáčováním. Zkušební vzorky z titanové slitiny Ti6AL4V byly zhotoveny třískovým 
obráběním upichováním bez dalších mechanických povrchových úprav.  
 
 

 
Obr. 2 Zkušební vzorky, vlevo: vzorek 1, vpravo: vzorek 2 

 
Fotodokumentace povrchu vzorků byla provedena na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu (SEM) Následující snímky jednotlivých povrchů byly pořízeny na přístroji Phillips 
XL30 Series v Laboratoři elektronové mikroskopie Centra Nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava.  
 

 
Obr. 3 Povrch vzorků z čistého Ti mechanicky upraven broušením a kartáčováním 
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Obr. 4 Vzorky ze slitiny Ti6Al4V soustružené upichováním, bez mechanických povrchových 

úprav.  
 

 Druhy použitých smaltéřských břeček:  
 

Pro aplikaci sklo-keramického smaltového povlaku byly použity druhy smaltéřských 
suspenzí: 
 

 základní sklo-keramický smaltový povlak – odstín šedý, 
 krycí sklo-keramický smaltový povlak – odstín zelený. 

 
Smaltéřské suspenze byly dodány namleté a namíchané dle mlýnského předpisu 

s jílovou složkou připravené pro průmyslovou aplikaci. Pro experimentální zkoušky byly dodány 
smaltéřské břečky bez jílovité složky. Do smaltéřských břeček bez jílu, byly dodatečně při 
experimentálních pracích namíchány příslušné jílové nebo kaolínové složky (náhrada jílovité 
složky).  
 
 

Druhy vstupních jílovitých a kaolínových složek: 
 

 Jíl jemně mletý (6 µm), 
 jíl klasicky mletý (20 µm), 
 kalcinovaný kaolín T4 (6,48 µm). 

 
 

Druhy vytvořených sklo-keramických povlaků a jejich označení: 
 
Tab. 2 Značení vytvořených sklo-keramických smaltových povlaků 

 Název povlaku Písemné 
značení 

1. Povlak základní, jemně mletý jíl  A 

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

3. Povlak základní, jíl klasicky mletý C 

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

5. Povlak základní, kaolín T4  E 

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

 
 
 
 

 



   

17 

6.1.1 Odmaštění zkušebních vzorků  
 

Odmašťovací proces zahrnoval: 
 

 Odmaštění vzorku po dobu 5 min (odmašťovací lázeň) 
 Oplach vzorku ve vodě po dobu 1 min 
 Sušení vzorku při 100 °C po dobu 5 min (sušička SN 30/4) 

 
Odmašťovací lázeň: 
 

 Simple Green Crystal, koncentrace 1:10 s vodou  
 před odmaštěním T - 24,5 °C, pH - 9,32 
 po odmaštění T - 23,8 °C, pH - 9,30 

 
Oplachová lázeň, voda:  
 

 před odmaštěním T - 23,5 °C, pH - 8,22 
 po odmaštění T - 23,1 °C, pH - 8,17 

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

digitální měřící přístroj pH metr PICCOLO plus HI 1295 Amplified Electrode.  
 
 
 
6.1.2 Aplikace sklo-keramických smaltových povlaků na zkušební vzorky  
 

Technologický postup tvorby sklo-keramického smaltového povlaku: 
 Odmaštění vzorků ponorem v 10 % roztoku Simple Green Crystal s vodou, 5 min 
 Oplach vodou, 1min 
 Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4) 
 Chladnutí na vzduchu při pokojové teplotě 
 Nanesení smaltéřské břečky základního smaltu stříkáním 
 Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4) 
 Vypalování základního smaltu při 850 °C, 8 min (pec ZEZ HG 4/3) 
 Chladnutí na vzduchu při pokojové teplotě 
 Nanesení smaltéřské břečky krycího smaltu stříkáním 
 Sušení při 100 °C, 5 min (sušička SN 30/4) 
 Vypalování krycího smaltu při 830 °C, 8 min (pec ZEZ HG 4/3) 
 Chladnutí na vzduchu při pokojové teplotě 

Technologická operace vypalování sklo-keramického povlaku základního 
i krycího za použití vstupní složky kaolínu proběhla v délce časového intervalu 12 minut.  
 
 

6.2 Vyhodnocení stupně zarezavění vstupních podkladových materiálů dle normy 
ČSN ISO 8501-1 
 

Modifikace zkoušky a její vyhodnocení stupně zarezavění pro vstupní podkladové 
materiály Ti a slitinu Ti6Al4V proběhla na třech reprezentativních vzorcích z každého druhu 
podkladového materiálu. Vyskytuje se zde předpoklad stejného výrobního postupu u všech 
vzorků z každého druhu podkladového materiálu. Na vstupních vzorcích byly provedeny tři 
měření. Na povrchu experimentálních podkladových materiálů nebyly zaznamenány žádné 
příznaky počátku vzniku koroze nebo korozního napadení, které by bylo možno zaregistrovat 
vizuálním zhodnocením popř. lupou s deseti násobným zvětšením.    
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6.3 Vyhodnocení stupně zaprášení povrchu vstupních podkladových materiálů 
dle normy ČSN ISO 8502-3 

 
Vyhodnocení stupně zprášení vstupních podkladových materiálů Ti a slitiny Ti6Al4V 

proběhla na třech reprezentativních vzorcích z každého druhu podkladového materiálu. Existuje 
zde předpoklad stejného výrobního postupu u všech vzorků z každého druhu podkladového 
materiálu. Na vstupních vzorcích byly provedeny tři měření a jejich výsledek byl zpracován do 
tabulky. 

 
Tab. 3 Tabulka naměřených průměrných hodnot parametrů drsnosti 

Podkladový materiál Stupeň zaprášení Třída velikosti prachových částic 
Ti 0 0 

Ti6Al4V 0 0 

 
Z hodnocení lze konstatovat, že ze strany výrobce vstupních podkladových materiálů Ti 

a slitiny Ti6Al4V proběhla kvalitní předúprava povrchu materiálů vhodných pro použití 
v implantologii. Hodnocení stupně zaprášení a klasifikace velikosti prachových částic 
vykazovalo stupeň 0, tedy žádné viditelné částice při 10 násobném zvětšení. 
 
 
 
6.4 Drsnost vstupních podkladových materiálů dle ČSN EN ISO 4287 
 

Měření parametrů drsnosti bylo provedeno na vstupních podkladových materiálech Ti  
a slitině Ti6AL4V před aplikaci sklo-keramického smaltového povlaku elektronickým přístrojem 
Mitutoyo Surftest – 301 dle normy ČSN EN ISO 4287. Měření drsnosti bylo provedeno na třech 
vzorcích z každé připravené materiálové řady zkušebních vzorků, jelikož se předpokládá, že 
drsnost bude stejná u všech vzorků připravovaných stejnou metodou. Z naměřených hodnot 
byly vypočteny průměrné hodnoty, které jsou uvedeny v tab. 4.  
 
 
6.4.1 Měřený povrch - Ti (broušený, kartáčovaný), slitina Ti6Al4V  
(bez povrchových úprav) 
 
Tab. 4 Tabulka naměřených průměrných hodnot parametrů drsnosti 

Podkladový 
materiál 

Ra 
[µm] 

Rz 
[µm] 

Rq 
[µm] 

Rp 
[µm] 

Rv 
[µm] 

Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

RLo 
[mm] 

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

 
 

   
Graf 1 Grafické znázornění profilu drsnosti podkladových materiálů, 

vlevo: Ti, vpravo: Ti6Al4V  
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 Parametr Rsk, tedy šikmost posuzovaného profilu byl naměřen u podkladového materiálu 
Ti v záporné hodnotě. Záporná hodnota parametru Rsk reprezentuje povrch materiálu 
s výskytem většího množství menších prohlubní. Naskytuje se zde předpoklad dobré přilnavosti 
sklo-keramického povlaku. Povrch materiálu slitiny Ti6Al4V disponoval kladnou hodnotou 
parametru Rsk, což bylo očekávané z důvodu použité výrobní technologie (obrábění), povrch 
materiálu byl bez výrazného množství prohlubní. Tedy materiál povrchu bez výrazného 
množství prohlubní. Naměřené hodnoty parametru maximální výšky profilu Rz svědčí 
o vytvoření dobrého kotvícího profilu u podkladového materiálu Ti i slitiny Ti6Al4V.  
 
 
6.5 Drsnost zhotovených sklo-keramických povlaků dle ČSN EN ISO 4287 
 

Parametry drsnosti byly měřeny na připravených zkušebních vzorcích, na které byly 
aplikovány sklo-keramické povlaky odlišného složení. Hodnoty parametrů drsnosti byly 
následně zprůměrovány a zaneseny do tabulek. 

 
 
 

6.5.1 Měření drsnosti sklo-keramických smaltových povlaků na podkladu Ti 
 
Tab. 5 Průměrné hodnoty parametrů drsnosti sklo-keramických povlaků, Ti podklad 

Aplikovaný 
povlak 

Ra 
[µm] 

Rz 
[µm] 

Rq 
[µm] 

Rp 
[µm] 

Rv 
[µm] 

Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

RLo 
[mm] 

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

 

   
Graf 2 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

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

  
Graf 3 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak C – Ti, vpravo: povlak D - Ti 
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Graf 4 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

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

Naměřené průměrné hodnoty parametrů drsnosti Ra a Rz napovídají o rozdílnosti 
povrchů vytvořených sklo-keramických povlaků. Zejména u povlaků značených písmeny B, C, E 
a F. Dispozice převážně kladné hodnoty parametru asymetrie Rsk značí o výraznějším výskytu 
objektů s výškou větší než je střední výška profilu, tedy výraznější prohlubně. Tento fakt svědčí 
o dobrých vlastnostech nosnosti profilu povlaku. Naopak tomu bylo u povlaku značeného 
písmenem E, který disponoval zápornou průměrnou hodnotou parametru Rsk, výskyt většího 
množství menších prohlubní. Parametr špičatosti Rku se pohybuje převážně okolo hodnoty 3, 
tedy lze konstatovat, že na povrchu povlaků převládají rýhy a výstupky spíše zaoblenějšího 
charakteru.  
 
 
6.5.2 Měření drsnosti sklo-keramických smaltových povlaků na podkladu Ti6Al4V 
 
Tab. 6 Průměrné hodnoty parametrů drsnosti sklo-keramických povlaků na podkladovém 
materiálu Ti6Al4V 

Aplikovaný 
povlak 

Ra 
[µm] 

Rz 
[µm] 

Rq 
[µm] 

Rp 
[µm] 

Rv 
[µm] 

Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

RLo 
[mm] 

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

 

  
Graf 5 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak A – Ti6Al4V, vpravo: povlak B - Ti6Al4V  
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 Graf. 6 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

vlevo: povlak C – Ti6Al4V, vpravo: povlak D - Ti6Al4V  
 

  
Graf 7 Profil drsnosti sklo-keramických povlaků, 

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

O rozdílnosti povrchů vytvořených sklo-keramických povlaků svědčí naměřené průměrné 
hodnoty parametrů drsnosti Ra a Rz. Zejména u povlaků značených písmeny C, E a F. 
Dispozice kladných hodnot parametru asymetrie Rsk značí o větším výskytu objektů s výškou 
větší než je střední výška profilu, tedy hlubších prohlubní. Tento fakt svědčí o dobrých 
vlastnostech nosnosti profilu povlaku. Parametr špičatosti Rku se pohybuje kolem hodnoty 3, 
tedy lze o površích povlaků konstatovat, že na nich převládají především rýhy a výstupky 
zaoblenějšího charakteru.  
 
 
6.6 Tloušťka zhotovených sklo-keramických povlaků dle ČSN EN ISO 2808 
 

Tloušťka sklo-keramických smaltových povlaků byla měřena v deseti místech 
celého povrchu zkušebních vzorků. Z naměřených hodnot byly vypočteny hodnoty 
průměrné pro jednotlivé druhy vytvořených sklo-keramických povlaků. 

  
Tab. 7 Průměrné hodnoty tloušťek sklo-keramických povlaků, podklad Ti 
a Ti6Al4V 

Aplikovaný povlak 
Průměrná hodnota 

tloušťek na podkladu Ti 
[µm] 

Průměrná hodnota 
tloušťek na podkladu Ti6Al4V 

[µm] 

A  198,7 123,7 

B 304,9 420,9 

C 182,4 189,3 

D  385,7 466,2 
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Aplikovaný povlak 
Průměrná hodnota 

tloušťek na podkladu Ti 
[µm] 

Průměrná hodnota 
tloušťek na podkladu Ti6Al4V 

[µm] 

E 198,4 130,3 

F 438,5 464,8 

 
Z tab. 7 je patrné, že vytvořené základní povlaky disponovaly průměrnou tloušťkou 

povlaků v rozmezí 123,7 - 198,7 µm. Je však nutné konstatovat, že např. tloušťky aplikovaných 
povlaků s písemným označením A disponovaly i hodnotami v rozmezí 80 až 100 µm. Tento fakt 
se jeví jako značná výhoda z hlediska možnosti konečného aplikačního využití např. jako povlak 
dentálního implantátu. Průměrné hodnoty vytvořených povlaků krycích v kombinaci se 
základními, disponovaly tloušťkou v rozmezí hodnot 304,9 až 466,2 µm.  
 
 
6.7 Měření mikrotvrdosti dle ČSN ISO 4516 a stanovení lomové houževnatosti 
sklo-keramických smaltových povlaků dle Menčíka. 
  
 Měření mikrotvrdosti sklo-keramických povlaků bylo měřeno na povrchu aplikovaných 
povlaků. Druhá část měření byla provedena na fázovém rozhraní metalograficky připravených 
vzorcích. Při měření mikrotvrdosti byly naměřeny délky vzniklých trhlin v okolí indentorového 
tělíska v důsledku deformačního působení mikrotvrdoměru. Z naměřených hodnot mikrotvrdosti 
a délek trhlin byla výpočtem stanovena hodnota lomové houževnatosti. Vyhodnocení je 
zaznamenáno v přiložených tabulkách a grafech.  
 

6.7.1 Měření mikrotvrdosti a stanovení lomové houževnatosti povrchu sklo-keramického 
povlaku 
  

Na povrchu zkoušených povlaků bylo provedeno 5 měření na každém druhu povlaku, ze 
kterých byla následně vypočtena průměrná hodnota mikrotvrdosti HV0,1 v MPa. V průběhu 
experimentálního měření byly měřeny délky vzniklých trhlin a úhlopříček vtisku, ze kterých byla 
následně výpočtem stanovena hodnota lomové houževnatosti KIC v jednotkách MPa.m1/2 

jednotlivých druhů povlaků. Naměřené hodnoty z experimentálních zkoušek jsou vyneseny do 
tabulky 8 a grafů 8 a 9.   
   
Tab. 8 Průměrné hodnoty HV0,1 a KIC, podklad Ti, Ti6Al4V 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  
na Ti 
[MPa] 

Průměrná 
KIC, 

na Ti 
[MPa.m1/2] 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  

na Ti6Al4V 
[MPa] 

Průměrná 
KIC, 

 na Ti6Al4V 
[MPa.m1/2] 

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

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

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

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

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

F 8138,3 2,029 F 6224,5 1,637 
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Graf 8 Mikrotvrdost povrchu sklo-keramických povlaků, 

vlevo: podklad Ti, vpravo: podklad Ti6Al4V 
 

Při měření mikrotvrdosti povrchu sklo-keramických povlaků, byly naměřeny zvýšené 
hodnoty na povlaku A s obsahem jemně mletého jílu, který disponoval průměrnou hodnotou 
mikrotvrdosti 9021,7 MPa na titanovém podkladovém materiálu. Nepatrně nižší průměrnou 
hodnotu 8138,3 MPa zaznamenal povlak F s obsahem kaolínové složky T4. Povlaky se 
značením B, C, D a E na podkladovém materiálu Ti disponovaly nižšími průměrnými hodnotami 
mikrotvrdosti (od 5308,8 do 6640,8 MPa, viz tab. 8) oproti povlakům A a F.  

Sklo-keramické povlaky aplikované na titanové slitině Ti6Al4V disponovaly obdobnými 
výsledky. Povlaky vesměs vykazovaly obdobné průměrné hodnoty mikrotvrdosti jako na 
podkladu čistého Ti. Povlak A s obsahem jemně mletého jílu vyčníval zvýšenou hodnotou 
mikrotvrdosti, která činila 8539,7 MPa. Ke snížení průměrné hodnoty mikrotvrdosti došlo 
u povlaku F, který vykazoval 6224,5 MPa. Celkově povlaky s označením B až F vykazovaly 
průměrné hodnoty mikrotvrdosti 5790,4 až 6481,4 MPa (viz tab. 8). Měření mikrotvrdosti 
povrchu sklo-keramických povlaků doprovázely deformace ve formě prasklin a lasturovitých 
lomů okolo vpichů vytvořených tělískem indentoru.  
  

  
Graf 9 Lomová houževnatost povrchu sklo-keramických povlaků, 

vlevo: podklad Ti, vpravo: podklad Ti6Al4V 
 

Stanovená lomová houževnatost povlaků B, C, D a F podkladu Ti vykazovala průměrné 
hodnoty v rozmezí od 1,752 do 2,029 MPa.m1/2. Zbývající povlaky se značením A - 2,558 
MPa.m1/2 a E - 2,566 MPa.m1/2 na Ti podkladovém materiálu disponovaly zvýšenými 
průměrnými hodnotami lomové houževnatosti, které by mohly symbolizovat nižší náchylnost na 
vznik prasklin a lomů. Téměř obdobnými nepatrně zvýšenými hodnotami disponovaly povlaky 
na slitině Ti6Al4V, viz tab. 13. 
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6.7.2 Měření mikrotvrdosti a stanovení lomové houževnatosti fázového rozhraní 
podkladového materiálu a povlaku  
 

Měření mikrotvrdosti a stanovení lomové houževnatosti na fázovém rozhraní, bylo 
realizováno mezi podkladovým materiálem a sklo-keramickým povlakem. Při technologické 
operaci vypalování krycího sklo-keramického povlaku došlo k  následnému slinutí fází 
základních a krycích sklo-keramických povlaků. Po důkladné a opakované metalografické 
přípravě nebylo možno tyto fáze při mikroskopické analýze rozpoznat. Tento jev nastal u sklo-
keramických povlaků s označením B, D a F, kde byl aplikován krycí povlak. Z tohoto důvodu 
bylo provedeno na každém připraveném vzorku 6 měření, tzn. 3 měření do podkladového 
materiálu a 3 měření do sklo-keramického povlaku. Měření na fázi podkladový materiál a povlak 
nebylo uskutečněno z důvodu příliš velké nesourodosti hodnot mikrotvrdosti materiálů. Při 
pokusu o vytvoření hodnotícího vtisku Hanemannovým indentorem došlo ke kluzu 
indentorového tělíska po „měkčím” podkladovém materiálu a následnému vytvoření 
degradovaného vpichu, který neodpovídá metalograficky přijatelnému Vickersovu vtisku, na 
kterém by bylo možné naměřit hodnotu mikrotvrdosti HV0,1.  

Měření mikrotvrdosti probíhalo pod totožným zatížením jako při měření mikrotvrdosti 
povrchu, tedy 1N (100g). V průběhu experimentálního měření byly měřeny délky vzniklých trhlin 
a úhlopříček vtisku, ze kterých byla následně výpočtem stanovena hodnota lomové 
houževnatosti KIC v jednotkách MPa.m1/2 jednotlivých druhů povlaků. Naměřené hodnoty 
z experimentálních zkoušek jsou uvedeny v tab. 9 a pro lepší názornost vyneseny grafů 
10 a 11.    
 
 
 
 
Tab. 9 Průměrné hodnoty HV0,1 a KIC , fázové rozhraní, podklad Ti, Ti6Al4V 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  
na  Ti 
[MPa] 

Průměrná 
KIC, 

na Ti 
[MPa.m1/2] 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  

na Ti6Al4V 
[MPa] 

Průměrná 
KIC, 

 na Ti6Al4V 
[MPa.m1/2] 

A  8030 1,744 A  9088 2,087 

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

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

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

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

F 8316,3 2,161 F 11368 2,178 
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Graf 10 Mikrotvrdost sklo-keramických povlaků, fázové rozhraní 

vlevo: podklad Ti, vpravo: podklad Ti6Al4V 
 

Měření mikrotvrdosti fázového rozhraní sklo-keramických povlaků, vykazovalo převážně 
zvýšené průměrné hodnoty a to jak na podkladovém materiálu Ti, tak slitině TI6Al4V. 
Experimentální vzorky s povlaky A, C, D a F disponovali naměřenými průměrnými hodnotami od 
6968,6 (D) do 8316,3 MPa (F). Přičemž povlak A vykazoval průměrnou hodnotu měřené 
mikrotvrdosti 8030 MPa a povlak C 7659,3 MPa. Relativně o polovinu snížených průměrných 
hodnot mikrotvrdosti dosahovaly povlaky se značením B, který obsahoval příměs jemně 
mletého jílu a F s obsahem kaolínové složky T4.  

Sklo-keramické povlaky A, B, D aplikované na titanové slitině Ti6Al4V vykazovaly 
zvýšené průměrné hodnoty mikrotvrdosti od 7311,3 do 9088 MPa, více viz tab. 9). Zvýšenou 
průměrnou hodnotou mikrotvrdosti 11368 MPa vykazoval povlak s kaolínovou složkou T4 
o složení základní a krycí vrstvy. Nižších hodnot mikrotvrdosti dosahovaly základní povlaky 
s označením C – 6241,7 MPa a E – 6434,7 MPa. Taktéž měření mikrotvrdosti sklo-keramických 
povlaků na fázovém rozhraní doprovázely deformace ve formě prasklin a lasturovitých lomů 
v nejbližším okolí vpichů vytvořených tělískem Hanemannova indentoru.  
 

  
Graf 11 Lomová houževnatost sklo-keramických povlaků, fázové rozhraní 

vlevo: podklad Ti, vpravo: podklad Ti6Al4V 
 

Lomová houževnatost u povlaků na fázovém rozhraní A až E na podkladovém materiálu 
Ti disponovala průměrnými hodnotami v rozmezí od 1,375 do 1,74 MPa.m1/2. Nepatrně zvýšená 
průměrná hodnota lomové houževnatosti byla zaznamenána na podkladu Ti povlaku F, která 
činila 2,161 MPa.m1/2 což odpovídá hodnotám lomové houževnatosti sklo-keramických povlaků. 
Sklo-keramické povlaky A, B, C, D, a F na slitině Ti6Al4V vykazovali průměrnou lomovou 
houževnatost v rozmezí od 1,539 do 2,178 MPa.m1/2. Nepatrné zvýšení hodnot lomové 
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houževnatosti bylo zaznamenáno u povlaku E s příměsí kaolínové složky T4, které bylo 
stanoveno na hodnotu 2,556 MPa.m1/2.    
 

Průměrné hodnoty mikrotvrdosti podkladových materiálů 
 
Tab. 10 Průměrné hodnoty HV0,1 podkladu Ti a Ti6Al4V 

Povlak 

Průměrná 
HV0,1,  

Ti 
[MPa] 

Průměrná 
HV0,1,  

Ti6Al4V 
[MPa] 

A  1607,3 3237,3 
B 1607 3327,7 
C 1719,3 1476 
D  1598 1156,7 
E 1527 2204 
F 1594 2309,7 

 
Průměrné hodnoty naměřené mikrotvrdosti podkladových materiálů Ti a slitiny TI6Al4V 

se pohybovaly od 1527 do 1719,8 MPa pro čistý Ti. Slitina TI6Al4V disponovala průměrnýma 
hodnotami od 1156,7 do 3327,7 MPa. Lomová houževnatost těchto materiálů byla nulová, 
jelikož při měření mikrotvrdosti nedocházelo ke vzniku deformací ve formě tvorby prasklin ani 
lomů.  
 
 
6.8 Stanovení mechanické odolnosti proti nárazu dle ČSN ISO 4532  
  
 Vytvořené sklo-keramické smaltové povlaky na podkladových materiálech Ti 
a Ti6Al4V byly podrobeny zkoušce mechanické odolnosti vůči mechanickému poškození. 
Vyhodnocení zkoušky spočívalo ve stanovení síly vyvolané Wegnerovým zkušebním přístrojem, 
při které došlo k odprýsknutí aplikovaného povlaku od podkladového materiálu.  
 
  
 
Tab. 11 Vyhodnocení mechanické odolnosti sklo-keramických povlaků  

Aplikovaný 
povlak 

Síla při odprýsknutí povlaku 
[N], podklad Ti 

Síla při odprýsknutí povlaku [N], 
podklad Ti6Al4V 

A vyšší než 90 vyšší než 90 
B vyšší než 90 vyšší než 90 
C vyšší než 90 90 
D 70 vyšší než 90 
E 90 vyšší než 90 
F vyšší než 90 vyšší než 90 

 
 Aplikované sklo-keramické smaltové povlaky na pokladových materiálech Ti 
a slitině Ti6Al4V disponovaly převážně zvýšenými hodnotami mechanické odolnosti, které 
končili na hranici limitu Wegnerova zkušebního přístroje. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že 
aplikované sklo-keramické povlaky v kombinaci s použitými podkladovými materiály jsou 
schopny značně odolávat mechanickému opotřebení. Nižšími hodnotami disponoval povlak 
s písemným značením D na podkladovém materiálu Ti, u kterého bylo zaznamenáno 
odprýsknutí povlaku již při hodnotě 70 N. Odprýsknutí při hodnotě 90 N nastalo také u povlaku 
C na podkladu slitiny Ti6Al4V a E na podkladovém materiálu Ti. Tuto hodnotu mechanické 
odolnosti lze však považovat za ukazatel poměrně zvýšené odolnosti vůči mechanickému 
opotřebení.    
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6.9 SEM vyhodnocení kultivace buněčných kultur na sklo-keramických 
smaltových povlacích 
 

Cílem experimentální zkoušky bylo zjištění buněčné adherence na povrch materiálu 
vzorku schopnost buněčného dalšího buněčného dělení. Buněčné kultury MG – 63 jsou 
nejvhodnějším typem buněk pocházející z osteosarkomu, které slouží k experimentálním 
zkouškám materiálů určeným pro kostní implantace. Fotodokumentace experimentálních vzorků 
s aplikovanými sklo-keramickými smaltovými povlaky a buněčnými kulturami byla provedena na 
půdě biologického centra Akademie Věd ČR v Nových Hradech skenovacím elektronovým 
mikroskopem výrobní řady VEGA od firmy Tescan. 
 
 
6.9.1 Sklo-keramický smaltový povlak A, podklad Ti 
 

 
Obr. 5 Buněčná kultura povlak A, podklad Ti 
vlevo: zvětšení 500x, vpravo: zvětšení 5000x  

Z fotodokumentace (obr. 5) je zcela zřetelný vznik kolonií buněčných kultur. Lze 
pozorovat různorodou reakci buněk na podkladovém materiálu v podobě odlišnosti 
morfologických změn. SEM dokumentace zaznamenala patrnou nižší hustotu zasíťování 
cytoplazmatických výběžků mezi buněčnými kulturami. Z výsledků je patrné, že kombinace 
materiálů se nejeví jako vhodná.   
 
  
6.9.2 Sklo-keramický smaltový povlak B, podklad Ti 

 
Obr. 6 Buněčná kultura povlak B, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 
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Fotodokumentace populace buněčných kultur obr. 6 dokumentuje rozprostřené kolonie 

na povrchu připraveného experimentálního vzorku. SEM snímek zachycuje struktury buněk 
s morfologickými změnami. Forma morfologických změn je vyjádřena tzv. adaptační reakcí, 
která není z biologického hlediska kultivace příznivá. Projevem této reakce je tvorba delších, 
úzkých kontaktů mezi buňkami.  
 

 
6.9.3 Sklo-keramický smaltový povlak C, podklad Ti 
 

 
Obr. 7 Buněčná kultura povlak C, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 5000x  
 

Z obr. 7 je patrná kvalitně rozprostřená kolonie buněčných kultur. Fotodokumentace se 
zvětšením 5000x ovšem zaznamenává tzv. funkci cytoskeletu. Tato funkce popisuje reakci 
buněčné kultury na nevhodné kultivační prostředí ve formě stáhnutí cytoplazmatických výběžků, 
která tak zároveň vysílá signál ke zkoumání okolního prostředí povrchu materiálu směrem od 
potenciálního nebezpečí.  
 
 
6.9.4 Sklo-keramický smaltový povlak D, podklad Ti 
 

 
Obr. 8 Buněčná kultura povlak D, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 5000x 
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Fotodokumentace obr. 8 dokumentuje výskyt nerovnoměrnosti povlaku na podkladovém 
materiálu, který není pokryt buněčnou kulturou. Zvětšení 5000x poskytuje informaci o 
odumírající buňce, která pravděpodobně zakotvila v nevhodném prostředí pro přežití či 
případnou kultivaci.   

 
 

6.9.5 Sklo-keramický smaltový povlak E, podklad Ti 
 

 
 Obr. 9 Buněčná kultura povlak E, podklad Ti 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 
 

Fotodokumentace obr. 9 dokumentuje kvalitní buněčnou adherenci k povrchu materiálu 
a rozprostření populační linie buněčných kultur MG – 63. Kultury disponují cytoplazmatickými 
výběžky přijatelných kvalit s vymezeným buněčným prostorem.   

 
 

6.9.6 Sklo-keramický smaltový povlak F, podklad Ti 
 

  
Obr. 10 Buněčná kultura povlak F, podklad Ti 
vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 

 
Obr. 10 dokumentuje povlak F na Ti podkladu disponující kvalitní buněčnou adherencí 

v povrchu experimentálního vzorku. Zvětšení 3000x prokazuje neobvyklou morfologickou 
změnu jedné z buněk, která není zcela vyhovující z hlediska biologické kultivace, ačkoliv 
cytoplazmatické výběžky jsou zde jasně definovány. Vznik této atypie může mít kořeny právě ve 
volbě podkladových materiálů jak povlaku, tak podkladového substrátu.   
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6.9.7 Sklo-keramický smaltový povlak A, podklad Ti6Al4V 
   

 
Obr. 11 Buněčná kultura povlak A, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 3000x, vpravo: zvětšení 5000x 
 

Na obr. 11 lze pozorovat kvalitně definovanou a rozprostřenou buněčnou kulturu, která 
je seskupena v tzv. konfluentní vrstvě. Buněčná kultura MG – 63 je na zkušebním vzorku 
s aplikovaným povlakem A dostatečně rozprostřena a adherována k povrchu vzorku. 
Fotodokumentace zaznamenává rozprostřené cytoplazmatické výběžky s kvalitně vymezeným 
buněčným prostorem. Tyto výběžky jsou na obr. 11 vpravo se zvětšením 5000x vyobrazeny 
jako úzké jemné kontakty mezi buňkami sloužící pro metabolické výměny (přenos signálu 
a signalizace) a zároveň dlouhé, hrubé kontakty, sloužící pro prozkoumávání okolního povrchu.  
 
 
6.9.8 Sklo-keramický smaltový povlak B, podklad Ti6Al4V 
 

 
Obr. 12 Buněčná kultura povlak B, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 5000x 
  

Fotodokumentace obr. 12 naznačuje působení nevhodného prostředí pro buněčnou 
kultivaci. Populační vrstva buněčných kultur disponuje nedostatečnou formou rozprostření po 
povrchu experimentálního vzorku. Zvětšení 5000x ovšem dokumentuje buněčnou kulturu 
s dostatečným vybavením cytoplazmatických výběžků sloužící pro komunikace a metabolické 
výměny.  
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6.9.9 Sklo-keramický smaltový povlak C, podklad Ti6Al4V 
 

 
Obr. 13 Buněčná kultura povlak C, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 500x, vpravo: zvětšení 3000x 
 

Dokumentace obr. 13 zaznamenává reprodukci bio filmu, který je tvořen na základě 
spojení cytoplazmatických výběžků s okolními buňkami. Morfologie konfluentní vrstvy 
buněčných kultur zobrazuje, z biologického hlediska kultivace, nevyhovující charakter.  

 
 
 

6.9.10 Sklo-keramický smaltový povlak D, podklad Ti6Al4V 
 

 
Obr. 14 Buněčná kultura povlak D, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 
 

Fotodokumentace obr. 14 vyobrazuje tzv. cytoplazmatickou vychlípeninu, jejíž vznik 
signalizuje nevhodný materiál či škodlivou složku na povrchu experimentálního vzorku, která je 
z biologického hlediska nepřijatelná. Současně lze z fotodokumentace při zvětšení 3000x 
vypozorovat počátek vstupu do mitózy jedné z buněk.   
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6.9.11 Sklo-keramický smaltový povlak E, podklad Ti6Al4V 
 

 
Obr. 15 Buněčná kultura povlak E, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 5000x 
 

Zvětšení 1000x na obr. 15 dokumentuje částečnou, avšak nedostatečnou adherenci 
buněčných kultur. Fotodokumentace zaznamenává vznik buněčné populace, ale také jejich 
morfologickou atypii ve formě odumírajících buněčných kultur. Tento jev nastal v důsledku 
kontaminace buněčných kultur s nevhodným prostředím.  
  
 
6.9.12 Sklo-keramický smaltový povlak F, podklad Ti6Al4V 
 

 
Obr. 16 Buněčná kultura povlak F, podklad Ti6Al4V 

vlevo: zvětšení 1000x, vpravo: zvětšení 3000x 
 

Pořízená fotodokumentace obr. 16 zaznamenává pouze zbylou odumřelou buněčnou 
kulturu patologického charakteru bez sebemenších známek života.  

 
 

6.10 Vyhodnocení kolonizace buněčných kultur na sklo-keramických smaltových 
povlacích 
 

Kolonizace buněčných kultur byla provedena na základě porovnání ploch pokrytých 
inokulovanou buněčnou kulturou referenčního materiálu s inokulovaným stejným množstvím 
buněk jako na zkoušených materiálech. Referenční materiál tvořilo krycí standardní kultivační 
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sklo. Vyhodnocení experimentální zkoušky kolonizace buněčných kultur spočívalo v porovnání 
10 určených obrazových zorných polí (v pixelech) s výskytem buněčných kultur v porovnání 
s referenčním materiálem. Experimentální zkouška byla aplikována pouze na kombinace 
použitých materiálů, které disponovaly úspěšným výsledkem v experimentální zkoušce buněčné 
kultivace.  
 
 
Tab. 12 Tabulka výsledných ploch kolonizace buněčných kultur  

Zorné pole 
Kombinace zvolených materiálů 

A – Ti6Al4V C – Ti E – Ti F – Ti 
1 600 546 301 834 203 720 186 400 
2 573 201 307 452 211 786 216 720 
3 582 111 310 112 184 368 198 303 
4 648 392 273 638 182 453 199 400 
5 498 351 284 213 207 112 204 273 
6 598 403 315 792 199 400 199 639 
7 513 790 303 331 302 993 252 576 
8 511 745 305 840 217 734 263 895 
9 604 873 192 728 207 891 205 812 
10 611 741 208 345 214 847 234 782 

Součet ploch [pel] 5 743 153 2 803 285 2 132 304 2 161 800 
Průměr [pel] 574 315 280 329 213 230 216 180 

Výsledné pořadí  1. 2. 4. 3. 

 
Vyhodnocení spočívá v součtu pokrytí zvolených zorných polí obsazenou buněčnou 

kulturou (v pixelech) a následném zprůměrování počtu ploch pokrytých buněčnou kulturou. 
Z čehož vyplývá výsledné pořadí celkově obsazených ploch buněčnou kulturou. Povlak A 
v kombinaci s podkladovým materiálem Ti6Al4V vykazoval nejlepší výsledek prezentovaný 
největším počtem pokrytých ploch buněčnou kulturou, viz tab. 12. Lze konstatovat, že 
výsledným pořadím experimentální zkoušky buněčné kolonizace došlo k potvrzení výsledku 
z provedení experimentální zkoušky buněčné kultivace.    

Pro znázornění na mikroskopické fotografii obr. 17 lze pozorovat rozprostřenou 
buněčnou kulturu. Kolonizace proběhla na kombinaci materiálu povlaku A, který 
obsahoval příměs jemně mletého jílu na podkladovém materiálu slitiny Ti6Al4V. Na obr. 17 jsou 
vyznačeny některá jadérka buněk, které tvoří tzv. „srdce buňky.”   
 

 
Obr. 17 Vyznačená jádra buněk na povlaku A, podklad Ti6Al4V 
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Vyobrazená fotodokumentace obr. 18 povrchu experimentálního vzorku s povlakem C 
na podkladovém materiálu Ti.  
 

 
Obr. 18 Buněčná kultura na povlaku C, podklad Ti 

 
 Fotodokumentace obr. 19 zaznamenává zcela odumřelou buněčnou kulturu 
MG – 63, která byla pořízena při stejné experimentální zkoušce kolonizace na podkladovém 
materiálu Ti.  
 

 
Obr. 19 Mrtvá buněčná kultura na podkladu Ti 

 
 
6.11 Vyhodnocení kontaktu sklo-keramických smaltových povlaků s tělní 
tekutinou 
 

Připravené experimentální zkušební vzorky byly po dobu 10 dnů vystaveny působení 
tělní tekutině, tedy 9 % fyziologickému roztoku (9g soli/ 1 l vody). Vzorky byly uzavřeny do 
sklenic, ponořeny do fyziologického a po dobu 10 dnů ponechány v roztoku. Sklenice byly 
následně uloženy do vodní lázně, která byla po celou dobu 10 dnů zahřívána na teplotu 37 ºC. 
Po dokončení cílené expozice byly vzorky vytaženy ze sklenic a proudem vody opláchnuty. Na 
vzorcích byla následně provedena SEM analýza pro stanovení reakční změny váhového 
množství chemických prvků. Průběh SEM analýzy spočíval ve výběru zorného pole na povrchu 
aplikovaného povlaku a následného vyhodnocení chemického složení vybraného pole. 
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Experimentální zkouška byla realizována na vzorcích, které vykazovaly dobré výsledky při 
experimentálním hodnocení buněčné kultivace a kolonizace buněčných kultur.  

 
Kombinace použitých vstupních materiálů: 
 

 povlak A, podklad Ti6Al4V 
 povlak C, podklad Ti 
 povlak E, podklad Ti 

 
Tab. 13 Tabulka váhových hodnot chemického složení 

Chemický 
prvek 

Typ povlaku,  Wt - váhové hodnoty před a po expozici [%] 
Před Po Před Po Před Po 

A A C C E E 
O 71,9 68,6 72,6 67,8 73,4 62,5 
Na 10 9,5 9,7 9,6 9,5 13 
Al 2,2 2,8 2,2 2,7 2,2 3 
Si 11 13 10,8 13,1 10,6 12,8 
P 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 
K 2,4 2,6 2 2,4 2,1 2,9 

Ca 2,2 3 2,5 3,6 2,4 2,6 
Cl 0 0,2 0 0,5 0 3,1 

 
Bioaktivní materiály jsou charakterizovány tvorbou biologicky aktivní vrstvy 

hydroxikarbonátového apatitu (HCA) na povrchu, který zajišťuje vazbu se živou tkání. Tvorba 
vrstvy na povrchu bioaktivních skel není omezena jen na skla disponující Ca 
a P. Produkce vrstvy HCA je podmíněna přítomností vyloučené povrchové vrstvy bohaté na 
SiO2, která umožňuje zachycení Ca a P. Při porovnání změn váhového množství chemických 
prvků před a po expozici v prostředí fyziologického roztoku došlo k výskytu změn u všech 
zkoumaných typů povlaků. Výrazné změny nastaly především u chemického prvku O, který po 
expozici v prostředí roztoku vykazoval snížené hodnoty u všech typů povlaků.  Navýšení po 
expozici vykazovaly také chemické prvky Si, Al, K, a Ca. Naopak u prvku P došlo ke snížení 
váhového procenta na povlaku se značením E po expozici v prostředí fyziologického roztoku. 
Povlak A nevykázal žádnou váhovou změnu tohoto prvku oproti expozici. Povlak C vykazoval 
po expozici nepatrné zvýšení procentuální hodnoty oproti naměřeným hodnotám na vzorku před 
ponořením do připraveného roztoku. Chemický prvek Cl zaznamenal na všech povlacích 
zvýšené hodnoty po expozici ve fyziologickém roztoku, což se dalo očekávat vzhledem 
k chemickému složení zvoleného roztoku. Lze konstatovat, že se jedná pouze o zbytkové 
množství Cl po 10 denní expozici v roztoku.   
 
 
6.12 Vyhodnocení měření granulometrie vstupních materiálů sklo-keramických 
smaltových povlaků 
 

Vyhodnocení měření granulometrie proběhlo v laboratoři sypkých hmot (LSH) na katedře 
dopravy, fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Pro stanovení granulometrie materiálů byl použit 
laserový analyzátor Mastersizer 2000 od firmy Malvern. Z měření byl vytvořen protokol 
obsahující procentuální rozložení granulometrie použitých vstupních jílových a kaolínové složky. 
Granulometrie jílu klasicky mletého byla získaná z  technického materiálového listu výrobku.  

 
V tab. 14 jsou uvedeny tyto základní hodnoty: 

 d (0.1) – 10% vzorku je pod tuto hodnotu 
 d (0.5) – 50% vzorku je pod tuto hodnotu 
 d (0.9) – 90% vzorku je pod tuto hodnotu 
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Tab. 14Tabulka granulometrie jílů a kaolínu měřená v LSH 

Vzorek 
Granulometrie jílu a kaolínu 

d (0.1) [µm] d (0.5) [µm] d (0.9) [µm] 
Jemně mletý jíl 1,1 2,2 4,6 

T4 1,2 3,1 6,6 

 

  
Tab. 15 Tabulka granulometrie jílu  

Vzorek 
Granulometrie jílu  

8000 [µm] 1000 [µm] 90 [µm] 
Klasicky mletý jíl 

[%] 0 1 5 

 
Jílové a kaolínové vstupní složky byly namlety na různorodou zrnitost velikosti částic. 

Z tab. 14 je patrné, že nejjemnějšími částicemi disponuje vstupní jílová složka jemně mletého 
jílu. Její 50 % obsah disponuje velikostí částic 2,2 µm, přičemž 90 % tohoto jílu obsahuje 
částice o velikosti 4,6 µm. Nepatrně vyšší hodnoty vykazovala vstupní kaolínová složka T4. 
Procentuální rozložení velikosti částic kaolínového vzorku obsahovalo při 50 % 3,1 µm a při 90 
% 6,6 µm. Nejvyšší hodnoty vykazoval granulometrický rozbor klasicky mletého jílu, který 
disponoval 5 % distribucí jílových částic o velikosti 90 µm.      
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7. Závěr 
 

Disertační práce je zaměřena na problematiku studia efektu velikosti vstupních částic na 
vlastnosti ochranných povlaků. Sklo-keramické smaltové povlaky jsou dlouhodobě využívané 
z hlediska kvalitní povrchové ochrany zejména kovových materiálů. Tyto povlaky disponují 
kvalitními antikorozními a mechanickými vlastnostmi. Disertační práce je rozdělena na 
teoretickou a experimentální část.  

Teoretická část disertační práce charakterizuje výrobu, vlastnosti, vady sklo-keramických 
povlaků a předúpravy povrchu podkladových materiálů. Dále se teoretická část zaměřuje na 
rozdělení biomateriálů s použitím v implantologii, vlastnostmi kostní tkáně a základy buněčného 
dělení. 

Experimentální část disertační práce obsahuje popis provedených experimentálních 
zkoušek a jejich vyhodnocení. 

Výsledné naměřené parametry drsnosti Ra a Rz napovídají o reliéfu povrchu sklo-
keramických povlaků. Tento fakt prezentující charakter povrchů povlaků může mít vliv na pohyb 
a následnou kultivaci buněčných kultur. Z hlediska praktické závěrečné aplikace implantace do 
kostního lůžka se jedná o důležitý faktor. 

Zkouška mikrotvrdosti prokázala nejvyšší naměřenou průměrnou hodnotu na povrchu 
základního povlaku A s obsahem jemně mletého jílu 9021,7 MPa na Ti. Povrch povlaku F 
s obsahem kaolínu T4 vykazoval hodnotu průměrné mikrotvrdosti 8138,3 MPa na Ti. Základní 
povlak A s obsahem jemně mletého jílu vykazoval nejvyšší průměrnou hodnotu mikrotvrdosti 
povrchu 8539,7 MPa na podkladovém materiálu Ti6Al4V. Fázové rozhraní sklo-keramických 
povlaků vykázalo při měření mikrotvrdosti nejvyšší hodnotu 11368 MPa na povlaku F 
s obsahem kaolínu T4 na podkladu TiAl4V. Základní povlak A s jemně mletým jílem vykazoval 
průměrnou hodnotu mikrotvrdosti 9088 MPa na podkladu Ti6Al4V. Na Ti podkladu bylo 
zaznamenáno nejvyšších průměrných hodnot 8316,3 MPa na povlaku F s kaolínem T4.     

Stanovení lomové houževnatosti vykazovalo nejvyšších průměrných hodnot 2,823 
MPa.m1/2 na povrchu povlaku A s jemně mletým jílem s podkladovým materiálem Ti6Al4V. Na 
Ti podkladovém materiálu vykazoval povrch povlaku E s obsahem kaolínové složky T4 nejvyšší 
průměrnou hodnotu lomové houževnatosti 2,566 MPa.m1/2. Vyšší hodnoty signalizují menší 
náchylnost na praskání sklo-keramického povlaku, vznik trhlin a vad.              

Z hlediska mechanické odolnosti vůči nárazu disponovaly aplikované sklo-keramické 
povlaky převážně zvýšenými hodnotami, které se pohybovaly nad průměrnou hodnotou 90 N. 
Hodnoty byly naměřeny na povlacích s podkladovým materiálem Ti i slitiny TI6Al4V. Lze tedy 
konstatovat, že aplikované povlaky v kombinaci s použitými podkladovými materiály jsou 
schopny odolávat zvýšeným podmínkám mechanického opotřebení. 

Výsledky vyhodnocení experimentální zkoušky buněčné kultivace kultur  
MG - 63 poukázaly na tři nejvhodnější kombinace sklo-keramických povlaků 
a podkladových materiálů, kterou tvořily povlak A – Ti6Al4V, povlak C – Ti a povlak  
E - Ti. Přičemž nejlepších výsledků vykazovalo vyhodnocení kombinace materiálu slitiny 
Ti6Al4V s aplikovaným povlakem A, který obsahoval příměs jemně mletého jílu. Tato 
kombinace zaznamenala velmi kvalitní kultivaci buněčných kultur, které disponovaly 
cytoplazmatickými výběžky, rozprostřením a adherováním tzv. konfluentní vrstvy k povrchu 
sklo-keramického povlaku. Buněčné kultury vykazovaly kvalitně definované cytoplazmatické 
výběžky, které signalizují život samotných buněk. Nutno konstatovat, že následnou 
experimentální zkouškou kolonizace buněčných kultur byly potvrzeny výsledky ze zkoušky 
hodnocení buněčných kultur. Při kterém povlak A v kombinaci s materiálem Ti6Al4V vykazoval 
záznam s největším počtem pokrytých zorných ploch buněčnou kulturou MG - 63. 

Vyhodnocení experimentálních prací poukazují na nejlepší výsledky z hlediska 
hodnocení kultivace buněčných kultur, mechanických vlastností na kombinaci základního sklo-
keramického povlaku s příměsí částic jemně mletého jílu a podkladového materiálu slitiny 
Ti6Al4V.  

Závěrem lze konstatovat, že tato práce prezentuje výsledky, které poukazují na vliv 
velikosti vstupních částic na mechanické vlastnosti ochranných povlaků. Jedná se zejména 
o zvýšení odolnosti vůči mechanickému nárazu, z čehož plyne zlepšení podmínek pro montáž či 
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demontáž finálního výrobku. Aplikací povlaku s jemně mletými částicemi lze dosáhnout snížení 
tloušťek sklo-keramického povlaku a také snížení nákladů na výrobní technologii.      
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Společenský přínos 
 
Sklo-keramické smaltové povlaky disponují vlastnostmi, které mimo jiné zaručují 

odolnost proti chemikáliím, mechanickému opotřebení, ale také zdravotní nezávadnosti např. 
v kontaktu vodou či potravinami.  

Společenský přínos disertační práce poskytuje úpravou parametru velikosti částic  
vstupních jílových a kaolínových složek kladné ovlivnění lomových vlastností ve formě nižší 
náchylnosti na praskání a vznik trhlin vyplývající z křehkosti materiálu. Ze zvýšené odolnosti 
vůči mechanickému opotřebení plyne delší životnost aplikovaných povlaků a s tím spojená 
nákladovost na výrobu. Při porovnání chemického složení bioaktivních skel, které jsou 
využívány pro aplikace dentální implantologie a chemického složení sklo-keramických 
smaltových povlaků se zde nachází shodnost s částí oxidických složek. Přínos disertační práce 
dále poskytuje možnost využití aplikace sklo-keramických smaltových povlaků na titanové dříky 
pro využitím v dentální implatologii. Důvodem využití kombinace základního materiálu 
a sklo-keramického povlaku je jeho anti alergenní účinek na lidský organismus. Povlaky 
vykazují přijatelnou hodnotu bioaktivity při kultivaci buněčných kultur, které jsou počátečním 
hodnotícím faktorem experimentálních materiálů využívaných pro kostní implantace.   

 
 zvýšení kvality mechanických vlastností zejména odolnosti vůči mechanickému 

poškození či nárazu, 
 zlepšení podmínek pro mechanickou montáž konečných výrobků, 
 potlačení vzniku trhlin na základě zvýšení plastických vlastností povlaku, 
 snížení tloušťky povlaku,  
 snížení množství aplikovaného povlaku,  
 snížení množství vstupních složek na základě rozměru vstupních částic,  
 snížení nákladů na výrobní technologii, 
 rozšíření možností aplikací sklo-keramických povlaků, 
 biokompatibilita sklo-keramických povlaků s buněčnou kulturou, kladná 

i záporná.  
 přirozenější materiál pro implementaci v lidském těle oproti kovu jeho slitinám,  

 využití přijatelnějšího reliéfu povrchu sklo-keramického povlaku oproti 

v porovnání s reliéfem podkladového materiálu. 

 
Vědecký přínos disertační práce spočívá v možnosti využití sklo-keramických povlaků 

v oblasti dentální implantace, kterou naznačuje zjištěný fakt podobnosti chemického složení 
sklo-keramických povlaků s bioskly běžně užívanými pro tyto účely. Sklo-keramické povlakové 
systémy odpovídají normativům kontroly, dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. 
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. 
Z čehož plyne vhodná dispozice pro využití kontaktu s lidským organismem. Tento fakt potvrdily 
i výsledky zkoušek z biologického ústavu v Nových Hradech, které mohou vést ke 
kvalitativnějšímu procesu hojení ran v lidském těle. Testování zhotovených implantátů 
s aplikovaným sklo-keramickým povlakem nabízí možnost další stádia výzkumu 
a experimentálního zkoušení např. v prostředí kontaktu lidského organismu.  
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Conclusion 

 
Dissertation thesis is focused on studies the effect of particles size of the input 

components on the properties of protective coatings. Glass-ceramic enamel coatings are used 
for long time of terms of quality surface protection particularly metal materials. These coatings 
have high-quality corrosion and mechanical properties. Dissertation thesis is divided into 
theoretical and the experimental part. 

The theoretical part of dissertation thesis describes the production, properties, defects in 
the glass-ceramic coatings and surface preparation of materials. Furthermore, the theoretical 
part focuses on the distribution and classification using biomaterials 
in implantology, bone tissue properties and the basics of cell division. The experimental part of 
dissertation thesis contains a description of the experimental tests and their evaluation. 

The resulting measured roughness parameters Ra and Rz indicate about relief  
of  surface of glass-ceramic coatings. This fact, presenting the character of surface coatings can 
affect the movement and subsequent cell culture. In terms of practical application of the final 
implantation of the bone bed is an important factor. 

Microhardness test showed the highest average value measured on the surface 
of the coating A containing finely ground clay 9021,7 MPa for Ti. Surface coating F containing 
kaolin covering T4 showed an average microhardness value of 8138,3 MPa for Ti. Basic coating 
A containing finely ground clay showed the highest average value of 8539,7 MPa 
microhardness of the surface on the substrate Ti6Al4V. Phase interfaces of glass-ceramic 
coatings showed the highest microhardness value of 11 368 MPa to cover and basic coating F 
containing kaolin T4 on the substrate TiAl4V. Coating A with finely ground clay showed an 
average microhardness value of 9088 MPa at Ti6Al4V substrate. The Ti substrate was recorded 
the highest average values of 8316,3 MPa at coating F with kaolin T4. 

Determination of fracture toughness showed the highest average values 2,823 MPa.m1/2 
on the surface of the coating A with finely ground clay with substrate material Ti6Al4V. On Ti 
substrate showed surface of basic coating E containing kaolin T4 highest average value of 
fracture toughness 2,566 MPa.m1/2. Higher values indicate less susceptibility to cracking the 
glass-ceramic coating cracks and defects. 

Mechanical resistance to impact dispose applied glass-ceramic coatings mainly 
elevated, which have been above the average of 90 N. Values were measured at coatings with 
substrate material Ti and Ti6Al4V alloy. It is therefore concluded that the applied coatings used 
in combination with substrate materials are able to withstand increased mechanical wear 
conditions.  

The results of experimental evaluation of the test cell cultivation of cultures 
MG - 63 have shown the best combination of three glass-ceramic coatings and supporting 
materials, which consisted of coating A - Ti6Al4V, coating C - Ti and E coating - Ti. For best 
results, the evaluation showed a combination of materials Ti6Al4V alloy with the applied coating 
A, which contained the addition of finely ground clay. This combination has seen very high 
quality cultivation of cell cultures that have at their disposal cytoplasmic projections, 
redistributing and the adhere confluent layer on the surface of the glass-ceramic coating. Cell 
cultures showed well-defined cytoplasmic projections, which indicate the life 
of their own cells. It is noted that the consequent colonization of experimental test cell cultures 
were confirmed by results from the evaluation of cell cultures. Where A coating material in 
combination with Ti6Al4V showed record with the largest number of ocular surfaces coated cell 
culture MG - 63 

Evaluation of experimental works show the best results from evaluation of cultivation 
of cell cultures, mechanical properties on combination of the basic glass-ceramic coating 
containing particles of finely ground clay and substrate material alloy Ti6Al4V. 

In conclusion, this work presents results which show the influence of particle size 
of the input on the mechanical properties of protective coatings. These include increased 
resistance to mechanical impact which results in improved conditions for assembly 
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or disassembly of the final product. Application of the coating with fine particles can be 
to reduce thickness glass-ceramic coating and also reduce costs of production technology. 
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