






 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem biokeramických kompozitních materiálů na bázi 

hydroxyapatitu (HAp) a bioskla (BG). Pro přípravu těchto materiálů byla zvolena metoda 

mokrého tvarování – elektroforetická depozice (EPD). Byla evaluována metodika přípravy 

a její vliv na relativní hustotu a distribuci pórů v připravených kompozitech. Bylo provedeno 

studium slinovacího procesu připravených kompozitních materiálů pomocí vysokoteplotní 

dilatometrie s následným vyhodnocením mikrostrukturních a mechanických vlastností. Bylo 

zjištěno, že pomocí EPD lze úspěšně připravit částicové kompozity, jejichž mikrostrukturní 

kvalitu ovlivňuje zejména elektrická vodivost suspenze. Při studiu kinetiky depozičního 

procesu bylo zjištěno, že EPD probíhá nejrychleji v suspenzi s nejnižší elektrickou vodivostí. 

Se zvyšujícím se obsahem BG v HAp rostla relativní hustota materiálů a také docházelo ke 

snížení četnosti a zvětšení průměru pórů. Při vysokoteplotní dilatometrii byl patrný pokles 

relativního smrštění se vzrůstajícím obsahem HAp ve struktuře. Pozorování mikrostruktury 

ukázalo krystalickou strukturu BG a otevřenou porozitu HAp, která je pro biokompatibilní 

materiály žádoucí. Fázové složení jednotlivých materiálů bylo určeno pomocí rentgenové 

difrakční analýzy. V rámci mechanických vlastností byl zjištěn nárůst tvrdosti a Youngova 

modulu pružnosti se vzrůstajícím obsahem BG v biokeramických kompozitech. Na základě 

získaných poznatků byl identifikován vhodný postup a materiálové složení pro plánovanou 

přípravu funkčně gradientního materiálu na bázi HAp a BG. 
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on the bioceramic composite materials based on hydroxyapatite 

(HAp) and bioglass (BG). The wet shaping method, i.e. electrophoretic deposition (EPD), was 

chosen for the preparation of these materials. The methodology of preparation and its influence 

on kinetics, relative density and pore distribution in the prepared composites was evaluated. 

The sintering process of the prepared composites was studied using high temperature 

dilatometry with subsequent evaluation of their microstructural and mechanical features. It was 

found that EPD is an applicable method for successful preparation of the particle composites. 

The microstructural quality of particle composites was affected mainly by the electrical 

conductivity of the suspension. It was found during the study of EPD kinetics that the highest 

deposition rate was achieved in the suspension with the lowest electrical conductivity. 

Increasing amount of BG in HAp caused increase of the relative density and pore diameter 

whereas the volume of pores decreased. High temperature dilatometry showed a decrease of 

relative shrinkage, which was evident with increasing HAp amount in the structure. Observation 

of the microstructure revealed a crystalline structure of BG and an open porosity of HAp, which 

is desired for biocompatible materials. The phase composition of the materials was determined 

by X-ray diffraction analysis. In case of the mechanical properties it was found an increase of 



 

 

the hardness and Young’s modulus of elasticity with the increasing amount of BG in bioceramic 

composites. Based on the obtained results the suitable process and material composition for the 

planned preparation of the functionally graded material were identified. 
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1 Úvod 

 

Stárnutí, prodlužování délky života a aktivní životní styl populace souvisí s vyšší četností 

zranění a onemocnění pohybového aparátu. Mezi nejčastější postižení pohybového aparátu 

patří úrazy a degenerativní onemocnění jako jsou osteoporóza nebo artritida. Tyto úrazové 

stavy nebo onemocnění mají mnohdy za následek vysoký stupeň poškození pevných tkání 

(kosterního systému), které musí být řešeno chirurgickou cestou pomocí implantačních technik 

a materiálů. Všechny tyto výše zmíněné aspekty vyvolávají stále vyšší poptávku po 

biokompatibilních materiálech, které jsou svým složením a vlastnostmi co nejvíce podobné 

lidským pevným tkáním. 

 Historie vývoje náhrad (protéz, implantátů) sahá až do období starověkého Egypta 

(přibližně 2500 let př. n. l.) [33]. Tehdy používaným materiálem bylo zlato a jeho slitiny. 

Používalo se především na zubní implantáty nebo také jako náhrady částí lebky [33]. Největší 

rozmach však nastal po druhé světové válce díky rozvoji nových technologií [33]. Rovněž došlo 

k rozvoji materiálového inženýrství. Implantáty z korozivzdorných ocelí začaly postupně 

nahrazovat implantáty ze slitin titanu a kobaltu. Tyto materiály se však řadí do skupiny 

bioinertních materiálů a často u nich dochází k biologickému (infekce, uvolňování kloubu) 

nebo technickému (otěr, koroze, únavový lom) selhání [17, 33]. Vědeckým poznáním 

a vývojem dochází v posledních dekádách k postupnému nahrazování bioinertních materiálů 

materiály bioaktivními – především keramickými. Keramické materiály jsou používány 

v tkáňovém inženýrství již více než 40 let [53]. První generaci tvořila bioinertní korundová 

keramika, kterou postupně nahradila druhá generace bioaktivních materiálů, jako jsou 

hydroxyapatit (HAp) a biosklo (BG) [46, 54].  

Tato práce se zabývá popisem vlivu techniky přípravy a tepelného zpracování na finální 

vlastnosti (fyzikální, mikrostrukturní a mechanické) jak čistých HAp a BG, tak i jejich směsí, 

tj. kompozitů, s cílem potencionálního aplikačního využití v rámci přípravy funkčně 

gradientního materiálu. 
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2 Cíle práce 

Student nejprve načerpá z dostupné literatury základní informace o keramických 

biomateriálech, zejména pak hydroxyapatitu a biosklu. Posléze se bude věnovat přípravě 

biokeramického kompozitu s matricí z výše uvedených materiálů pomocí elektroforetické 

depozice. Připravený materiál prostuduje z hlediska jeho fyzikálních, strukturních 

a mechanických vlastností.  
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3 Teoretická část 

3.1 Keramické materiály  

Pokročilé keramické materiály jsou anorganické látky nekovového charakteru v převážně 

krystalickém stavu, připravované z výchozí práškové suroviny za vysokých teplot 

slinováním [1]. Nekovové a kovové prvky jsou vázány především iontovými nebo 

kovalentními vazbami. Dle typu vazeb rozdělujeme keramiku na iontovou nebo iontově-

kovalentní [2].  

Pokročilá keramika je průmyslově připravovaná z prekurzorů o vysoké čistotě ve formě 

různých typů oxidů, karbidů, nitridů atd. Cílem je, aby měl výsledný výrobek po zhutnění 

(tvarování) keramického prášku nejlepší požadované vlastnosti v oblasti pevnosti, 

houževnatosti, otěruvzdornosti apod. Tyto parametry jsou závislé na výsledné mikrostruktuře 

a chemickém složení [13]. 

Pokročilou keramiku můžeme rozdělit na tři samostatné skupiny: funkční, konstrukční 

a biokeramiku [4]. Funkční keramika je specifická svými charakteristickými vlastnostmi – 

magnetickými, elektrickými, dielektrickými, pyroelektrickými, supravodivými aj. [4] Tyto 

vlastnosti jsou dány vnitřní strukturou materiálu a vzájemnou polohou elektronů a atomů, na 

které působí vnější síly a pole [5]. Do této skupiny řadíme supravodivou keramiku (oxidy baria, 

vzácných zemin – bezodporové vodiče), iontovou keramiku (Al2O3 a ZrO2 – pH metry, 

kyslíkové senzory), polovodivé materiály (SiC, oxidy přechodných kovů – termistory) [4]. 

Přibližně 25% produkce pokročilé keramiky je zastoupeno konstrukční keramikou [5]. Na tuto 

keramiku jsou kladeny především požadavky na zachování vlastností při změně teploty, 

mechanického zatěžování nebo při chodu výrobku v agresivním prostředí. Důraz se také klade 

na lomovou houževnatost, teplotní roztažnost aj. [5]. Převážně se používá na výrobu 

otěruvzdorných součástí, brusných materiálů, řezných nástrojů, ložisek atd. [3] Poslední 

skupinou je biokeramika. Tuto skupinu rozdělujeme podle interakce v těle na inertní 

a bioaktivní. Bioaktivní keramiku dále dělíme do dvou podskupin – resorbovatelnou 

a neresorbovatelnou keramiku [4]. Do skupiny inertních keramik řadíme keramiku na bázi 

oxidů – oxid hlinitý, oxid zirkoničitý. Jako bioaktivní keramiku označujeme tu skupinu 

materiálů, které tvoří pevnou vazbu s okolní tkání. Při srovnání s inertními materiály mají však 

horší mechanické vlastnosti. Chemické složení bioaktivních materiálů je blízké složením tkání 

v lidském těle. Přední zástupci těchto bioaktivních materiálů, hydroxyapatit a biosklo, obsahují 

ionty Ca2+, Na+, PO4
3-. Tyto ionty také zastupují anorganickou složku kostí nebo okolní tělní 

tekutiny.  

3.2 Technologie přípravy keramických materiálů 

Technologie přípravy keramických materiálů zahrnuje kromě vlastní výroby 

keramického prášku a jeho úpravy další nutné procesní kroky. Jedná se zejména o formování 

keramického prášku do tvaru, který co nejvíce odpovídá konečnému stavu finálního výrobku. 

Jelikož jsou často během procesu tvarování přidávána různá organická aditiva, je nutné již 

zhotovený keramický produkt těchto aditiv zbavit žíháním. V posledním kroku následuje 

vysokoteplotní zpracování keramiky slinováním, kdy dochází k jeho zhutnění.  
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Úpravou keramického prášku rozumíme především změnu povrchové geometrie částic 

a jejich velikosti, případně pak rozrušení granulátů nebo aglomerátů vzniklých při jeho 

přípravě. Tyto úpravy jsou uskutečňovány nejčastěji mletím v kulových mlýnech, planetových 

mlýnech, attritorech nebo mísením a přesíváním [7]. 

Při výběru metody tvarování musí být brán ohled na požadovaný tvar výrobku tak, aby 

se výsledný tvar po slinování musel minimálně opracovávat a bylo dosaženo homogenní 

struktury keramického polotovaru s minimální velikostí defektů [7]. Tvarovací metody 

pokročilé keramiky můžeme rozdělit do čtyř skupin: na suché tvarování, mokré tvarování, 

plastické tvarování a tvarování bez forem. Mezi metody suchého tvarování řadíme jednoosé 

a isostatické lisování, kterými jsou vyráběny tvarově nenáročné, jednoduché součásti. 

V případě mokrého tvarování se používají suspenze obsahující kromě keramických částic také 

disperzant, stabilizační činidlo a případně další aditiva. Mezi tyto metody se řadí např. 

suspenzní lití, lití pásek, metoda máčením, elektroforetická depozice aj. Metody plastického 

tvarování zahrnují keramické pasty obsahující vysoký poměr organického podílu (pojiv) vůči 

vlastní keramice. Výhodou těchto metod (injekční vstřikování, vytlačování (extruze) atd.) je 

výroba tvarově složitých součástí nebo vytlačování tenkostěnných profilů. Nejnovější metodou 

tvarování je tzv. tvarování bez forem (označována také jako aditivní výroba). Principem těchto 

metod je vytvoření počítačového modelu součásti a následného vytváření keramického dílu po 

vrstvách. Výhodou této skupiny metod je výroba velmi složitých tvarů, které nejsou dosažitelné 

jinými metodami. Mezi tyto metody řadíme 3D tisk, stereolitografii, robocasting aj. [37]. 

Poslední fází výroby keramických materiálů je tepelné zpracování - slinování. Slinování 

je vysokoteplotní proces zpracování keramiky, při němž je surová keramika po procesu 

tvarování a odstranění organických zbytků žíháním transformována na pevnou (hutnou nebo 

porézní) keramiku. Během slinování dochází ke snižování Gibbsovy energie. Snížení energie 

sytému se docílí dvěma mechanismy. Důležité je zde termodynamické hledisko, změna 

povrchové energie částic z energeticky nevýhodného rozhraní plynná fáze – pevná látka na 

energeticky méně náročné rozhraní pevná látka – pevná látka. Druhým mechanismem je změna 

plochy na rozhraní mezi částicemi (neboli změna velikosti částic) - hrubnutí. Oba tyto výše 

popsané mechanismy probíhají společně a jsou uvedeny na Obr. 1 [22]. 

 

Obr. 1 Mechanismy snižování Gibbsovy energie [22]. 
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Hmota se vlivem snižování energie systému a působením sil přesouvá od obvodu částice 

směrem k nejvíce zakřivenému povrchu. Pokud je povrch konvexní, dochází k hromadění 

vakancí, pokud je povrch konkávní, dochází k nahromadění intersticiálních poruch. Vlivem 

přesunu atomů dochází k vyrovnávání koncentračního spádu a po jisté době k vymizení 

konkávního a konvexního povrchu. Přesun atomů se uskutečňuje mechanismem difuze [9]. 

Schéma vakančního toku popisuje Obr. 2 [23].  

 

Obr. 2 Schéma vakančního toku [24]. 

U keramických materiálů se vyskytují tři mechanismy difuze. Transport hmoty může 

probíhat objemem (mřížkou), po hranicích zrn nebo pomocí povrchové difuze. Difuze po 

hranicích zrn je mnohem rychlejší než mřížková difuze, jelikož rozhraní zpravidla obsahuje 

více defektů [10]. Předpokladem povrchové difuze je nedokonale rovinný povrch krystalických 

látek (hloubka 0,3 – 0,5 nm) v němž se nacházejí strukturní vady. Mechanismus tohoto typu 

difuze souvisí s migrací atomů vázaných v povrchové vrstvě a migrací atomů nacházejících se 

mimo jejich uzlovou polohu, které jsou neúplně vázány důsledkem neideálního povrchu [23]. 

Obr. 3 znázorňuje slinovací proces rozdělený do čtyř fází. Nultá fáze zobrazuje keramické 

těleso, ve kterém jsou částice v těsném kontaktu. Při první fázi slinování dochází ke tvorbě 

krčků mezi částicemi. Ve druhé fázi dochází ke zvětšování krčků rychlým difuzním růstem, 

krčky přecházejí v souvislé spojení částic, které vytváří síťoví. Póry mají válcovitý tvar a 

nachází se podél hranic zrn. Tyto póry jsou nestabilní a postupně dochází k jejich zaškrcování 

a následné izolaci [9]. Výrobek nabývá mechanickou pevnost a smršťuje se, nicméně je stále 

porézní. Z tohoto důvodu se tato fáze nazývá fází otevřené pórovitosti. Ve finální fázi slinování 

dochází ke zmenšování pórů a jejich zániku. V tomto stádiu dochází ke spojitému smršťování. 

V ideálním případě pak dosáhne výrobek nulové porozity, tj. 100 % relativní hustoty. Tohoto 

výsledku lze dosáhnout jen obtížně [4,11].  
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Obr. 3 Jednotlivé fáze slinovacího procesu [10]. 

 

3.3 Biokeramika  

Biokeramické materiály tvoří významnou skupinu materiálů, které jsou využívány 

v medicínských aplikacích nejčastěji jako náhrady tvrdých tkání v lidském těle. Široké 

uplatnění mají tyto materiály především v ortopedii, stomatologii a čelistní chirurgii [4]. 

Schopnost přijetí implantátu organismem určuje tzv. biokompatibilita, což je snášenlivost 

materiálu v biologickém prostředí. Ta je společně s mechanickými a fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi pro daný implantát klíčová a v konečném důsledku by měly všechny tyto vlastnosti 

co nejvíce odpovídat vlastnostem tvrdých tkání v organismu [11]. Biokompatibilní materiály 

dělíme dle interakce v lidském organismu do dvou skupin na bioinertní a bioaktivní. Bioaktivní 

materiály pak následně dělíme do dvou podskupin na resorbovatelné a neresorbovatelné 

materiály [4].   

Bioinertní materiály jsou základní skupinou biokompatibilních materiálů. Tyto materiály 

nereagují s tkáněmi, nevytváří chemickou nebo biologickou vazbu mezi implantátem a kostí. 

S postupem času se okolo implantátu vytvoří vazivové pouzdro, které chrání samotný 

implantát. Inertní keramika je používána k výrobě ortopedických implantátů, které jsou 

vystaveny permanentnímu zatěžování, např. kolenní a kyčelní endoprotézy, dentální implantáty 

apod. [4,11, 14]. Skupinu inertních biomateriálů tvoří zejména oxidová keramika (např. Al2O3, 

ZrO2). Použití těchto keramik má však své limity, jelikož tyto materiály dosahují 

několikanásobně vyšších hodnot Youngova modulu pružnosti v porovnání s kostní tkání. 

U kosti je tato hodnota 7-25 GPa, zatímco u Al2O3 keramiky je to 380-420 GPa a u ZrO2 

keramiky 150-200 GPa [4, 14]. 
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Obr. 4 Využití keramiky, skel a kompozitů v lidském těle [14]. 

U bioaktivní keramiky dochází, oproti inertní keramice, k tvorbě pevné vazby s tvrdou 

tkání přímo. Přilehlé měkké tkáně mají schopnost vrůst do pórů materiálu, a díky jeho chemické 

příbuznosti použít materiál k menší nebo i větší objemové transformaci na kostní tkáň [4,11]. 

Při tomto spojení se netvoří okolo implantátu vazivový obal. Termín bioaktivní materiál je 

zmiňován od konce 60. let minulého století a je spojen s objevem Bioskla (45S5) profesora 

Henche, které se obchodně označuje Bioglass® [4, 21]. Do skupiny bioaktivních keramik dále 

řadíme především hydroxyapatit, který je možné použít pro mnoho druhů porézních nebo 

neporézních implantátů [4]. Hydroxyapatit se vyznačuje schopností resorpce. Po implantaci 

dochází k postupnému nahrazování materiálu původní tkání a do těla se uvolňují ionty obsažené 

v materiálu. Dalšími bioaktivními materiály jsou keramiky na bázi kalciumfosfátů, ať už 

dikalciumfosfát, trikalciumfosfát nebo tetrakalciumfosfát, které jsou řazeny do skupiny 

resorbovatelných keramik [21]. Na Obr. 4 je vyobrazeno využívání keramických 

a sklokeramických materiálů a kompozitů v lidském těle.  
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3.3.1 Biosklo (45S5 - Bioglass®) 

Historicky první bioaktivní sklo vyvinul Larry Hench v roce 1969. V té době se snažil 

nalézt materiál, který by odolal agresivním tělním tekutinám a byl by pro tělo lépe přijatelný 

než do té doby dostupné polymerní nebo kovové implantáty, které byly vůči tělu inertní. Hench 

připravil materiál blížící se svou kompozicí chemickému složení pevných tkání vyskytujících 

se v lidském těle [19].  

 Bioaktivní sklo (BG) řadíme do skupiny speciálních skel, nicméně je z převážné části 

tvořeno oxidy křemíku, stejně jako skla komerčně dostupná. Biosklo, které se prodává pod 

komerčním názvem Bioglass® má přesně dané složení čtyř oxidů, jež jsou zastoupeny v přesně 

daných poměrech (hm. %): 46,1 % oxidu křemičitého (SiO2), 24,4 % oxidu sodného (Na2O), 

26,9 % oxidu vápenatého (CaO) a zbylých 2,6 % tvoří oxid fosforečný (P2O5) [14]. Jeho 

strukturu a vlastnosti lze modifikovat různými poměry oxidů, nebo přídavkem sklotvorných 

oxidů a jejich různým poměrem (změna chemických a fyzikálních vlastností).   

 Po tomto objevu byly zkoumány vlastnosti a bioaktivita i jiných bioskel, s jinými 

procentuálními obsahy oxidů. Složení vybraných zástupců je popsáno v Tabulce 1. Při 

zkoumání nových druhů bioskel však nebylo zatím dosaženo lepších vlastností než u bioskla 

typu 45S5, Bioglass® [14, 18]. V současné době probíhá výzkum několika typů bioskel (45S5, 

58S, 77S), skel na bázi boritanů (místo oxidu křemičitého je ve struktuře přítomný oxid boritý, 

nebo různý poměr těchto oxidů) a fosforečnanů. Skla na bázi boritanů mají v současnosti velmi 

pozitivní klinické výsledky [18, 20, 21].  

Tabulka 1 Chemické složení různých typů bioskel [14]. 

Bioglass® 
Si2O 

(hm. %) 

CaO 

(hm. %) 

Na2O 

(hm. %) 

P2O5 

(hm. %) 

42S5.6 42,1 28,0 26,3 2,6 

46S5.2 (45S5) 46,1 26,9 24,4 2,6 

49S4.9 49,1 25,3 23,0 2,6 

52S4.6 52,1 23,8 21,5 2,6 

55S4.3 55,1 22,2 20,1 2,6 

60S3.8 60,1 19,6 17,7 2,6 

 

Amorfní struktura skla úzce souvisí s bioaktivitou a schopností reagovat s tělní tkání za 

vzniku bioaktivní vrstvy karbonatovaného HA (HCA). Ionty, které se uvolňují z bioaktivních 

skel, podporují růst buněk, z čehož vyplývá vysoká rychlost tvorby nové vazby. Nová vazba 

mezi implantátem a kostí vzniká v průběhu několika hodin. Nevýhodou bioskel je jejich 

křehkost [26]. Biosklo 45S5 dosahuje lomové houževnatosti v rozmezí 0,6-2 MPa·m1/2, jak je 

ukázáno v Tabulce 2, kde jsou srovnány jeho základní mechanické vlastnosti společně 

s vlastnostmi kostní tkáně, u které se hodnota lomové houževnatosti pohybuje od 2- 2MPa·m1/2, 

v závislosti na typu a stáří kosti. Z tohoto důvodu je předmětem výzkumu především zlepšení 

jeho mechanických vlastností s cílem získat materiál nebo kompozit, který má modul pružnosti 

přibližně stejné hodnoty jako kostní tkáň a zároveň má vyšší odolnost proti lomovému porušení.  
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Tabulka 2 Srovnání mechanických vlastností bioskla a stehenní a pažní kosti [20, 21].  

 Bioglass® Femur 

(kost stehenní) 

Humerus 

(kost pažní) 

Tvrdost dle Vickerse 

(HV) 
450–460 - - 

Youngův modul 

pružnosti (GPa) 
32-36 17,2 17,2 

Pevnost v tahu 

(MPa) 
200 140 130 

Pevnost v tlaku 

(MPa) 
40-45 159 132 

Lomová 

houževnatost 

(MPa·m1/2) 

0,1-0,6 2-12 2-12 

 

 Biosklo je díky své univerzálnosti využíváno pro aplikace v tkáňovém inženýrství, nebo 

také při poranění kostních tkání, jelikož má schopnost podpořit angiogenezi (nedávné studie 

zjistily, že biosklo substituované MgO, K2O nebo CaF2 je schopné podpořit angiogenezi 

pomocí produktů, které vznikají při rozkladu tohoto bioskla [34]), aktivovat enzymy nebo 

diferencovat kmenové buňky na kostní buňky [21]. V práškové podobě se biosklo využívá ve 

stomatologii a také v ortopedii kvůli snadnější manipulaci, lepšímu tvarování a aplikaci [19]. 

Ve stomatologii se využívají komerčně dostupná bioskla při léčbě paradontózy. Klinické studie 

také potvrdily mineralizaci zubní skloviny a snížení citlivosti po použití pasty s komerčním 

názvem NovaMin [17, 19]. Posledním typem používání bioskel je povlakování stykových částí 

inertních implantátů.  

3.3.2 Hydroxyapatit 

Hydroxyapatit (HAp) je keramický biokompatibilní materiál na bázi kalciumfosfátu, 

často využívaný v medicínských aplikacích. V lidském organismu je přítomen jako 

anorganická složka společně s kolagenem v kostech nebo jako složka dentinu v zubech. 

Hydroxyapatit se řadí do skupiny apatických keramik, jejichž základní chemickou složkou je 

vápník a fosfátová skupina. Samotný vzorec HAp je Ca10(PO4)6(OH)2 [30]. Z důvodu jeho 

biokompatibility a bioaktivity, je hydroxyapatit hojně využíván v medicíně, zejména pak 

v ortopedii, jako materiál vhodný pro podporu regenerace kostí.  

 Narozdíl od bioskla je hydroxyapatit krystalický materiál. Jak již bylo zmíněno, HAp je 

podobný svým chemickým složením anorganické části kostní tkáně a jeho základními 

chemickými složkami jsou vápník a fosfátová skupina. Lomová houževnatost HAp dosahuje 

hodnot 0,6 – 1,41 MPa·m1/2 [21]. HAp je tedy křehkým materiálem, který je často využíván 

v kompozitních systémech, kde druhá fáze je volena tak, aby se potlačila křehkost 

hydroxyapatitu a zlepšila se jeho přilnavost, např. společně s polymery nebo biosklem [35]. 

V Tabulce 3 je srovnání základních mechanických vlastností HAp a tvrdých tkání nacházejících 

se v lidském těle. Mechanické vlastnosti HAp jsou také podmíněny mírou pórovitosti. 

Pórovitost má pak klíčový vliv na biokompatibilitu materiálu. Póry musí mít velikost v rozmezí 
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100–500 μm aby byl HAp bioaktivní, jelikož síť pórů umožňuje migraci buněk, které se podílejí 

na tvorbě kostní tkáně [31, 50]. Se zvyšující se pórovitostí ovšem klesají mechanické vlastnosti 

HAp. V kapitole 3.3 byla zmíněná významná vlastnost HAp, a to rozpustnost. Rozpustnost 

(resorpce) je závislá na mnoha faktorech: na hodnotě pH fyziologického prostředí (pH 

ovlivňuje míru stability HAp), na pórovitosti a velikosti částic materiálu [21]. Obvykle se 

rozpustnost HAp mění v přítomnosti organických látek, např. v přítomnosti enzymů, 

aminokyselin a proteinů.  

Tabulka 3 Srovnání základních mechanických vlastností HA a tvrdých tkání lidského těla [31]. 

 Hydroxyapatit 

Hutná 

(kortikální) 

kostní tkáň 

Dentin Zubní sklovina 

Pevnost v tlaku 

(MPa) 
300-600 88-230 290-380 250-550 

Pevnost 

v ohybu (MPa) 
60-115 88-115 51,7 10,3 

Modul pružnosti 

(GPa) 
40-120 3-30 15-20 10-90 

 

Hydroxyapatit má všestranné využití v oblasti medicíny, ať už v ortopedii jako hutný, 

málo porézní materiál vhodný pro implantáty a protézy, nebo v porézní formě sloužící k výplni 

kostních defektů. V současné době se výzkum zaměřuje na studium nanočástic nebo 

nanotrubiček HAp, které jsou schopné kontrolovaně uvolňovat léčiva (antibiotika, cytostatika 

aj.), proteiny, vitamíny, hormony, protizánětlivé léky aj. do tvrdých tkání [31]. Při implantaci 

inertních materiálů může docházet k alergické reakci nebo ke vzniku zánětů v blízkosti 

implantátu. Z těchto důvodů se používá povlakování hydroxyapatitem, který zajistí bezpečné 

spojení s kostí a zamezí vzniku dalších nežádoucích komplikací [30].  

3.4 Kompozity 

Kompozitní materiály jsou obecně materiály skládající se z více než jedné složky, které se od 

sebe navzájem liší svým chemickým složením nebo vlastnostmi. V kompozitech definujeme 

matrici a disperzní fázi (výztuž). Matrice je obvykle spojitá fáze, která obklopuje výztuž a jejím 

úkolem je přenášet napětí na disperzní fázi a chránit ji před působením prostředí [3, 13]. 

Druhou, obvykle nespojitou fází je výztuž. Výztuž má zpravidla v porovnání s matricí lepší 

mechanické vlastnosti (pevnost, tvrdost aj.) [3, 13, 36]. Hlavním úkolem výztuže je zlepšení 

mechanických nebo biologických vlastností. Vlastnosti samotného kompozitu jsou pak funkcí 

dílčích fází, jejich množství a tvaru disperzní fáze. Z koncepčního hlediska rozlišujeme 

kompozity částicové, vláknové a vrstevnaté [13]. 

3.4.1 Částicové kompozity 

Částicové kompozity obsahují výztuž ve formě kulovitých částic různých velikostí, 

které však výrazně nepřevyšují rozměry ostatních částic [36]. Částice obsažené v matrici jsou 

houževnatější nebo tvrdší než samotná matrice. Samotné částice omezují pohyb matrice 

a zároveň dochází k částečnému přenosu zatížení z matrice na částice [13]. Rovnoměrná 
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distribuce a objemový podíl částic má velký vliv na vylepšení mechanických vlastností. 

Speciálním typem částicových kompozitů jsou funkčně gradientní materiály (FGM).  

Tento typ kompozitu se vyznačuje postupnou, nepřetržitou změnou dvou fází tak, aby 

jednotlivé části kompozitu splňovaly požadované vlastnosti a materiál byl optimalizován na 

konkrétní použití [25,37]. Mezi jednotlivými fázemi se nenachází ostré rozhraní tak, jak je to 

možné pozorovat u ostatních typů kompozitů. Postupné změny obsahu obou fází v materiálu 

a jeho nehomogenní struktura ovlivňuje výslednou tvrdost kompozitu nebo také např. odolnost 

proti korozi, opotřebení nebo tepelnou vodivost [28]. Přední nevýhodou FGM je však složitý 

proces výroby a z toho vyplývající vysoká výrobní cena. Z hlediska uplatnění lze FGM 

používat v lékařských aplikacích např. k výrobě protéz kyčlí a kolen [28, 37]. Dále se pak FGM 

využívají v leteckém, vesmírném, energetickém a obranném průmyslu [37]. Na Obr. 5 můžeme 

pozorovat schéma struktury a vlastnosti FGM [29]. 

 

Obr. 5 Schéma rozdílů struktury a základních vlastností mezi FGM a běžnými 

kompozitními materiály [29]. 

3.4.2 Vláknové kompozity  

 Vláknové kompozitní materiály jsou nejčastěji využívaný typ kompozitů. Výztuž, která 

je obsažena v matrici, má podobu vláken. Vláknová výztuž může být v matrici orientována 

(jednoose, dvouose atd.) nebo rozprostřena nahodile [3, 13, 37]. Vlákna pak zpravidla mají 

v jednom směru mnohem větší rozměr než ve směrech ostatních [36]. Z tohoto důvodu mají 

anizotropní vlastnosti – vyšší pevnost a modul pružnosti ve směru osy vlákna. Vlákna obecně 

zvyšují pevnost, modul pružnosti (tyto vlastnosti především v tahu) a křehkolomové chování. 

Negativní vlastnosti matrice se u výsledného kompozitu neprojevují [3, 36]. Při výběru matrice 

je kladen důraz na splnění požadovaných vlastností – polymerní matrice má schopnost odolávat 

chemikáliím (chemický průmysl – matrice na bázi vinylesterů) nebo teplotám (letecký průmysl 

– polyimid, epoxid). Keramické matrice jsou žáropevné, proto se tyto kompozity využívají pro 

výrobu lopatek spalovacích turbín. Perspektivními výztužemi jsou uhlíková vlákna. Tato 

vlákna vykazují skvělé vlastnosti v uhlíkové matrici (C-C kompozit) při extrémních teplotách, 
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proto je využíván v leteckém průmyslu [3, 13, 36], viz Obr. 6 ukazující poniklovaná uhlíková 

vlákna [49].  

 

Obr. 6 Poniklovaná uhlíková vlákna v keramické matrici [49]. 

3.4.3 Vrstevnaté kompozity 

Vrstevnaté kompozity (též zvané lamináty) tvoří poslední skupinu kompozitních 

materiálů. Tyto kompozity jsou charakteristické ostrým rozhraním mezi jednotlivými fázemi, 

které společně tvoří spojitou vrstvu. Mechanické vlastnosti jsou pak závislé na síle vazby 

v rozhraní. Pokud je vazba silná, zbytková napětí, která vznikají mezi vrstvami, ovlivňují 

křehkolomové vlastnosti. Zbytková napětí vznikají v důsledku působení napěťových polí na 

rozhraní materiálů s rozdílnou teplotní roztažností. Pokud vazba není dostatečně silná, dochází 

k šíření trhliny podél rozhraní a nastává tzv. delaminace, přičemž hodnoty mechanických 

vlastností klesají. Lamináty mají mnoho možností uplatnění díky jejich rozmanitým 

vlastnostem, jako jsou např. odolnost proti únavě a opotřebení, biokompatibilita a vysoká 

pevnost [8, 37]. Na Obr. 7 jsou ukázána ostrá rozhraní mezi jednotlivými vrstvami TiC/SiC 

vrstevnatého keramického kompozitu [8].  

 

Obr. 7 Příklad vrstevnatého kompozitního materiálu [16]. 
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 Příkladem přírodního strukturního kompozitu nacházejícím se v lidském těle je lidská 

kost. Její kompozice změny z hutné (kompaktní) vnější struktury na porézní (spongiózní) 

vnitřní strukturu je příkladem funkčně gradientního kompozitního materiálu, viz Obr. 8 

[15, 24, 37]. V případě umělých biokeramických kompozitních materiálů je nynější výzkum 

orientován na vývoj kompozitních materiálů, které spojí optimální mechanické vlastnosti 

společně s bioaktivními vlastnostmi tak, aby chování daného kompozitního materiálu 

odpovídalo svým chováním pevným tkáním vyskytujícím se v lidském těle [12, 33]. Nejčastěji 

studovanými materiály pro tyto účely jsou dříve zmíněný hydroxyapatit a biosklo. Jejich 

hlavními nevýhodami jsou přílišná křehkost a horší mechanické vlastnosti v tahu i při nižších 

zatíženích. Jedna z vhodných metod pro přípravu biokeramických kompozitních materiálů, 

částicových nebo také vrstevnatých je elektroforetická depozice [6, 26, 27]. 

 

Obr. 8 Stavba kosti s popisem jejích částí [15]. 

 

3.5 Elektroforetická depozice 

Elektroforetická depozice (EPD) je poměrně nenáročná metoda mokrého tvarování keramiky, 

která je známá již od roku 1808, kdy byl poprvé popsán vliv elektrického pole na pohyb částic 

hlíny ve vodě ruským vědcem Ruessem [16]. Keramické materiály se začaly touto metodou 

vyrábět až po roce 1980, kdy tuto metodu pro keramické materiály popsal Hamaker [16]. 

 Elektroforetická depozice je tvarovací metoda umožňující přípravu keramického 

materiálu ze stabilní koloidní suspenze částic pomocí elektrického pole. Elektroforetický děj se 

skládá ze dvou dílčích dějů: elektroforézy a depozice. Elektroforéza je pohyb nabitých částic 

v elektrickém poli a depozice je koagulace částic na elektrodě za vzniku depozitu. Tloušťka 

nanesené vrstvy (depozitu) materiálu se liší dle potřeby. Depozity mohou nabývat od několika 

nanometrů až po několikamilimetrové tloušťky. Tato tvarovací metoda je vhodná jak pro 

jednosložkové keramiky, tak pro vícesložkové keramické kompozity [16]. Elektroforetická 
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depozice je buď katodická (kladné částice se usazují na záporné elektrodě) nebo anodická 

(záporné částice se ukládají na kladné elektrodě). Oba tyto způsoby usazování částic jsou 

znázorněny na Obr. 9. 

 

Obr. 9 Schéma elektroforetické depozice: (a) průběh katodické depozice, (b) průběh anodické 

depozice [16]. 

Při procesu stabilizace keramických částic je na jejich povrch zaveden náboj a současně 

je zabráněno jejich vzájemnou interakcí sedimentaci. Stabilizace se provádí dvěma možnými 

metodami. Nejpoužívanější je elektrostatická stabilizace, která je založena na principu přidání 

zásadité nebo kyselé látky (stabilizátoru) do rozpouštědla. Přidáním kyselé nebo zásadité látky 

do rozpouštědla dojde k vytvoření elektrického náboje na povrchu keramických částic 

obsažených v suspenzi. Druhou méně používanou metodou je sterická stabilizace. Během 

sterické stabilizace jsou dlouhé polymerní řetězce adsorbovány na povrchu částice. Díky 

odpudivým silám mezi adsorbovanými makromolekulami nedochází ke shlukování částic [8]. 

Oba typy stabilizace jsou schematicky znázorněny na Obr. 10. 

 

Obr. 10 Schéma (a) elektrostatické a (b) sterické stabilizace [16]. 

 Podle používaných rozpouštědel pro přípravu suspenzí určených pro EPD dělíme 

suspenze na vodné a nevodné (alkoholové). Použití vodných suspenzí je principiálně jednoduší, 

levnější a přijatelné pro životní prostředí. Hlavní nevýhodou vodných suspenzí je však jejich 

elektrolýza, která probíhá současně s EPD. Při elektrolýze pak dochází k vylučování plynů ve 

formě bublinek v depozitu. Výsledný depozit má proto nižší hustotu. Nevodné suspenze jsou 



15 

 

tvořeny organickými kapalinami na bázi alkoholů (etanol, isopropanol, butanol aj.). Jejich 

předností je, že nepodléhají elektrolýze. Jejich dalšími kladnými vlastnostmi je: nižší vodivost 

suspenze, chemická stabilita, rychlejší vypařování při schnutí depozitu aj. 

Parametry ovlivňující elektroforetickou depozici (EPD) 

 Elektroforetickou depozici ovlivňuje mnoho parametrů od velikosti částic v suspenzi, 

stability a vodivosti suspenze, přes ζ-potenciál až po výslednou kinetiku EPD, dobu nanášení 

a velikost elektrického pole. Pro velikost částic není přesně určeno rozmezí, nicméně platí, že 

částice v suspenzi by měly být rovnoměrně rozložené, nesmí tvořit aglomeráty, které jsou příliš 

těžké a způsobují sedimentaci. Pokud částice nejsou rovnoměrně dispergované, může to 

negativně ovlivnit jak mikrostrukturu (porozitu), tak i makrostrukturu (nekonstantní tloušťka, 

reliéfní povrch) připravovaného depozitu [16].   

Stabilita suspenze je charakterizována mírou uspořádání částic v suspenzi s cílem zabránit 

tvorbě aglomerátů a jejich usazování na dně elektroforetické cely v důsledku sedimentace. 

Stabilní suspenze nevykazují sklon k flokulaci, částice se minimálně usazují na dně nádoby. 

Míra stability je dána elektrokinetickým potenciálem částic (nebo také ζ- potenciálem). Jeho 

absolutní hodnota pak rozhoduje o stabilitě suspenze, jelikož určuje intenzitu odpudivých sil 

mezi jednotlivými částicemi. Dále pak ovlivňuje směr, rychlost ukládání depozitu a do určité 

míry i jeho hustotu. Pokud je zeta potenciál příliš nízký, pak je depozit porézní, pokud je naopak 

vysoký, pak má depozit vyšší hustotu. S tímto dějem má souvislost vznik elektrické dvojvrstvy, 

která se skládá z iontů (určitého potenciálu) a stejného množství protiiontů opačného 

znaménka. Elektrická dvojvrstva má dvě části-pohyblivou a nepohyblivou. Rozhraní mezi 

pohyblivou a nepohyblivou částí se nazývá pohybové rozhraní. Pohyblivá část elektrické 

dvojvrstvy je tvořena protiionty, které se pohybují společně s částicí, ke které jsou vázány 

adsorpčními silami. Nepohyblivá část elektrické dvojvrstvy je tvořena protiionty ve větší 

vzdálenosti od částice a jsou přitahovány elektrostatickými silami (tzv. difuzní vrstva). Schéma 

pohybového rozhraní je vyobrazeno na Obr. 11. Elektrokinetický potenciál ovlivňují tyto 

parametry: teplota soustavy, rychlost relativního pohybu částic, koncentrace a druh disperze 

[16]. 

 

Obr. 11 Schéma elektrické dvojvrstvy [16]. 
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Elektrická vodivost suspenze je klíčovou hodnotou elektroforetického děje. Vodivost 

suspenze ovlivňuje pohyb nabitých částic. Pokud je hodnota vodivosti příliš vysoká, pak se 

částice pohybují nízkou rychlostí a v limitním případě nemusí docházet k ukládání částic na 

elektrodě. Pokud je však vodivost příliš nízká, pak částice ztrácí elektronovou dvojvrstvu 

a nabijí se elektrickým nábojem. Na zvýšení vodivosti má vliv teplota suspenze nebo množství 

stabilizátoru [18].  
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4 Experimentální část 

4.1 Použité materiály 

Použité chemikálie a příprava suspenzí 

Pro studium a přípravu biokeramického kompozitu na bázi hydroxyapatitu a bioskla metodou 

elektroforetické depozice byly použity dva typy keramických práškových materiálů. První 

materiál byl hydroxyapatit (HAp, 99,95 %, Nanografi Nanotechnology, Turecko), který měl 

průměrnou velikost částic 50 nm a absolutní hustotu ρabsl= 3,08 g/cm3. Druhým materiálem 

bylo biosklo, (BG, Schott AG, Německo) s průměrnou velikostí částic 10 µm a absolutní 

hustotou ρabsl= 2,70 g/cm3. Na Obr. 12 je zobrazena typická morfologie agregátů a částic 

hydroxyapatitu a bioskla. 

     

Obr. 12 Morfologie agregátů a částic a) hydroxyapatitu a b) bioskla. 

 Suspenze, které byly používány během elektroforetické depozice, byly připraveny 

smícháním 0,85 hm.% kyseliny monochloroctové (MCAA, Merck, Německo) s 84,15 hm.% 

isopropanolu (IPA, Lachner, Česká republika). Do připraveného roztoku bylo přidáno 15 hm.% 

keramického prášku v poměrech hydroxyapatitu ku bioskla: 100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100. 

Suspenze byly po přidání keramického prášku míchány pomocí skleněného míchadla 

v ultrazvukové lázni po dobu 30 minut. Elektrická vodivost každé ze suspenzí byla změřena 

pomocí zařízení SevenCompact Conductivity S230 (Mettler Toledo, Švýcarsko).  

Elektroforetická depozice 

 Do elektroforetické cely bylo nalito 80 ml suspenze obsahující keramický prášek HAp, 

BG nebo jejich poměr. Dovnitř cely byly usazeny dvě elektrody z korozivzdorné oceli, které 

byly důkladně očištěny a odmaštěny acetonem. Efektivní povrch elektrod byl 18,2 cm2 a mezi 

elektrodami byla konstantní vzdálenost 26 mm. Na Obr. 13 je vyobrazeno schéma 

elektroforetické cely s elektrodami. Elektrody byly připojeny ke zdroji stejnosměrného proudu 

s nastavenou hodnotou konstantního proudu o velikosti 5 mA. 

a) b) 
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Obr. 13 Schéma elektroforetické cely s elektrodami; šedou barvou je vyznačena jejich 

efektivní plocha [33]. 

Elektroforetická depozice probíhala v rozmezí 10 až 40 minut. Přírůstek hmotnosti 

depozitu v čase depozice byl monitorován každých pět minut vážením na digitálních 

laboratorních vahách. Během tohoto procesu byla depozice zastavena, elektroda byla vyjmuta 

ze suspenze a následně vložena do vážícího roztoku a suspenze byla intenzivně promíchána tak, 

aby bylo zabráněno případné sedimentaci částic. Po ukončení depozice byla depoziční 

elektroda vyjmuta ze suspenze a uložena ve vodorovné pozici do exikátoru, kde došlo k sušení 

depozitu při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin. Následně byly vzorky žíhány při teplotě 

600 °C po dobu 1 hodiny za účelem odstranění veškerých organických zbytků. Připravené 

vzorky byly slinuty při teplotách 1050 °C, 1100 °C, 1150 °C a 1200 °C po dobu 2 hodin 

s rychlostí ohřevu 10 °C/min. 

Analýza vlastností  

 Relativní hustota vzorků byla měřena Archimedovou metodou podle normy EN 623-2. 

Pro výpočty hustot jednotlivých kompozitů byly použity hodnoty absolutních hustot 2,7 g/cm3 

(BG) a 3,08 g/cm3 (HA). Na žíhaných vzorcích byla provedena analýza distribuce a velikostí 

pórů pomocí rtuťové porozimetrie na přístroji PoreMaster 60 (Quantachrome Instruments, 

USA). Analýza slinovacího procesu byla provedena pomocí vysokoteplotní dilatometrie za 

použití přístroje L70/1700 (Linseis, Německo). Fázové složení vzorků bylo určeno 

rentgenovým difraktometrem SmartLab 3kW (RTG, Rigaku, Japonsko). Mikrostruktura vzorků 

byla pozorována pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu Lyra 3 (SEM, Tescan, Česká 

republika). Tvrdost vzorků byla stanovena na keramických výbrusech instrumentovaným 

tvrdoměrem Z2.5 (Zwick/Roel, Německo) s odečtem rozměrů vpichu na konfokálním 

mikroskopu LEXT OLS 3100 (Olympus, Japonsko). Zátěžná síla byla 0,9807 N (HV0,1) 

a doba působení síly byla 12 s. Za účelem stanovení tvrdosti bylo použito minimálně 10 měření 

pro každý vzorek.  
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5 Výsledky a diskuze 

5.1 Elektroforetická depozice 

V připravených suspenzích byla před vlastní depozicí měřena jejich elektrická vodivost. 

Z naměřených hodnot je patrný nárůst elektrické vodivosti společně se vzrůstajícím obsahem 

BG v suspenzi. Suspenze obsahující HAp/BG 100:0 měla elektrickou vodivost 0,22 µS/cm. Při 

přidání BG do suspenze se u depozice HAp/BG 75:25 elektrická vodivost zvýšila na 4,78 µS/cm 

a nejvyšší hodnoty, tj. 11,48 µS/cm, dosáhla v suspenzi obsahující HAp/BG 50:50. Od této 

koncentrace BG v suspenzi lze považovat elektrickou vodivost za konstantní, jak je patné 

z Obr. 14. Nárůst elektrické vodivosti lze vysvětlit dvěma způsoby. První z nich je různá 

adsorpční schopnost jednotlivých materiálů, tj. schopnost vázat na povrchu molekulu MCCA 

a způsobovat tak její disociaci [8, 38]. Druhý jev, který mohl nastat v suspenzích obsahujících 

BG, je jeho rozpouštění právě v důsledku přítomnosti MCAA. Toto rozpouštění by bylo velmi 

malé, přesto by mohlo zapříčinit narůst koncentrace vodivých iontů v suspenzi [16, 56]. 

 

Obr. 14 Závislost elektrické vodivosti na obsahu BG v suspenzi. 

 Elektrická vodivost suspenzí měla výrazný vliv na průběh elektroforetické depozice. Na 

Obr. 15 jsou znázorněny kinetické křivky jednotlivých depozic, které byly získány vážením 

přírůstku hmotnosti depozitů v pětiminutových intervalech během depozice. Z obrázku je 

patrné, že nejvyšších přírůstků hmotnosti během depozice bylo dosaženo při nejnižší elektrické 

vodivosti suspenze. Při nízké elektrické vodivosti je mezi elektrodami generováno vysoké 

napětí, což způsobuje, že se částice pohybují rychleji [8, 16]. Tím také dochází k velmi 

rychlému vyčerpávání částic nanášené keramiky ze suspenze a depozice je ukončena v relativně 

rychlém čase. V krajním případě deponované částice vytváří tlak na povrch již naneseného 

depozitu, jenž se v důsledku rozvoje trhlin může oddělit od elektrody [38, 55]. V našem případě 

proto musely být záhy ukončeny depozice HAp/BG 100:0 a HAp/BG 75:25. Popsaným 
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výsledkům na Obr. 15 odpovídá také měřená tloušťka depozitů, která klesala s rostoucí 

elektrickou vodivostí suspenzí z 5,27 mm (HAp/BG 100:0) na 0,97 mm (HAp/BG 0:100). 

Z obrázku je zřejmé, že kinetické křivky získané ze suspenzí HAp/BG 50:50 až 0:100 jsou 

velmi podobné, což odpovídá měření elektrické vodivosti uvedené na Obr. 14.  

 

Obr. 15 Závislost přírůstku hmotnosti depozitu na čase depozice. 

 Z Obr. 15 je také patrné, že s prodlužující se dobou depozice docházelo ke zpomalování 

rychlosti depozice, tj. snižování přírůstků hmotnosti depozitu na depoziční elektrodě. Pro větší 

přiblížení a grafické znázornění byl proveden výpočet průměrné rychlosti depozice v jejich 

daných časových úsecích. Pro výpočet byly uvažovány tři časové úseky v intervalech depozice 

0–5 minut, 5–10 minut a 10–15 minut. Průměrné rychlosti byly spočítány podle následující 

rovnice (1): 

vp=
∆m(t)

∆t
=

m(t2)-m(t1)

t2-t1
,     (1) 

 

kde m(t1) [g/cm2] je plošná hmotnost v čase depozice t1 [s], m(t2) [g/cm2] je plošná hmotnost 

v čase depozice t2 [s]. Na Obr. 16 je patrný klesající trend průměrných rychlostí v jednotlivých 

časových intervalech vzhledem ke složení suspenzí, přičemž nejvyšší průměrné rychlosti bylo 

dosaženo v suspenzi HAp/BG 100:0 a tato veličina klesala se zvyšující se koncentrací BG. 

Druhý pokles, který lze sledovat je časový, tj. k poklesu průměrné rychlosti 

dochází v důsledku narůstajícího času depozice. Tento jev může být vysvětlen změnou napětí 

během depozice, jelikož v této práci byla použita varianta konstantního proudu během EPD. 

V závislosti na Ohmově zákoně je napětí přímo úměrné aplikovanému proudu a odporu. Během 

depozice lze odpor rozdělit na dvě hodnoty, a to: odpor depozitu (Rdep [Ω]), který má v průběhu 
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depozice rostoucí charakter a odpor disperze (Rdisp [Ω]), který v průběhu depozice klesá. 

Výsledný odpor má tedy klesající tendenci, jelikož Rdisp má hodnoty řádově vyšší než Rdep. Čím 

déle tedy bude depozice probíhat, tím nižší bude její napětí i rychlost [8, 39]. Klesající napětí 

v suspenzi souvisí se snižující se koncentrací stabilizovaných částic v suspenzi [16]. 

 

Obr. 16 Závislost průměrné rychlosti depozice měřené pro tři časové intervaly na složení 

suspenze. 

 

5.2 Porozimetrie 

Na připravených vzorcích byla stanovena distribuce velikostí pórů pomocí rtuťové 

porozimetrie. Tato analytická metoda je založena na postupném zaplňování pórů nesmáčivou 

intruzní kapalinou (rtutí) pomocí postupného zvyšování tlaku. Z naměřených hodnot byly 

získány distribuční křivky pro jednotlivá materiálová složení, které jsou znázorněny na Obr. 17. 

 

Obr. 17 Distribuce velikostí pórů pro jednotlivá materiálová složení. 
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 Depozit, který obsahoval HAp/BG 100:0 (modrá křivka), vykazoval trimodální 

distribuci pórů se střední velikostí pórů 0,04; 0,08 a 0,16 μm, což odpovídá dle dělení velikosti 

přechodným pórům, tzv. mezopórům [40]. Se vzrůstajícím obsahem bioskla v hydroxyapatitu 

rostla střední velikost pórů a jejich četnost se snižovala. Materiálová kompozice HAp/BG 75:25 

vykázala také trimodální distribuci pórů s jejich střední velikostí 0,03; 0,13 a 0,25 μm. U vzorků 

HAp/BG 50:50 a 25:75 byly zaznamenány bimodální distribuce pórů se střední velikostí pórů 

0,15 a 0,21 μm, respektive 0,19 a 0,36 μm. Naopak měření vzorků HAp/BG 0:100 (červená 

křivka) ukázalo unimodální distribuci pórů se střední velikosti pórů 1,21 μm.  

 Porozita materiálu má vliv na jeho mechanické vlastnosti a na jeho biokompatibilitu. 

[41, 42]. V případě tkáňového inženýrství se porozita materiálu dělí dle velikostí pórů na 

makroporozitu a mikroporozitu. Makroporozita s definovanou velikostí pórů>50 μm zodpovídá 

za osteogenezi a transport iontů [40,42]. Za mikroporozitu jsou označovány póry s velikostí do 

20 μm [40, 50]. Mikropóry v tkáňovém inženýrství zvětšují vnitřní specifický povrch, čímž 

usnadňují vrůst kostí do materiálu a adsorpci proteinů [41, 50]. V našem případě se tedy 

nacházíme v oblasti mikroporozity. V případě mechanických vlastností má porozita vliv 

především na způsob zatížení (pevnost v tlaku). Je dokázáno, že se rostoucí porozitou snižuje 

pevnost v tlaku, a naopak roste schopnost buněčné proliferace [42]. 

 

5.3 Relativní hustota po žíhání 

Na Obr. 18 je uveden vývoj relativní hustoty vzorků pro různé materiálové složení po tepelném 

zpracování – žíhání. Z obrázku je patrné, že relativní hustota rostla s koncentrací BG ve 

struktuře HAp z původních 25,8 % t.h. až na 47,5 % t.h. Je nutno podotknout, že na obrázku 

nejsou vyneseny chybové úsečky z důvodu velmi nízké standardní odchylky, která byla u všech 

studovaných vzorků max. ±0,1 %.  

 

Obr. 18 Závislost relativní hustoty po žíhání (600 °C) na materiálovém složení připravených 

keramik (chyba měření max. ±0,1 %). 
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Je evidentní, že na hodnotu relativní hustoty měla vliv zejména hodnota elektrické 

vodivosti suspenzí, ze kterých byly materiály připraveny, viz porovnání Obr. 14 a Obr. 18. Čím 

vyšší byla elektrická vodivost keramické suspenze, tím pomalejší byla rychlost elektroforetické 

depozice, tzn. že částice měly více času na uspořádání se do nejvýhodnějších pozic na depoziční 

elektrodě, a tím došlo nárůstu hustoty vzorků [16, 43, 44].  

 

5.4 Vysokoteplotní dilatometrie  

Vysokoteplotní dilatometrie umožňuje ohřev vzorků a poskytuje záznam o změnách rozměrů 

vzorku v důsledku nárůstu teploty. Z tohoto důvodu lze použít dilatometrii pro hodnocení 

koeficientu teplotní roztažnosti materiálu (CTE [K-1]), který lze vypočítat dle následující 

rovnice: 

CTE=
(εroom-εTmax)

(Troom-Tmax)·100
,      (2) 

 

 

kde εroom [%] značí smrštění materiálu po ohlazení, εTmax [%] je smrštění materiálu na 

konci prodlevy při maximální teplotě Tmax [°C], Troom [°C] označuje teplotu po ochlazení. Pro 

názornější vykreslení dilatometrických křivek se používá tzv. technologické smrštění, které lze 

vypočítat dle rovnice: 

εtechn.(t, T)=ε(t, T)-CTE·100·(T-Troom),   (3) 

 

 

kde εtechn. (t, T) [%] udává technologické relativní smrštění, ε (t, T) [%] je aktuální relativní 

smrštění při aktuální teplotě T [°C] a aktuálním čase t [s]. Na Obr. 19 a) a Obr. 19 b) jsou 

vyobrazeny dilatometrické křivky pro směry měření x, y, respektive směr z. Směr x, y je 

definován plochou depozitu, zatímco směr z je dán tloušťkou depozitu. Teplota 

dilatometrických měření 1050 °C byla zvolena na základě literárních dat, protože BG za této 

teploty zůstává stále v krystalické formě s převažující krystalickou fází Na2Ca2Si3O9 a tento 

tepelný režim byl hodnocen jako optimální v rámci izotermních slinovacích podmínek [47].  

Z Obr. 19a) je patrné, že nejvyššího relativního smrštění 58,8 % ve směru x a y bylo 

dosaženo pro materiál obsahující pouze BG. Čím bylo BG v materiálu zastoupeno v nižší 

koncentraci, tím se snižovalo i výsledné relativní smrštění. Názorným příkladem je směs 

HAp/BG 25:75, kde bylo smrštění téměř poloviční, tj. 32,3 %. Při dalším snížení BG ve 

struktuře HAp se relativní smrštění pohybovalo v rozmezí 14,2 – 19,0 %. Nejnižší hodnota 

smrštění u HAp není překvapující, protože tento materiál pro své plné zhutnění potřebuje 

podstatně vyšší teploty (až 1300 °C) [46]. 
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Obr. 19 Závislost relativního smrštění na teplotě pro směr měření (a) x, y a (b) z. 

 Trend vývoje relativního smrštění ve směru z znázorněný na Obr. 19b) byl obdobný. 

I zde došlo k relativně malému smrštění u vzorků s převahou HAp ve struktuře, zatímco vzorky 

bohaté na BG se smršťovaly podstatně více. Za povšimnutí ovšem stojí nesoulad finálního 

relativního smrštění pro oba zvolené směry. Bylo zjištěno, že ve směru z se smršťovala většina 

měřených těles více (v rozmezí 0,3 – 4,9 %) než ve směrech x a y. Toto chování by mohlo být 

připsáno orientaci částic nebo aglomerátů částic během depozice díky nerovnoměrnému 

rozložení povrchového náboje, což mohlo mít za následek tvorbu směrové mikrostruktury. Ta 

mohla mít pak za následek rozdílné chování během slinování. Je nutno ale dodat, že z tohoto 

trendu vybočují výsledky měřené na HAp/BG 0:100. Tento fakt by mohl být vysvětlen určitou 

chybou měření ve směru z, které probíhalo na relativně tenkém vzorku, viz kap. 5.1.  

Z Obr. 19 vyplývá velmi důležitá informace pro přípravu plánovaného FGM. Je zřejmé, 

že připravovaný FGM bude limitován množstvím BG ve struktuře HAp. Jinými slovy by se 

nemělo v materiálové kompozici vyskytovat více než 50 hm.% BG, jinak bude s vysokou 

pravděpodobností docházet k vnitřním prasklinám v materiálu v důsledku vysokých vnitřních 

napětí daných velkým rozdílem relativního smrštění. 

 

5.5 Hustota vzorků po slinutí  

Na výslednou hustotu připravovaných vzorků má nezanedbatelný vliv průběh tepelného 

zpracování (slinování) – výše slinovací teploty, rychlost ohřevu na požadovanou teplotu, a také 

setrvání na maximální teplotě. BG slinuje ve dvou krocích, poprvé v intervalu teplot 

600  - 750 °C (teplota krystalizace) a podruhé v intervalu teplot 850 – 1100 °C. Tyto intervaly 

se mohou lišit v závislosti na rychlosti ohřevu materiálu. Pro ohřev 10 °C/min je teplota 

krystalizace 664 °C a teplota tání 1172 °C [47]. U HAp nastává zhutňování při teplotě 750 °C, 

nicméně k maximálnímu zhutnění dochází při teplotě nad 1200 °C [46]. Podle výsledků 

zpracovaných v Obr. 20, je z naměřených hodnot patrný růst relativní hustoty vzorků se 

zvyšujícím se obsahem BG v HAp, a také s rostoucí teplotou tepelného zpracování.  
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 Slinuté vzorky vykazovaly s rostoucí koncentrací BG a teploty postupný nárůst relativní 

hustoty. Maximální relativní hustota byla naměřena u vzorku HAp/BG 25:75, kdy při slinovací 

teplotě 1150 °C byla změřena hodnota 98,6 %. Celkově lze pozorovat nižší hodnoty hustot 

u vzorků obsahujících HAp/BG 0:100, jelikož BG při teplotách nad 1000 °C prodělává 

strukturní změny a nad teplotu 1100 °C (záleží však na rychlosti ohřevu) se taví [47], což je 

také důvodem nekompletní řady vzorků, jelikož slinovací teplota byla vyšší než teplota tavení 

a vzorek degradoval. 

 

Obr. 20 Závislost relativní hustoty na slinovací teplotě.  

 Z výše uvedených naměřených dat tedy vyplývá, že BG se chová v kompozitech s HAp 

jako slinovací přísada, což znamená, že napomáhá zhutňování celého kompozitu. Na druhou 

stranu je HAp zárukou otevřené porozity, která je důležitá pro celou řadu biovlastností 

plánovaného FGM.   

5.6 Mikrostrukturní analýza  

Výsledná mikrostruktura slinutých kompozitů byla zkoumána na lomových plochách pomocí 

elektronového mikroskopu. Pozorovány byly mikrostruktury dvou sad vzorků, které byly 

slinovány při teplotě 1050 °C (viz Obr. 21) a 1200 °C (viz Obr. 22).  

Na Obr. 21a) je snímek mikrostruktury HAp/BG 100:0. U tohoto čistého HAp lze 

především pozorovat velmi malá zrna a otevřenou propojenou pórovitost. Póry se uzavírají 

v případě HAp až při relativní hustotě vyšší než 90 %, která nebyla teplotou slinování dosažena 

[46]. Propojenost pórů je u biomateriálů žádoucí. Póry poskytují prostor pro vaskulaturu, 

a slouží také k odvodu odpadních látek [50]. Přidáním BG do struktury HAp, v případě 

kompozitu HAp/BG 75:25 uvedeném na Obr. 21b), byla mikrostruktura stále jemnozrnná 

s otevřenou pórovitostí. Z detailního obrázku je ovšem patrný nárůst velikosti sledovaných zrn. 
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Tento nárůst je pak ještě více zřetelný na Obr. 21c), kde je ukázána mikrostruktura kompozitu 

HAp/BG 50:50. Nárůst velikosti zrn byl způsoben vyšším poměrem BG vůči HAp, který měl 

větší velikost počátečních částic. Na zmíněných obrázcích můžeme také pozorovat postupné 

snižování četnosti pórů na úkor jejich velikosti. Tento fakt je dobře dokumentován u kompozitu 

HAp/BG 25:75 na Obr. 21d), respektive HAp/BG 0:100 na Obr. 21e). Na těchto obrázcích je 

také možné pozorovat transkrystalický typ šíření trhliny a již krystalickou strukturu BG složky, 

která byla za této slinovací teploty v literatuře několikrát referována [47]. 

 

Obr. 21 Mikrostruktura vzorků slinutých na teplotě 1050 °C: a) HAp/BG 100:0, b) HAp/BG 

75:25, c) HAp/BG 50:50, d) HAp/BG 25:75 a e) HAp/BG 0:100.  

 Narozdíl od vzorků slinovaných při teplotě 1050 °C můžeme na Obr. 22 pozorovat sadu 

pouze tří vzorků. Vzorky HAp/BG 25:75 a HAp/BG 0:100 nebylo možné pozorovat pomocí 

SEM, jelikož při slinování došlo k jejich degradaci natavením. Zajímavostí ovšem je, že i přes 

vysokou koncentraci BG v kompozitu HAp/BG 50:50 (a i HAp/BG 75:25), byly tyto vzorky 

bez rozměrových deformací a mohly být pomocí SEM pozorovány. 

Na Obr. 22a) lze u vzorku HAp/BG 100:0 pozorovat se zvýšováním slinovací teploty 

růst zrna a zároveň snížení celkové porozity. Přesto je stále patrný otevřený typ porozity. Velmi 

podobně se při této slinovací teplotě choval i vzorek HAp/BG 75:25, kde došlo ke zvětšení zrn 

obou materiálů při zachování otevřené porozity. U kompozitu HAp/BG 50:50 lze 

v mikrostruktuře pozorovat uzavření porozity HAp růstem zrn BG, což potvrzuje již zmíněná 

data měření relativní hustoty v předešlé kapitole. Z lomové plochy je patrné, že převažuje 

mechanismus interkrystalického lomu. 
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Obr. 22 Mikrostruktura vzorků slinutých na teplotě 1200 °C: a) HAp/BG 100:0, b) HAp/BG 

75:25 a c) HAp/BG 50:50. 

 

5.7 Rentgenová difrakční analýza  

K určení fázového složení materiálu byla použita RTG analýza. Fázové složení bylo určováno 

na všech připravených materiálech. Pro přehlednost budou v této práci rozebrány 

difraktogramy HAp/BG 100:0, HAp/BG 50:50 a HAp/BG 0:100 v původním stavu, tj. prášku, 

a následně depozitů žíhaných na 600 °C a slinutých na 1050 °C a 1200 °C. Difraktogramy 

materiálu HAp/BG 100:0 jsou zobrazeny na Obr. 23. 

 

Obr. 23 Difraktogramy HAp/BG 100:0 analyzovaného ve formě prášku, depozitu žíhaného na 

600 °C a slinutého na 1050 °C. 
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Z Obr. 23 je patrné, že výrobcem byl dodán jednofázový práškový materiál, který svým 

složením odpovídal hydroxyapatitu. Žádná jiná sekundární fáze nebo stopy nečistot, 

pozůstalých z procesu výroby, nebyly zaznamenány. Po žíhání depozitu na 600 °C byla opět 

identifikována pouze jedna fáze, a to HAp. Při zvyšování teploty v procesu slinování se HAp 

obvykle rozpadá na některou z forem trikalciumfosfátu (TCP) [41]. Produkty z rozkladu 

(α- TPC, β-TPC) patří stejně jako HAp do skupiny resorbovatelných kalciumfosfátů, které mají 

schopnost rozkládat se ve fyziologickém prostředí [41]. V našem případě se v difraktogramu 

vzorku slinutého na 1050 °C objevily píky náležící β-TCP. Při zvyšování slinovací teploty na 

1200 °C byl tento strukturní stav zachován, jen docházelo k navýšení množství β-TCP. 

Z pohledu na zobrazené difraktogramy lze také usoudit, že neslinuté materiály nebyly ještě 

dostatečně krystalické. Tento fakt je dobře pozorovatelný v oblasti ostrosti jednotlivých píků 

mezi prvními dvěma a třetím difraktogramem. 

 

Obr. 24 Difraktogramy HAp/BG 0:100 analyzovaného ve formě prášku,depozitu žíhaného na 

600 °C a slinutého na 1050 °C. 

Na Obr. 24 jsou vyneseny difraktogramy HAp/BG 0:100 analyzovaného ve formě 

prášku a depozitu žíhaného na 600 °C a slinutého na 1050 °C. Difraktogram práškového bioskla 

ukazuje pouze jediný zploštělý pík s vrcholem 2θ = 32 °, který je typický pro amorfní strukturu 

BG [32, 47, 51, 57]. Při zvýšení teploty na 600 °C došlo ke krystalizaci BG ve formě 

Na2Ca2Si3O9 fáze [47]. Je zajímavé, že už za této teploty byl odhalen začátek tvorby sekundární 

fáze Na2Ca4(PO4)2SiO4, která bývá v literatuře detekována za vyšší teploty [47]. Jak je vidět, 

tato fáze byla ve vyšší míře zaznamenána u slinutého vzorku. Navíc byla také odhalena nová 

fáze β-NaCaPO4, která je v literárních údajích opomíjena [47, 51, 52, 57]. Tento fakt si lze 

vysvětlit v našem případě použitím přesného přístrojového vybavení, a tedy získáním 
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korektnějších dat pro výslednou analýzu. Přestože BG po překročení 1050 °C dosahuje velmi 

záhy teplotu tavení, byla získána RTG data pro vzorek slinutý na 1100 °C. Bylo zjištěno, že 

struktura je stále ve velké míře tvořena Na2Ca2Si3O9
 fází a sekundárními β-NaCaPO4 a SiO2 

fázemi.  

Na Obr. 25 jsou zobrazeny difraktogramy HAp/BG 50:50 analyzovaného ve formě 

depozitu žíhaného na 600 °C a slinutého na 1050 °C. Z vyobrazených difraktogramů je zřejmé, 

že struktura připraveného materiálu je značně komplikovaná, což ztěžuje vyhodnocení. Při 

teplotě 600 °C byly identifikovány fáze HAp, Na2Ca2Si3O9 a β-NaCaPO4. Z uvedeného 

difraktogramu by se mohlo zdát, že Na2Ca2Si3O9 je fáze minoritní. Je ale třeba uvést, že právě 

u této fáze dochází ke značnému překryvu s píky HAp. Při 1050 °C dochází ve struktuře 

kompozitu k dalším fázovým změnám a k dříve zmíněným fázím přibyla navíc fáze CaSiO3. 

Na vzorku tepelně zpracovaném při 1200 °C již nebyla HAp fáze nalezena. Strukturu tvořily 

fáze β-NaCaPO4, CaSiO3, Na2Ca4(PO4)2SiO4, Na3Ca6(PO4)5 a SiO2. 

 

Obr. 25 Difraktogramy HAp/BG 50:50 analyzovaného ve formě depozitu žíhaného na 600 °C 

a slinutého na 1050 °C. 

Z uvedených RTG dat by mohlo vyplývat, že fázové složení připravených materiálů 

neodpovídá původnímu předpokladu pro výpočet absolutní hustoty, kde tato hodnota byla 

určena směšovacím pravidlem pro HAp a BG. Pro určení validity jednotlivých hodnot byl 

proveden kontrolní přepočet pro aktuální fázové složení. Bylo zjištěno, že odchylka 

předpokladu a skutečného stavu je ±0,1 %. Proto lze hodnoty uvedené v kap. 5.3 a 5.5 

považovat za platné. 
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5.8 Mechanické vlastnosti 

Tvrdost dle Vickerse 

Závislost tvrdosti na koncentraci BG v HAp a na slinovací teplotě je znázorněna na Obr. 26. 

Z výsledků vyplývá rostoucí trend tvrdosti se zvyšující se koncentrací BG v HAp, avšak od 

koncentrace HAp/BG 50:50 tvrdost vzorků začala klesat v závislosti na rostoucí teplotě 

slinování. Maximální průměrná hodnota tvrdosti byla naměřena u vzorku s obsahem 

HAp/BG 25:75, který byl slinován při 1050 °C, a to 6,37 ±0,83 GPa. Nejnižších hodnot 

dosahovaly vzorky HAp/BG 100:0 a HAp/BG 75:25 v rozmezí od 0,06 ±0,01 až po 

1,37 ± 0,13 GPa, resp. 0,14 ±0,02 až po 0,79 ±0,13 GPa, napříč všemi slinovacími teplotami. 

Tvrdost vícefázové keramiky je závislá na velikosti zrna, obsahu sekundárních fází a zejména 

na pórovitosti [48]. Z tohoto důvodu vysoce porézní HAp dosahoval velmi nízkých hodnot 

tvrdosti, které se postupně s rostoucí teplotou slinování zvyšovaly. Za povšimnutí také stojí 

vysoký rozptyl hodnot vzorku HAp/BG 0:100. Ten by mohl být způsoben kombinací relativně 

velkých lokalizovaných pórů, viz Obr. 21e), a zvolené malé zátěžné síly při měření tvrdosti. 

 

Obr. 26 Závislost tvrdosti dle Vickerse na koncentraci BG v HAp a teplotě slinování. 

Modul pružnosti 

Další zkoumanou vlastností byl Youngův modul pružnosti, který vypovídá o pevnosti materiálu 

a možnosti jeho elastické deformace. Pro BG je modul pružnosti stanoven intervalem 

32– 36 GPa [21]. HAp má hodnotu až trojnásobně vyšší, tj. 40–120 GPa [21]. Stejně jako 

u tvrdosti, je modul pružnosti závislý na porozitě a tím pádem také na tepelném zpracování 

zkoumaného materiálu [48]. Z výsledků uvedených na Obr. 27 vyplývá, že maximální 

průměrná hodnota modulu pružnosti 92,39 ± 4,37 GPa se vyskytovala stejně jako při měření 

tvrdosti u kompozitu HAp/BG 25:75, který byl slinován při teplotě 1050 °C. Naopak nejnižší 

hodnoty modulu pružnosti vykazoval vzorek HAp/BG 75:25 v rozmezí 14,95 ± 1,37 až 
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22,60 ±1,87 GPa napříč všemi slinovacími teplotami. Vezmeme-li však v úvahu, že v rámci 

kosterních náhrad by měl daný materiál odpovídat modulu pružnosti zdravé kosti tak, aby 

nedocházelo k technologickému selhávání mezi implantátem a kostí, pak z dosažených 

výsledků plyne, že vhodnými kompozity jsou sady vzorků obsahující HAp/BG 75:25 

a HAp/BG 50:50, protože například u hutné (kortikální) kosti je Youngův modul roven 3-30 

GPa [30, 33]. Je ale také třeba podotknout, že modul pružnosti kosti je závislý na mnoha 

faktorech, např. na mineralizaci kosti, na množství kolagenu atd. [33]. 

 

Obr. 27 Závislost modulu pružnosti na koncentraci BG v HAp a teplotě slinování. 
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6 Závěr 

Kompozity obsahující BG a HAp v poměrech 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 a 0:100 (HAp ku BG) 

byly zhotoveny metodou EPD z isopropanolových suspenzí, kde byl hodnocen vliv složení 

suspenzí na průběh EPD. Na tepelně zpracovaných depozitech byl studován slinovací proces 

vysokoteplotní dilatometrií s následnou evaluací mikrostruktury (porozimetrie, RTG a SEM), 

fyzikálních (relativní hustota) a mechanických (tvrdost a modul pružnosti) vlastností s cílem 

získání potřebných dat pro plánovanou přípravu FGM o identickém složení. V rámci bakalářské 

práce byly učiněny tyto konkrétní závěry: 

• Z výsledků vyplývá, že na průběh EPD měla výrazný vliv elektrická vodivost 

jednotlivých připravených suspenzí. Čím nižší hodnotu elektrické vodivosti 

suspenze vykazovala, tím rychlejší byla průměrná rychlost depozice a výsledné 

materiály vykazovaly vyšší pórovitost. 

• Rtuťovou porozimetrií bylo zjištěno, že se vzrůstajícím obsahem BG v HAp se 

zvyšovala střední velikost pórů a jejich četnost se snižovala. Střední velikost pórů 

napříč kompozity nepřevyšovala hodnotu 1,21 μm. Lze tedy konstatovat, že 

kompozity jsou mikroporézní. Tento stav je vhodný pro výslednou 

biokompatibilitu materiálu, neboť umožňuje absorpci proteinů a vrůst kosti do 

zkoumaného materiálu. 

• Relativní hustota žíhaných kompozitů se vzrůstajícím obsahem BG rostla. Na 

výslednou hustotu měla vliv především metodika přípravy, přesněji hodnota 

elektrické vodivosti suspenze. Čím byla naměřena vyšší elektrická vodivost 

suspenze, tím nižší rychlost měly částice v suspenzi a měly více času se uspořádat 

do ideální pozice. 

• Pomocí vysokoteplotní dilatometrie bylo zjištěno, že se zvyšující se koncentrací 

BG v HAp docházelo k vyššímu relativnímu smrštění. Nejvyšší relativní smrštění 

bylo naměřeno u HAp/BG 0:100 (58,8 %). Při porovnání dilatometrických křivek 

bylo zjištěno, že se kompozity ve směru osy z smršťovaly více (až 5 %) než ve 

směrech os x, y, což naznačuje směrovou mikrostrukturu vyvolanou metodikou 

přípravy. Pro následnou výrobu FGM plyne, že koncentrace BG v HAp by neměla 

převýšit 50 % z důvodu nárůstu napětí a tvorby trhlin během různého smrštění 

materiálu při slinování. 

• Při hodnocení relativní hustoty vzorků po slinování bylo zjištěno, že BG 

napomáhalo zhutnění HAp a chovalo se tedy jako slinovací přísada. U HAp nedošlo 

k maximálnímu zhutnění, jelikož teploty slinování nedosahovaly hodnoty zhutnění 

HAp (nad 1200 °C). Na druhou stranu je HAp zárukou otevřené porozity, která je 

důležitá pro celou řadu biovlastností plánovaného FGM.  

• Studium mikrostruktury potvrdilo otevřenou pórovitost HAp a krystalickou 

jemnozrnnou strukturu kompozitů BG, přičemž střední velikost zrn narůstala se 

zvyšujícím se obsahem BG a růstem slinovací teploty. 

• RTG analýzou bylo prokázáno fázové složení HAp/BG 100:0, HAp/BG 0:100 

a HAp/BG 50:50 při různých teplotách. V HAp/BG 100:0 byla identifikována 

pouze HAp fáze. Fáze β-TCP se začala vyskytovat až od 1050 °C. U HAp/BG 0:100 
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došlo ke změně z amorfní na krystalickou strukturu za teploty ˂600 °C. Byly 

identifikovány především fáze Na2Ca2Si3O9 a Na2Ca4(PO4)2SiO4, resp. 

β- NaCaPO4. V kompozitu HAp/BG 50:50 byla identifikována složitá fázová 

struktura tvořená především HAp, Na2Ca2Si3O9 a β-NaCaPO4 a CaSiO3. 

• Mechanické vlastnosti kompozitů byly závislé na porozitě, velikosti zrn 

a přítomnosti sekundárních fází. U vysoce porézního HAp byly dosaženy nízké 

hodnoty tvrdosti (max. 1,37 GPa). Přidáním BG do struktury HAp se naměřené 

hodnoty zvyšovaly (max. 6,37 GPa), avšak u HAp/BG 0:100 byl zjištěn vysoký 

rozptyl naměřených hodnot, který mohl být způsobený relativně velkými 

lokalizovanými póry. U modulu pružnosti bylo cílem dosáhnout hodnoty podobné 

jako u lidské kosti. Tomuto parametru odpovídají kompozity s obsahem HAp/BG 

75:25 a HAp/BG 50:50 HAp/BG. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 

Zkratky  

β-NaCaPO4 – β-rhenanit 

Al2O3 – oxid hlinitý 

45S5/BG – Bioglass® 

C – C – kompozit obsahující uhlíková vlákna v uhlíkové matrici 

CaF2 – fluorid vápenatý 

CaO – oxid vápenatý 

CaSiO3 - kalciumsilikát 

EPD – elektroforetická depozice 

FGM – funkčně gradientní materiál 

HAp (Ca5(OH)(PO4)3) – hydroxyapatit 

HCA – karbonatovaný hydroxyapatit 

hm. % – hmotnostní procento 

IPA – isopropanol 

K2O – oxid draselný 

MCAA – kyselina monochloroctová 

MgO – oxid hořečnatý 

Na2O – oxid sodný 

Na3Ca6(PO4)5 – fáze nacházející se u kompozitu s obsahem HAp/BG 50:50 

Na2Ca2Si3O9 – krystalická fáze bioskla 

Na2Ca4(PO4)2SiO4 – sekundární krystalická fáze bioskla 

PLA – poly(lactic) acid, kyselina polymléčná 

P2O5 – oxid fosforečný 

SEM – rastrovací elektronový mikroskop 

SiC – karbid křemíku  

SiO2 – oxid křemičitý 

t.h. – teoretická hustota 

TPC – trikalciumfosfát 

TiC – karbid titanu 

ZrO2 – oxid zikroničitý 
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Symboly  

  − elektrický proud  

CTE [K-1] – koeficient teplotní roztažnosti 

E [Pa] – Youngův modul pružnosti 

F [N] – síla  

Kc [MPa·m1/2] – lomová houževnatost 

HV – tvrdost podle Vickerse 

R [Ω] – elektrický odpor 

T [°C] – teplota 

T [K] – termodynamická teplota 

t [mm] – tloušťka depozitu 

t [s] – čas 

S [cm2] – plocha 

S [μS/cm] – elektrická vodivost 

vp [g/cm2/s-1] – průměrná rychlost depozice 

ρabsl [g/cm3] – absolutní hustota 

ρrel [%] – relativní hustota 

ε [%] – smrštění 
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