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ABSTRAKT 
K náhradě poškozené kloubní chrupavky se používá mnoho konvenčních materiálů, 

které začínají být nahrazovány inovativními biomimetickými materiály, které kopírují 

vlastnosti kloubní chrupavky. Jedněmi z těchto materiálů jsou polyvinylalkoholové (PVA) 

hydrogely zesítěné metodou freeze-thawing a cast-drying. Tyto hydrogely se blíží 

vlastnostem chrupavky. Za účelem objasnění vlivu kinematických a zátěžných podmínek 

na tření hydrogelů byly zvoleny tři stupně kluzné rychlosti a zatížení a jednotného maziva-

PBS. Součinitel tření FT hydrogelu klesal s rostoucím zatížením. Závislost rychlosti 

nevykazovala jednotný trend a odpovídala adsorpčně-odpudivému modelu pro PVA gely. 

Součinitel tření CD hydrogelu rostl s rostoucí kluznou rychlostí dle adsorpčně-odpudivého 

modelu pro PVA gely. Zvýšení zatížení pří nízkých rychlostech CD hydrogelu vyvolalo 

mírné snížení součinitele tření. Při nejvyšší rychlosti existovalo optimální zatížení, 

při kterém bylo dosaženo nízkého součinitele tření. CD hydrogel vykazoval 

několikanásobně nižší součinitel tření než chrupavka. FT hydrogel dosáhl nižšího 

součinitele tření než chrupavka pouze při 5 N a 10 mm s-1. Tato práce přispívá pochopení 

tribologických vlastností PVA hydrogelů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Rychlost, zatížení, tření, polyvinylalkohol, hydrogel, freeze-thawing, cast-drying 
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ABSTRACT 
Many conventional materials are used to replace damaged articular cartilage, which 

are beginning to be replaced by innovative biomimetic materials that mimic cartilage 

properties. One of these materials are poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogels crosslinked by 

freeze-thawing and cast-drying method. These hydrogels possess similar mechanical 

as articular cartilage. In order to clarify the effect of kinematic conditions on the friction 

of hydrogels, three levels of sliding speed and load and a uniform lubricant – PBS were 

chosen. The coefficient of friction of the FT hydrogel decreased with increasing load. 

The dependence of the sliding speed did not show a uniform trend and corresponded 

to the adsorption-repellent model for PVA gels. The coefficient of friction 

of the CD hydrogel increased with increasing sliding speed according to the repulsion-

adsorption model for PVA gels. The increase in load at low sliding speeds of CD hydrogel 

caused a slight decrease in the coefficient of friction. At the highest speed, there was 

an optimal load at which a low coefficient of friction was achieved. The CD hydrogel 

showed a lower coefficient of friction than cartilage. The FT hydrogel achieved a lower 

coefficient of friction than cartilage only at 5 N and 10 mm s- 1. This work contributes 

to the understanding of the tribological properties of PVA hydrogels. 

 

KEYWORDS 
Speed, load, friction, poly(vinyl alcohol), hydrogel, freeze-thawing, cast-drying  
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1 ÚVOD 

Existuje spousta lidí, kterým onemocnění či degenerace kloubů způsobuje nemalé zdravotní 

potíže a snižuje kvalitu jejich života. Jedním z nejčastějších onemocnění je osteoartróza [1], 

která postihuje až desítky milionů osob. Onemocnění kloubů se projevují bolestmi, otoky 

a ztuhlostí kloubů a mohou vést až k imobilizaci. Majoritní většina těchto obtíží se řeší 

totální náhradou kloubu, která pacienty dokáže opět vrátit do běžného života. 

Avšak konvenční materiály používané ke kloubním náhradám nedosahují vlastností 

přirozené kloubní chrupavky a dochází tak k jejich brzkému opotřebení. Otěrové částice 

vzniklé opotřebením se usazují v okolí kloubů a jsou hlavním spouštěčem negativních 

vlivů [2]. Nejčastěji dochází k zánětům okolní tkáně, osteolýze a může dojít až k uvolnění 

samotné kloubní náhrady. Následujícím krokem je nutná revize endoprotézy s horší kvalitou 

než původní zákrok.  

S rozvojem medicíny dochází k prodlužování průměrné doby života. Tento trend nenahrává 

do karet pouze několikaleté životnosti kloubních náhrad, které nemohou být revidovány 

nekonečněkrát. Bylo tedy přistoupeno k vývoji materiálů, které kopírují vlastnosti 

chrupavky. Je velmi důležité, aby takovéto materiály dosahovali nízkého tření, opotřebení 

a byly kompatibilní s lidskou tkání.  

Jedním z takových materiálů je hydrogel na bázi polyvinylalkoholu, který je již nějakou 

dobu zájmem výzkumu. Jeho hlavní předností je strukturní podobnost s chrupavkou a nízké 

tření. Avšak jeho mechanické vlastnosti a odolnost vůči opotřebení jsou také neustále 

vylepšovány.  Je velmi podstatné, aby byly objasněny jednotlivé aspekty mající mimo jiné 

vliv na tření. Z tohoto porozumění může vzniknout PVA hydrogel s ideálními vlastnostmi 

pro použití jako umělá kloubní chrupavka. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Synoviální kloub 

Synoviální klouby jsou nejběžnějším typem kloubů v lidském těle. Řadí se mezi ně všechny 

klouby, které zajišťují pohyb protilehlých kostí [3]. Lze je najít v rameni, koleni, kyčlích 

apod. Vyznačují se dutinou (Obr. 2-1), která je vyplněna synoviální kapalinou, 

a kde se chrupavčité povrchy kostí stýkají. Synoviální kapalinu produkují buňky synoviální 

membrány. Tento prostor je obklopen vazivovým pouzdrem, které je spjato s kostí. 

 

Obr. 2-1 Zjednodušený synoviální kloub z webu Flexofytol [4] 

2.2 Chrupavka 

Chrupavka se nachází v mnoha částech celého těla a nabírá různé formy struktury v závislosti 

na konkrétních podmínkách [5]. Lze ji najít například v ušním boltci, v kloubech, hrtanové 

příklopce nebo v meziobratlových discích [6].  
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2.2.1 Kloubní chrupavka 

Kloubní chrupavka, tj. hyalinní chrupavka, zajišťuje nízké tření a opotřebení při různých 

aktivitách jako je chůze, skákání a podobně [7]. Skládá se z pevné a kapalné fáze, 

díky čemuž získává své mechanické vlastnosti [5]. Kapalná fáze je tvořena převážně z vody, 

která představuje 65 až 80 % hmotnosti kloubní chrupavky [5]. Pevná fáze se skládá 

z mezibuněčné hmoty, ta se skládá převážně z vláken kolagenu typu II, proteoglykanů 

a dalších proteinů a kolagenů.  

Pevná fáze chrupavky je před mechanickým zatížením chráněna pomocí nestlačitelnosti 

vody [8]. Přičemž nejvyšší podíl vody je blízko povrchu, čímž je zajištěna pevnost v tlaku. 

Za tuto schopnost chrupavka vděčí proteoglykanům, které se splétají mezi kolagenovými 

vlákny a vytvářejí pevnou mříž, umožňující řídit pohyb vody uvnitř struktury chrupavky [5]. 

K lepším mechanickým vlastnostem přispívají také kolagenová vlákna, produkovaná 

buňkami chrupavky. Tvoří svazky obkružující skupiny buněk, a tím napomáhají vzniku 

chondronů – stavebních jednotek chrupavky [6]. Chondrony fungují jako pružné polštáře, 

uzavřené mezi svazky vláken. Toto uspořádání zvyšuje pevnost chrupavky vůči tlaku a tahu. 

V pevné fázi se též vyskytují chondrocyty, které jsou odpovědné za syntézu mezibuněčné 

hmoty a její nahrazení v případě degradace [9]. Výživa buněk chrupavky závisí kvůli značné 

absenci cév na difuzi živin ze synoviální tekutiny, která je vysoce viskózní a skládá 

se zejména z kyseliny hyaluronové a lubricinu [5].  

2.2.2 Vrstvy hyalinní chrupavky 

Kloubní chrupavka se skládá z několika vrstev [10], viz Obr. 2-2.  Zóny jsou 

charakterizovány na základě tvaru chondrocytů a orientace vláken kolagenu typu II [5].  

• Tenká povrchová zóna 

o kolagenová vlákna rovnoběžná s povrchem chrupavky 

o chondrocyty jsou zploštěné 

o chrání hlubší vrstvy před smykovým napětím  

o v kontaktu se synoviální tekutinou  

• Přechodová zóna 

o kolagenová vlákna uspořádána náhodně 

o chondrocyty sférické 

o první linie odolnosti vůči tlakovým silám 

• Hluboká zóna 

o kolagenové vlákna uspořádána kolmo na kloubní povrch 

o chondrocyty obvykle ve sloupcové orientaci, rovnoběžně s kolagenovými 

vlákny 

o největší odolnost vůči tlakovým silám 
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• Osteochondrální hranice 

o  odděluje hlubokou zónu od kalcifikované chrupavky. 

• Kalcifikovaná vrstva  

o upevňuje chrupavku ke kosti ukotvením kolagenových vláken hluboké zóny 

k subchondrální kosti. 

  

Obr. 2-2 Histologické vrstvy hyalinní chrupavky z práce od Cova a spol. [11] 

2.2.3 Mechanické vlastnosti  

Informace o mechanických vlastnostech jsou převzaty z článku od Lees a spol. [5]. 

Kloubní chrupavka je dvoufázový, viskoelastický a anizotropní materiál, který podléhá 

creepu a relaxaci napětí (postupné snižování napětí s časem při konstantní deformaci).  

Schopnost creepu je způsobena pohybem vody a makromolekul (až 70 % vody se může 

v chrupavce pohybovat). Makromolekuly při zvýšeném zatížení omezují průtok vody 

pomocí zpětného tahu způsobeného třením, díky tomu ztuží strukturu chrupavky. Ke creepu 

dochází, když je kapalina vytlačena z tkáně v důsledku zatížení. Zprvu je kapalina rychle 

vytlačována a dochází k rychlé deformaci, postupně se průtok zastaví a deformace nabude 

rovnovážného stavu. 

Zajímavé na chrupavce také je, že zatížení z různých směrů může vyvolat různé reakce. 

Například při tahovém zatížení, v důsledku změny strukturálního uspořádání složek, 

se zvýší permeabilita vody a sníží se tuhost v tlaku.  
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Chrupavka navíc vykazuje nelineární tahovou napěťově-deformační závislost. 

Je to důsledek postupného narovnávání volných kolagenových vláken a povolávání nových, 

dalších vláken, které odolávají tahové síle. 

Běžné zatížení inhibuje rozpad chrupavky a stimuluje syntézu mezibuněčné hmoty. 

Přílišné zatížení podporuje rozpad chrupavky a inhibuje tvorbu mezibuněčné hmoty. 

Imobilizace má za následek změkčení chrupavky, ztrátu proteoglykanu a celkové snížení 

tloušťky chrupavky. Opakované zatížení zpočátku vede ke zvýšení tloušťky chrupavky 

a obsahu proteoglykanu, avšak při přílišném zatížení se opět chrupavka ztenčuje a obsah 

proteoglykanu klesá. 

2.2.4 Tribologické vlastnosti 

Kloubní chrupavka má velmi nízký součinitel tření [5], který se může pohybovat až v řádech 

tisícin [12] díky synergii elastické deformace adaptivního režimu mazání, složek synoviální 

kapaliny a dvoufázovému mazání.  

Adaptivní režim mazání znamená, že v kloubu dochází k několika režimům mazání zaráz 

v závislosti na daném způsobu zatížení [13]. Během pohybu dochází na površích v blízkém 

kontaktu k meznému mazání a kapalinovému, které pokrývá zbylé nosné plochy. 

Režim mezného mazání má zásluhu na udržení nízkého tření a opotřebení zejména díky 

adsorbované vrstvě [14], která pokrývá nejvrchnější vrstvu chrupavky. Adsorbovaná vrstva 

se chová jako biomembrána, či ochranný film [15] a k její tvorbě přispívá otírání při pohybu 

[16]. Hlavními složkami adsorbované vrstvy, napomáhající mazání jsou fosfolipidy [17] 

[15], glykoproteiny [18], proteiny [13] a kyselina hyaluronová [16]. Tyto složky se nachází 

v synoviální tekutině. 

Z typů kapalinného mazání dochází k hydrodynamickému mazání, squeeze-film mazání 

a elastohydrodynamickému mazání. Hydrodynamické mazání nastává, když jsou povrchy 

vůči sobě nakloněny a mazivo je unášeno do zúženého prostoru, ve kterém vzniká klínová 

vrstva maziva [19]. Squeeze-film mazání nastává, pokud jsou protilehlé kloubní povrchy 

rovnoběžné a neprobíhá mezi nimi kluzný pohyb [5]. Dalšími z režimů mazání podílejících 

se na adaptivním režimu mazání jsou weeping [20], mikro-elastohydrodynamické [21] 

a boosted mazání [22].  

Pro dvoufázové mazání hraje výraznou roli natlakování intersticiální kapaliny ve struktuře 

chrupavky, která funguje jako podpora při zatížení [23]. Kapalina podporuje většinu 

kontaktního zatížení kloubu a pomáhá jej přesunout od pevné kolagen-proteoglykanové 

matrice, čímž je udržováno nízké tření [23] [24]. Natlakování intersticiální kapaliny 

je možné zejména díky nízké permeabilitě chrupavky, způsobené kolagenovou sítí [25].  

Pro udržitelnost dvoufázového mazání je také důležitá migrace kontaktní oblasti při zatížení 

[26] a s tím spojená rehydratace chrupavky [25].   
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2.2.5 Nemoci 

Kloubní chrupavku postihuje velké množství nemocí, jako je artritida a vrozené vady nebo 

opotřebení stářím [27]. Situaci zhoršuje avaskulární povaha chrupavky a s tím spojená 

špatná schopnost regenerace [5].  

Nemoci se projevují otoky, bolestmi a ztuhlostí, eventuelně může dojít k deformaci kloubu. 

Tyto nemoci postihují desítky milionů lidí a mnoho z nich podstupuje operace na zavedení 

kloubní náhrady nebo náhradu části chrupavky.  

Konvenční materiály kloubních náhrad jako je UHMWPE, keramika a slitiny kobaltu 

a chromu, mají řadu nevýhod: vysoké hodnoty hertzova tlaku, modulu pružnosti a tření, 

které opotřebením způsobují vznik otěrových částic [2]. Navíc žádný nekopíruje schopnosti 

dvoufázového a mezného mazání chrupavky [28].  

Trvanlivost umělých kloubů zůstává hlavním problémem klinického použití, zejména 

u mladších a aktivnějších pacientů [29]. Otěrové částice vzniklé opotřebením kloubních 

náhrad mohou vyvolat řadu nežádoucích reakcí okolní tkání, které způsobují osteolýzu 

a současně uvolňování kloubní náhrady, nakonec vedou k selhání kloubní náhrady [30] [31] 

[32]. Z těchto důvodu je nutná revize kloubní náhrady, která má bohužel horší kvalitu než 

původní zákrok [33]. 

Z důvodů uvedených výše bylo navrhnuto použití biomimetických hydrogelů. 

PVA hydrogely mají mnoho výhod, jako je vysoký obsah vody, který je podobný chrupavce, 

elasticita podobná tkáni, stabilní chemické vlastnosti, nízké náklady na výrobu a dobrou 

biokompatibilitu díky nimž jsou hlavními kandidáty pro biomedicínské aplikace [34] [35]. 

Biokompatibilita byla testována například ve studii od Oka a spol. [35] na kloubní chrupavce 

psů a králíků. Výsledky ukazují, že po dobu 8 až 52 týdnů PVA hydrogel nevykazoval 

zánětlivé reakce či degeneraci kloubní chrupavky. Byl také vyvinut umělý meniskus pomocí 

PVA hydrogelu, který nahradil poškozené králičí klouby [36]. Výsledky ukázaly, 

že meniskus byl v dobrém stavu i po dvou letech používání.  

Díky těmto vlastnostem bývá používán v mnoha biomedicínských použitích například jako 

kontaktní čočky, rohovkové implantáty [37] a je navrhnut i jako náhrada tkáně chrupavky 

[36] [38].   

Překážku pro použití náhrady kloubní chrupavky tvoří nedostatečné materiálové 

charakteristiky, které by odolaly těžkým zátěžným podmínkám v oblasti kloubu [35] [39] 

[40]. Jedním ze způsobů zlepšení vlastností je vytvoření částečného zkrystalizování.  
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2.3 Hydrogely 

Hydrogely jsou hydrofilní materiály, které ve své 3D síti, tvořené z polymerů zadržují velké 

množství vody nebo jiné biologické kapaliny [41]. Díky těmto vlastnostem jsou blízko 

k simulaci přirozené živé tkáně.  

Jejich vlastnosti lze ovlivnit složením monomerů, hustotou zesítění a způsobem 

polymerizace [40]. 

2.3.1 Syntéza hydrogelů 

Hydrogely jsou syntetizovány různými polymerizačními metodami za použití 

jak chemických, tak fyzikálních způsobů zesítění [42]. Zesítěny mohou být přírodní 

polymery, jako jsou proteiny nebo i syntetické polymery, jako je PVA s vysokou afinitou 

k vodě. Mohou být však implementovány různé způsoby zesítění pro potřeby daného 

hydrogelu.  

Zvýšením stupně zesítění lze získat pevnější hydrogel, následkem je však také snížení 

procentuálního prodloužení a tvorba křehčí struktury [43]. Existuje proto optimální stupeň 

zesítění pro získání pevného a elastické hydrogelu.  

Chemické zesítění 

V případě chemických hydrogelů lze síťování polymerů dosáhnout v suchém stavu 

nebo v roztoku [44]. Chemicky zesítěné hydrogely jsou syntetizovány řetězovou 

polymerizací, polymerizací adicí a kondenzací [45] a polymerizací gama a elektronovým 

paprskem [46].  

Řetězová polymerizace je typ reakce, při níž vznikají makromolekuly mnohonásobným 

spojováním monomeru [47].  

Adiční a kondenzační polymerace zahrnuje postupné přidávání polyfunkčních zesíťovacích 

činidel [42].  

Polymerace gama a elektronovým paprskem zahrnuje jako zesíťovací činidlo vysoce 

energetické elektromagnetické záření. Během ozařování polymerují vodné roztoky 

monomerů za vzniku hydrogelu [42]. Tento proces má výhodu oproti jiným způsobům 

zesítění, protože může být prováděn při pokojové teplotě a ve fyziologickém pH roztoku 

bez použití toxických a těžko odstranitelných zesíťovacích činidel [48]. 
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Fyzikální zesítění 

Hydrogely se nazývají „fyzikální“, pokud při vytváření sítě hrají hlavní roli molekulární 

spletence a / nebo sekundární síly, jako je iontová vazba, vodíková vazba nebo hydrofobní 

síly [41]. Fyzikální gely jsou často reverzibilní a je možné je rozpustit změnou okolních 

podmínek, jako je pH, iontovou silou roztoku nebo teplotou [41], ale jsou dostatečné k tomu, 

aby byly nerozpustné ve vodném prostředí [42].    

V iontových interakcích mohou být hydrogely zesíťovány za běžných podmínek, 

při pokojové teplotě a fyziologickém pH [42]. Tento proces zesítění nevyžaduje přítomnost 

iontových skupin v polymeru [42]. 

Hydrofobní interakce vedou k tomu, že polymer bobtná a absorbuje vodu, která tvoří 

hydrogel [42]. Hydrogely při bobtnání též dokážou rychle a reverzně reagovat na změny 

prostředí, jako je pH, teplota, elektrický signál, přítomnost enzymu nebo iontových látek 

[43]. Tyto změny mohou vést ke změně fyzické struktury, viditelné až na makroskopické 

úrovni. Může se jednat o tvorbu sraženin, změny velikosti a obsahu vody. 

Krystalizace zahrnuje proces zmrazování a rozmrazování a vytváří silný a vysoce elastický 

gel [49]. Tento cyklus zmrazování a rozmrazování vede k tvorbě krystalů PVA, které působí 

jako zesítění mezi polymerními řetězci [50]. 

2.3.2 Syntéza PVA hydrogelu 

Hydrogely na bázi PVA mohou být připraveny různými způsoby, které určují jejich 

parametry sítě a fyzikálně-chemické vlastnosti [51]. Mohou být zesítěny například procesem 

opětovného zmrazování a rozmrazování [42] nebo chemicky glutaraldehydem, 

epichlorhydrinem, acetaldehydem nebo formaldehydem [52]. Mohou být zesítěny také 

pomocí elektronového paprsku nebo γ-záření. Nevýhodou používání zesíťovacích činidel 

je následující nákladné odstranění toxických zůstatků [52]. 

Samotný PVA vzniká polymerací vinylacetátu na PVAc a následnou hydrolýzou. Stupeň 

hydrolýzy má poté vliv na chemické vlastnosti, rozpustnost a krystalizaci [53]. Distribuce 

molekulové hmotnosti, způsobená hydrolýzou, také ovlivňuje adhezi, mechanickou pevnost 

a difuzivitu [52].  

Freeze-thawing (FT) je fyzikální metoda zesíťování, jelikož je založena na tvorbě krystalů 

ve vodném roztoku PVA [52] [54]. Tato metoda také dokáže vytvořit materiál s vyšší 

mechanickou pevností než ostatní chemické metody, jelikož se zatížení přenese na jednotlivé 

krystality. Disponují také bobtnáním vodou ve větším množství a elastickou povahou.  

Počet a stabilita krystalů se zvyšuje s počtem freeze-thawing cyklů. Vyšší počet krystalů 

může mít za následek nižší obsah vody v hydrogelu [55] [56].  
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Cast-drying (CD) je další druh fyzicky zesíťovaného hydrogelu. Lze jej vyrobit odléváním 

a sušením. Sušení znamená odpařování vody z vodného roztoku PVA [57]. Sušení může být 

provedeno pomocí různých metod, jako je přirozené sušení vzduchem, sušení horkým 

vzduchem a vymrazování.  

2.3.3 Struktura a mechanické vlastnosti FT a CD hydrogelu 

CD hydrogely bývají průhledné s hladkým povrchem, FT hydrogely mívají mléčný, bílý 

vzhled a pórovitý povrch [34] [55]. Povrch je zobrazen na Obr. 2-3. Tyto rozdíly jsou 

zejména přičítány rozdílům ve struktuře sítě [58].  Rozdíly v morfologii vyplývají z odlišné 

distribuce mikrokrystalitů na úrovni mikrometrů (Obr. 2-4): zatímco v FT gelech jsou 

seskupeny do diskrétních zón, které vedou ke vzniku krystalických a amorfních oblastí, 

v CD gelech jsou rovnoměrně distribuovány [59] [60]. FT hydrogel má vlivem amorfních 

oblastí a pórovitého povrchu vyšší permeabilitu než CD hydrogel, díky čemuž 

z FT hydrogelu intersticiální kapalina rychle vytéká. Naopak z CD hydrogelu vytéká 

kapalina pomaleji, a dokáže udržet déle natlakování intersticiální kapaliny [34]. 

 

Obr. 2-3 Zobrazení pomocí mikroskopie atomárních sil a) FT hydrogelu b) CD hydrogelu z práce od 

Murakamiho a spol. [61] 
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Obr. 2-4 Schéma struktury a) FT hydrogelu a b) CD hydrogelu z práce od Murakamiho a spol. [61]  

Pórovitost je důležitou charakteristikou, kterou je třeba brát v úvahu při vývoji nových 

hydrogelů pro náhradu chrupavky. Pórovitost je spojena se stopami po růstu krystalů 

a lze ji ovlivnit koncentrací PVA [49]. Podle Coluccino a spol. [62], zavedení mikroporozity 

v hydrogelu přispívá k napodobování exsudace přirozené tekutiny a natlakování, ke kterému 

dochází v chrupavkové tkáni, stejně jako její schopnost rozptylovat zátěž. 

Porézní a propustná hydrogelová struktura bude nejen usnadňovat difúzi vody a dalších 

molekul, ale také migraci buněk a mechanické ukotvení implantovaného materiálu, 

což podporuje integraci in vivo [63].  

Je podstatné zmínit, že PVA FT hydrogel jakožto viskoelastický materiál je při zatížení 

normálovou sílou snadno elasticky deformován [64] [40]. Díky své viskoelasticitě vykazuje 

fázový posun mezi napětím a deformací [65].  

2.4 Studie tření PVA FT a CD hydrogelu 

[66] PAN, Yu-Song, Dang-Sheng XIONG a Ru-Yin MA. A study on the friction 

properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel as articular cartilage against titanium 

alloy. Wear. 2007 

Popis experimentu 

V této studii byl zkoumán vliv maziva, kluzné rychlosti a zatížení na tření PVA hydrogelu 

vyrobeného metodou FT.  

K měření byl použit tribometr v konfiguraci ball-on-plate, kde vzorek hydrogelu rotoval 

pod statickou kuličkou ze slitiny titanu. Testované hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2-1. Vzniklo 

tedy 18 konfigurací zátěžných podmínek. Před každým testem, trvajícím 5 minut, byl mezi 

kuličkou a hydrogelem udržován kontakt po dobu 30 sekund. 
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Tab. 2-1 Testované hodnoty 

Rychlost Zatížení Mazivo 

mm s-1 N (-) 

60 5 Žádné 

140 10 Voda 

220 15 - 

 

Výsledky 

Z Obr. 2-5 je vidět, že v tomto testu neměl rozdíl maziva téměř žádný efekt na změnu 

součinitele tření. Rozdíl mezi hodnotou součinitele tření při testu na sucho a s destilovanou 

vodou nebyl vyšší než 0,001. Tyto výsledky lze odůvodnit pórovitostí materiálu, který 

v sobě dokáže zadržet vodu a opět ji vytlačit i při testu na sucho. 

Naopak zatížení a rychlost mělo velký vliv, součinitel tření hydrogelu byl úměrný zatížení 

a nepřímo úměrný kluzné rychlosti. Nárůst tření při snižující se rychlosti byl vysvětlen 

pomocí jevu fázového posunu mezi napětím a deformací, kdy rychlost povrchové elastické 

deformace hydrogelu nemůže udržet krok s relativní rychlostí klouzání kuličky, čímž se 

kontaktní plocha a hloubka kontaktu stane menší, což sníží součinitel tření.  

Zvýšení tření při zvýšení zatížení bylo odůvodněno zvětšující se kontaktní plochou 

a hloubkou kontaktu.  

Z poznatků uvedených výše bylo usouzeno, že PVA hydrogel nevykazuje chování podle 

Amontonova třecího zákonu. 
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Obr. 2-5  Účinky jednotlivých faktorů na tření PVA hydrogelu ze studie od Pan a spol. [66]   

[67] PAN, Yu Song, Dang Sheng XIONG a Xiao Lin CHEN. Friction 

Characteristics of Poly(vinyl Alcohol) Hydrogel as an Articular Cartilage 

Biomaterial. Key Engineering Materials. Trans Tech Publications, 2007  

Popis experimentu 

V této studii byl zkoumán efekt rychlosti, zatížení, poloměru nerezové kuličky a maziva 

na tření PVA hydrogelu, zesítěného metodou FT. Testy proběhly na tribometru v konfiguraci 

ball-pan, hydrogel se pohyboval proti kuličce z nerezové oceli. Jednotlivé faktory a hodnoty 

jsou uvedeny v Tab. 2-2. 

Tab. 2-2 Testované hodnoty 

Rychlost Zatížení Poloměr Mazivo 

ot·m-1 N mm [-] 

45 

5 12 Žádné 

90 

135 10 15 Destilovaná voda 

180 

15 20 Fyziologický roztok 

225 
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Výsledky 

Z Obr. 2-6 je vidět, že po dobu 25 min byl rozdíl mezi vlivy jednotlivých maziv minimální. 

Avšak po uplynutí 25 minut při mazání na sucho součinitel tření velmi narostl. Tento nárůst 

byl připsán vytlačení veškeré vody ze struktury hydrogelu. 

 

Obr. 2-6  Vliv maziva na součinitel tření ze studie od Pan a spol. [67] 

Testy zatížení proběhly za sucha. Jak je vidět na Obr. 2-7, součinitel tření se zvýšil z 0,027 

na 0,049, zatímco zatížení se zvýšilo z 5 N na 10 N, což je nárůst o 81 %. Zatímco když 

se zatížení zvýšilo z 10 N na 15 N, součinitel tření se zvýšil pouze o 14 %. Toto pozorování 

bylo odůvodněno zvětšující se hloubkou a plochou kontaktu. Z těchto poznatků autoři 

také usoudili, že vliv vytlačení kapaliny na součinitel je menší než hloubka a plocha kontaktu 

v oblasti nízkého zatížení, a že mazání pomocí vytlačené kapaliny roste se zvětšujícím 

se zatížením. 
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Obr. 2-7 Vliv zatížení na součinitel tření ze studie od Pan a spol. [67] 

Obr. 2-8 ukazuje, že se součinitel tření hydrogelu PVA za všech podmínek tření snižoval 

se zvyšováním kluzné rychlosti. Zatímco kluzná rychlost 5× vzrostla, součinitel tření klesl 

více než o polovinu. Tyto výsledky jsou objasněny opět pomocí fázového posunu mezi 

napětím a deformací. 

 

Obr. 2-8 Vliv rychlosti na součinitel tření ze studie od Pan a spol. [67] 
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[68] LI, Feng, Gang ZHANG, Anmin WANG a Feng GUO. The Effects of Surface 

Mechanical Deformation and Bovine Serum Albumin on the Tribological Properties 

of Polyvinyl Alcohol Hydrogel as an Artificial Cartilage. Advances in Materials 

Science and Engineering. Hindawi, 2017  

Popis experimentu 

Cílem této studie bylo zkoumat třecí a mechanické vlastnosti PVA hydrogelů jakožto umělé 

chrupavky s použitím synoviální kapaliny jako maziva. 

Pro testy tření byla použita konfigurace tribometru ball-on-plate. Kuličku tvořila nerezová 

ocel, která konala reciproční pohyb po plátu z FT hydrogelu. Na začátku experimentu 

byly vzorky hydrogelu ponořeny do nádoby naplněné mazivem po dobu delší než deset 

minut. Každý test trval 6 minut. Testované hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2-3. 

Tab. 2-3 Testované hodnoty 

Rychlost Zatížení Mazivo 

mm·s-1 N (-) 

10 1 Deionizovaná voda 

20 2 Roztok albuminu 

- 3 - 

 

Výsledky 

Z Obr. 2-9 je vidět, že rostoucí zatížení způsobovalo pro frekvenci 2 Hz klesání hodnoty 

součinitele, pro frekvenci 1 Hz naopak růst. Oba trendy se vyskytovaly nezávislé na mazivu. 

Autoři tyto trendy opodstatňují tím, že při nízké rychlosti se PVA hydrogel snadno 

deformoval, protože zátěž mohla být aplikována déle než při vysoké rychlosti na stejné místo 

povrchu vzorku.  

Za použití deionizované vody byl součinitel tření pro všechny úrovně zatížení vyšší 

při frekvenci 2 Hz než 1 Hz, jak je vidět v Obr. 2-9. Mazání albuminem vykazovalo 

při zatížení 1 N stejné chování. Avšak vyšší úrovně zatížení měly opačný efekt, 

tedy součinitel tření byl při frekvenci 1 Hz a zatížení od 2 N vyšší než při frekvenci 2 Hz. 
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Obr. 2-9 Vliv zatížení na součinitel tření při mazání a) deionizovanou vodou b) albuminem ze studie od Li a 

spol. [68] 

Obr. 2-10 a Obr. 2-11 ukazují, že při mazání deionizovanou vodou se součinitel tření 

zvyšoval se zvyšováním rychlosti z 1 Hz na 2 Hz pro všechna zatížení. Tento trend 

byl pozorován i při mazání albuminem, avšak jen při zatížení 1 N. Se zvyšujícím 

se zatížením došlo k obratu tohoto trendu.  

 

 

Obr. 2-10 Vliv kluzné rychlosti na součinitel tření při zatížení a) 1 N b) 2 N ze studie od Li a spol. [68] 
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Obr. 2-11 Vliv kluzné rychlosti na součinitel tření při zatížení 3 N ze studie od Li a spol. [68] 

[69] LI, Feng, Anmin WANG a Chengtao WANG. Analysis of friction between 

articular cartilage and polyvinyl alcohol hydrogel artificial cartilage. Journal of 

Materials Science: Materials in Medicine. 2016  

Popis experimentu 

Účelem této studie bylo zkoumat tribologické vlastnosti PVA hydrogelu na přírodní 

chrupavce za různých podmínek. 

K přípravě vzorků pinu chrupavky byl zvolen dospělý (18 měsíců) hovězí femorální kondyl. 

Vzorky byly zamrazeny na -20 °C v Ringerově roztoku po dobu maximálně 4 dnů. Vzorky 

plátu PVA hydrogelu byly zesítěny metodou FT pomocí DMSO.  

Měření proběhlo na tribometru v konfiguraci pin-on-plate. Testy prověřily 

8 experimentálních podmínek zahrnujících tři experimenty, viz Tab. 2-4. Před každým 

testem byly vzorky kloubní chrupavky a PVA hydrogelu ponořeny do 0,9 % fyziologického 

roztoku. Vzorky byly též nejméně 5 s před každým testem kvůli absorpci ponořeny 

do testovaného maziva. Pro stanovení stabilní hodnoty trval každý test nejméně 3 minuty. 

Dlouhodobý test trval 2 h za konstantního zatížení 22 N a rychlosti 10 mm·s-1. Všechny testy 

probíhali za pokojové teploty. 
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Výsledky 

Z Obr. 2-12 lze pozorovat, že s rostoucím zatížením součinitel tření výrazně klesal. Naopak 

součinitel tření rostl s rostoucí rychlostí, jak je vidět v Obr. 2-13.  

 

Obr. 2-12 Vliv zatížení na součinitel tření ze studie od Li a spol. [69] 

Tab. 2-4 Zkoumané faktory a stupně zatížení 

Stupeň zatížení 

Zatížení Rychlost Mazivo 

N mm·s-1 - 

Nízký 10 10 Ringerův roztok 

Vysoký 22 20 Kyselina hyaluronová 
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Obr. 2-13 Vliv rychlosti na součinitel tření ze studie od Li a spol. [69] 

Na Obr. 2-14 je vidět, jak součinitel tření v dlouhodobém testu a mazání Ringerovým 

roztokem rychle narostl v první čtvrtině a poté dosáhl postupného ustálení. Mazáním 

HA se docílilo rychlejšího ustálení.  

Zvyšování součinitele tření v dlouhodobých testech mohlo způsobit postupné vytlačení 

intersticiální kapaliny, a navíc byly povrchové vrstvy sloužící při mezném mazání 

opotřebovány. 
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Obr. 2-14 Výsledky dlouhodobého testu ze studie od Li a spol. [69] 

[70] SARDINHA, V.M., L.L. LIMA, W.D. BELANGERO, C.A ZAVAGLIA, V.P. 

BAVARESCO a J.R. GOMES. Tribological characterization of polyvinyl alcohol 

hydrogel as substitute of articular cartilage. Wear. 2013  

Popis experimentu 

Cílem této studie bylo prozkoumat potenciál PVA hydrogelu jako náhradu umělé kloubní 

chrupavky. Zejména bylo zkoumáno tření a opotřebení.  

PVA hydrogel byl zesítěn pomocí elektronového paprsku. Kruhový plát byl poté přilepen 

na kolík z nerezové oceli. Vzorky kloubní chrupavky i se subchondrální kostí byly odebrány 

asepticky z kolenních kloubů dospělého skotu. Odběr vzorků proběhl v průběhu 

24 h po porážce. Poté byly myty v destilované vodě po dobu 5 minut a uchovávány 

při teplotě 4 °C. 

Měření proběhlo na tribometru v konfiguraci pin-on-plate, pláty chrupavky konaly 

reciproční pohyb pod statickým kolíkem z nerezové oceli, na kterém 

byl přilepen PVA hydrogel. Nicméně proběhl i test chrupavky na chrupavce pro srovnání. 

Testy proběhly za teplot simulujících lidské tělo, tedy 37 °C. Jako mazivo sloužila 

destilovaná voda a PBS. Reciproční pohyb byl vykonáván při frekvenci 1 Hz s délkou 

posuvu 8 mm po dobu 2 h. Předpokládané hodnoty kontaktního tlaku byly 1 MPa; 2 MPa; 

3,5 MPa a 5 MPa. 
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Výsledky 

Autoři uvádějí, že při zahájení testu a zahájení recipročního pohybu jsou protilehlé povrchy 

v kontaktu, částečně odděleny velmi tenkou vrstvou mazací tekutiny. Tato vrstva by neměla 

zabránit adhezi mezi dvěma poddajnými povrchy, což přispívá k vysoké hodnotě 

počátečního tření kolem 0,1, viz Obr. 2-15. Tyto hodnoty byly odůvodněny přetrháním 

vazeb, které se před experimentem utvořily mezi kontaktními povrchy v rámci povrchových 

nerovností. Postupně však součinitel tření dosáhl ustálení a udržoval konstantní hodnotu 

okolo 0,02 až 0,05.  

 

Obr. 2-15 Reprezentativní křivka součinitele tření pro PVA proti kloubní chrupavce pro celé trvání testu (PBS, 

kontaktní tlak 5 MPa) 

Obr. 2-16 ukazuje průměrné hodnoty součinitele tření v ustáleném stavu pro všechny 

aplikované kontaktní tlaky a obě mazací tekutiny. Podle Obr. 2-16 součinitel tření 

nepřesahoval hodnotu 0,07 a byl relativně blízko součinitele tření o hodnotě 

0,01 dosaženému pro chrupavku na chrupavce v PBS. U obou typů maziva existuje tendence 

ke snížení součinitele tření v ustáleném stavu se zvyšováním kontaktního tlaku, s výjimkou 

5 MPa v destilované vodě a 3,5 MPa s PBS. V těchto specifických případech bylo zvýšení 

součinitele tření spojeno s brzkou mechanickou degradací tkáně chrupavky v důsledku 

rozdílů v tloušťce vzorku chrupavky nebo dokonce v jejím umístění. 

Pomocí provedené mikroskopie se odhalily stopy deformace pro nejvyšší kontaktní tlak 

5 MPa. Kromě tohoto případu se zdálo, že kontaktní povrchy PVA hydrogelu zůstávaly 

nepoškozené nezávisle na zvýšení použitého kontaktního tlaku nebo lubrikantu, 

což potvrzuje hodnoty velmi nízkého součinitele tření uvedené na Obr. 2-16. Také 

se ukázalo, že dochází k vyhlazení povrchu do hodnoty kontaktního tlaku 3,5 MPa.  
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Obr. 2-16 Součinitel ustáleného stavu tření pro různé hodnoty kontaktního tlaku pro PVA hydrogely testované 

proti kloubní chrupavce v destilované vodě (dH20) a PBS. 

[55] OLIVEIRA, Andreia Sofia, Oumar SEIDI, Nuno RIBEIRO, Rogério 

COLAÇO a Ana Paula SERRO. Tribomechanical Comparison between PVA 

Hydrogels Obtained Using Different Processing Conditions and Human 

Cartilage. Materials. 2019  

Popis experimentu 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit vliv podmínek přípravy hydrogelů PVA na jejich 

mechanické a tribologické chování. 

Hydrogely byly zesítěné metodou FT a CD s různými počty freeze-thawing cyklů a různými 

teplotami sušení. Experimenty zkoumající součinitel tření proběhly na tribometru pin-on-

disk. Kuličky z nerezové oceli konaly recipročně oscilační pohyb proti PVA hydrogelu.  

Válcové a čtvercové osteochondrální vzorky lidské chrupavky byly odebrány z náhodných 

míst na femorálních kondylech.  Následně byly promyty v destilované, deionizované vodě, 

blotovány v savém papíru a zamrazeny na teplotu -20 °C. Před každým testem byly vzorky 

hydratovány v destilované, deionizované vodě po dobu 24 hodin (při 4 ° C). 

Všechny testy proběhly za přítomnosti maziva, a to buď PBS nebo simulované synoviální 

tekutiny připravené rozpuštěním HA a hovězího sérového albuminu v PBS. Pokusy byly 

prováděny při pokojové teplotě 20 ° C, s tangenciální klouznou rychlostí 43 mm·s–1, dráhou 

posuvu 10 mm a celkovou dráhou 13 m. Zatížení bylo nastaveno na 10 a 20 N. 
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Výsledky 

Obr. 2-17 ukazuje průměrné hodnoty součinitele tření pro PVA hydrogely testované 

zatížením 10 N v PBS. Většina vzorků hydrogelu vykazuje hodnoty součinitele tření 

v rozmezí 0,062 až 0,081. Testy prováděné s chrupavkou za stejných podmínek vedly k vyšší 

hodnotě součinitele tření než hydrogely. 

 

Obr. 2-17 Součinitel tření měřený pro páry hydrogel/nerezová ocel a lidská chrupavka/nerezová ocel ze 

studie od Oliveira a spol. [55] 

Celkově byla při zvyšování zatížení pozorována tendence ke snižování hodnot tření. 

Totéž bylo pozorováno u chrupavky. V experimentech prováděných v simulované 

synoviální tekutině byly zaznamenány stejné nebo vyšší hodnoty součinitele tření s oběma 

aplikovanými silami. Vyšší hodnoty součinitele tření byly připsány interakcím mezi 

biomolekulami přítomnými v mazivu a matricím PVA gelů. Celkově byly CD gely těmi, 

které vykazovaly více podobností s přírodní tkání, pokud jde o morfologii, obsah vody 

a mechanické chování, a také vedly k nižším hodnotám součinitele tření. 

[71] LI, Feng, Yonglin SU, Jianping WANG, Gang WU a Chengtao WANG. 

Influence of dynamic load on friction behavior of human articular cartilage, 

stainless steel and polyvinyl alcohol hydrogel as artificial cartilage. Journal of 

Materials Science: Materials in Medicine. 2010  

Popis experimentu 

Účelem této studie bylo zkoumat dlouhodobé chování tření kloubní chrupavky v kontaktu 

s kloubní chrupavkou, nerezovou chirurgickou ocelí a PVA hydrogelem, při statickém 

a dynamickém zatížení.  
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Byla použita konfigurace pin-on-plate. Pin tvořila chrupavka odebraná 

z lidského femorálního kondylu. Plátové vzorky chrupavky byly opět odebrány 

z femorálního kondylu. Všechny vzorky chrupavky byly zamrazeny v Ringerově roztoku 

na teplotu -20°C. Vzorky plátu hydrogelu, byly umístěny v Ringerově roztoku 24 h před 

testem.  

Testy probíhaly za pokojové teploty. Reciproční rychlost byla v každém testu 2 mm·s-1 

s dráhou posuvu 4 mm. Jako mazivo byl použit Ringerův roztok. 

Kontinuální test trval 60 minut za konstantního zatížení 25 N. Po skončení kontinuálního 

testu se pin zastavil, zatížení se zredukovalo na 0,5 N a v tomto stavu setrval po dobu 1 min. 

Poté byl zahájen další test zatížením 25 N trvající 30 min. 

Test cyklického zatížení začínal předzatížením 25 N po dobu 1 s. Poté se pin posunul o 4 mm 

dopředu a následně dozadu. Následně se pin zastavil a došlo k odtížení na 0,5 N po dobu 4 s. 

Výsledky  

Trend zvyšování hodnoty součinitele tření byl popsán důsledkem postupné ztráty 

intersticiální kapaliny z 3D struktury PVA hydrogelu, která v sobě podobně jako chrupavka 

dokáže zadržovat velké množství vody [64] [40]. U PVA hydrogelu vedly testy cyklického 

zatížení ke snížení tření ve srovnání s kontinuálním testem na téměř třetinu v časovém 

rozmezí 60 minut, jak je vidět na Obr. 2-18.  

 

Obr. 2-18 Porovnání mezi kontinuálním testem a testem cyklického zatížení chrupavky na PVA hydrogelu ze 

studie od Li a spol. [71] 

Bylo uvedeno, že ke zpomalení nárůstu tření při cyklickém testu pomáhá rehydratace 

kapalné fáze. Z hodnot v Obr. 2-19 a Obr. 2-20 je vidět, že hydrogel nemá tak dobré 

dvoufázové vlastnosti vzhledem k tření, jako chrupavka.  
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Na Obr. 2-20 je vidět, že po jednominutovém odlehčení součinitel tření PVA hydrogelu klesl 

o téměř 15 % (), což bylo spojeno s vnitřním dvoufázovým mazacím mechanismem kloubní 

chrupavky. Avšak u samotné chrupavky nedošlo k výraznému snížení tření. 

 

Obr. 2-19 Porovnání mezi kontinuálním testem a testem cyklického zatížení chrupavky na chrupavce ze 

studie od Li a spol. [71] 

  

 

Obr. 2-20 Kontinuální testy s 1 min odlehčením ze studie Li a spol. [71] 
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[60] MURAKAMI, Teruo, Nobuo SAKAI, Tetsuo YAMAGUCHI, Seido 

YARIMITSU, Kazuhiro NAKASHIMA, Yoshinori SAWAE a Atsushi SUZUKI. 

Evaluation of a superior lubrication mechanism with biphasic hydrogels for artificial 

cartilage. Tribology International. 2015  

Popis experimentu 

V této studii je experimentálně a pomocí MKP analýzy hodnocena kombinace PVA 

hydrogelu a protikusu v podobě skleněné desky. 

Pro tuto studii byly pro testy tření vybrány PVA hydrogely fyzicky zesítěné metodami FT, 

CD a hybridní (kombinace FT a CD).  

Při testu tření konala skleněná destička reciproční pohyb, proti nehybnému PVA hydrogelu, 

přilnutému k akrylovému elipsoidu, zatíženému silou 2,94 N. Kluzná rychlost činila 

20 mm·s-1 s dráhou posuvu 35 mm. Celková dráha činila 140 m a test trval 7000 s. 

Jako mazivo byl použit fyziologický roztok.  

Výsledky 

Z Obr. 2-21 bylo odvozeno, že růst součinitele tření gelu vykazoval časovou závislost. CD 

gel s hladkým povrchem jevil nižší počáteční tření, avšak vystoupal až na hodnotu 0,05. FT 

gel vykázal rapidní počáteční nárůst s časově závislým zvyšováním hodnoty součinitele tření 

až na hodnotu přesahující 0,2. Vznikl předpoklad důležitosti udržení dvoufázového mazání 

a vysoké podpory kapalinou pro reciproční pohyb, s migrací kontaktní oblasti. 

 

 

Obr. 2-21 Chování tření PVA hydrogelů v solném roztoku ze studie od Murakami a spol. [60] 



 

40 

[34] MURAKAMI, Teruo, Seido YARIMITSU, Kazuhiro NAKASHIMA, Tetsuo 

YAMAGUCHI, Yoshinori SAWAE, Nobuo SAKAI a Atsushi SUZUKI. Superior 

lubricity in articular cartilage and artificial hydrogel cartilage. Proceedings of the 

Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology. 

IMECHE, 2014 

Popis experimentu 

V této studii bylo zkoumána přirozená kloubní chrupavka a PVA hydrogel zejména 

z hlediska dvoufázového a mezného mazání. 

Vzorky chrupavky se subchondrální kostí byly odebrány z femorálního kondylu prasečích 

kolenních kloubů a před testováním byly povrchy vzorků chrupavky promyty fyziologickým 

roztokem, aby se odstranily případné zbytky tekutiny synoviálního kloubu. Vzorky 

PVA hydrogelu byly zesítěny metodou FT a CD. 

Při testech tření konal plát skla reciproční pohyb proti statickému elipsoidnímu vzorku 

chrupavky či hydrogelu, který kopíroval tvar elipsoidu, na kterém byl přilepen.  Vzorek byl 

zatížen 2,94 N, kluzná rychlost činila 20 mm s-1 s dráhou posuvu 35 mm. Celková vzdálenost 

kontinuálního testu byla nebo 140 m.  

Také proběhla analýza v ABAQUS pro vyhodnocení změn v intersticiálním tlaku tekutiny. 

Výsledky 

Chrupavka a FT hydrogel vykazovaly nízké počáteční tření s jeho postupným nárůstem 

(Obr. 2-22). FT hydrogel vykazoval vyšší tření než chrupavka. Oproti tomu CD hydrogel 

vykazoval velmi nízké tření s pomalejším nárůstem.  

 

Obr. 2-22 Změny tření neporušených vzorků kloubních a umělých chrupavek proti skleněné desce ve 

fyziologickém roztoku ze studie od Murakami a spol. [34] 
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Ze simulace v ABAQUS vyplývá, že při kontinuálním zatížení chrupavky na začátku 

bezprostředně po zatížení byl tlak intersticiální tekutiny výrazně vysoký. Při dalším tření 

tlak tekutiny významně ustupuje a je doprovázený deformací. CD Hydrogel udržoval vyšší 

tlak intersticiální kapaliny v daném časovém úseku než FT hydrogel. U obou hydrogelů 

udržovalo vysoké tření pevné fáze s pevnou vysoký stupeň tlaku kapaliny. 

Nízké tření CD hydrogelu bylo odvozeno z jeho nízké permeability a dlouhodobého udržení 

natlakování intersticiální tekutiny. Omezená podpora zatížení nízkým tlakem tekutiny 

způsobená rychlejší exsudací tekutiny FT hydrogelu vyvolává naopak vysoké tření. Autoři 

poznamenali, že propustnost regulovaná materiálovými vlastnostmi a strukturami hydrogelu 

bude hlavně řídit chování toku dvoufázové tekutiny. Bylo také uvedeno, že materiálové 

vlastnosti a struktury v obou PVA hydrogelech závisí na struktuře řízené vodíkovou vazbou. 

Dalším rozdílem mezi CD a FT hydrogelem byl uveden jejich povrch. Hladký povrch CD 

hydrogelu může přispět ke snížení tření ve fyziologickém roztoku potlačením interakce mezi 

třecími povrchy. Hrubý a porézní povrch FT hydrogelu může podpořit interakci mezi třecími 

povrchy ve fyziologickém roztoku a zvýšit tření. 

[72] YARIMITSU, S., S. SASAKI, T. MURAKAMI a A. SUZUKI. Evaluation of 

lubrication properties of hydrogel artificial cartilage materials for joint 

prosthesis. Biosurface and Biotribology. 2016  

Popis experimentu 

Cílem této studie bylo zkoumat mazací vlastnosti hydrogelů PVA proti reprezentativním 

materiálům pro umělé klouby, jako je slitina Co-Cr-Mo a keramika z oxidu hlinitého. 

V této studii byly použity fyzikálně zesíťované PVA hydrogely metodou FT, CD a hybridní 

(kombinace FT a CD). 

Pro test tření byl zvolen reciproční tribometr v konfiguraci ball-on-plate. Pláty tvořily 

jednotlivé hydrogely, nalepené na akrylovou desku pomocí kyanoakrylátového lepidla, 

které konaly reciproční pohyb. Byly použity dvě statické kuličky, první ze Co-Cr-Mo slitiny, 

druhá byla keramická z oxidu hlinitého. 

Kulička byla zatížena silou 5,88 N.  Plát reciproval kluznou rychlostí 22 mm s-1 a celková 

uražená dráha činila 100 m. Všechny testy probíhaly při pokojové teplotě. Jako mazivo 

sloužila ultračistá voda a simulovaná synoviální kapalina. Simulovaná synoviální kapalina 

se skládala z 0,5 hm % HA; 0,01 hm % DPPC; 1,4 hm % albuminu a 0,7 hm % γ-globulinu, 

rozpuštěných ve fyziologickém roztoku. 
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Výsledky 

Dle Obr. 2-23 a Obr. 2-24 FT hydrogel vykazoval nejvyšší průměrnou hodnotu součinitele 

tření jak v ultračisté vodě, tak v simulované synoviální tekutině, i pro oba případy použitých 

kuliček.  CD a hybridní hydrogely vykazovaly poměrně nízký součinitel tření a udržovaly 

jej během celého testu. Navíc nevykazovaly téměř žádnou závislost na mazivu. 

 

Obr. 2-23 Součinitel tření PVA hydrogelů proti Co-Cr-Mo slitině v a) ultračisté vodě a b) simulované synoviální 

tekutině ze studie od Yarimitsu a spol. [72] 

 

Obr. 2-24 Součinitel tření PVA hydrogelů proti oxidu hlinitému v a) ultračisté vodě a b) simulované synoviální 

tekutině ze studie od Yarimitsu a spol. [72] 

Autoři uvedli, že při použití FT hydrogelu byla hodnota průměrného kontaktního tlaku 

nejmenší, a byla tedy největší kontaktní plocha. Přepokládalo se, že toto způsobovalo 

adhezivní tření, což by vysvětlovalo nejvyšší tření FT hydrogelu. Dalším faktorem byla 

vysoká permeabilita, díky které byla voda rychle vytlačena ze struktury hydrogelu. 



 

43 

Nízké tření CD a hybridního hydrogelu bylo způsobeno hladkým povrchem, udržením 

dvoufázového mazání a nízkou permeabilitou, která zabraňuje rychlému vytlačení vody 

ze struktury.  

  



 

44 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

U velkého množství lidí dochází vlivem stáří, traumatických zranění a nadměrného 

opotřebení k rozvoji nemocí kloubní chrupavky. Ty se díky omezené regeneraci chrupavky 

řeší v naprosté většině případů totální náhradou kloubu [1]. Současné kloubní náhrady mají 

omezenou životnost a v postupu let je vlivem osteolýzy nebo uvolnění kloubní náhrady 

nutná jejich výměna [73]. Hlavním spouštěčem těchto negativních vlivů je hromadění částic 

opotřebení v klubu a s tím spojené záněty okolní tkáně [74].  

Chrupavka udržuje svoje nízké tření díky dvoufázové struktuře, synoviální tekutině 

a adaptivnímu režimu mazání, který využívá několik režimů mazání současně. 

Jednotlivé oblasti jsou již nějakou dobu v zájmu výzkumu.  

Zájmem výzkumu v dané oblasti hydrogelů je vytvoření umělé kloubní chrupavky, 

tzn. materiálu, který by byl biokompatibilní a kopíroval vlastnosti chrupavky. 

PVA hydrogely, jakožto hydrofilní, viskoelastické materiály disponující dvoufázovou 

strukturou s podobnou permeabilitou jako chrupavka, se zdají být vhodným kandidátem. 

Předmětem výzkumu je získání materiálu s vhodnými mechanickými a tribologickými 

vlastnostmi ale i biokompatibilita a netoxicita materiálu pro lidský organismus. Výzkumy 

zabývající se hydrogely pracují zejména s FT a CD hydrogely. Objevují se ale i hybridní 

hydrogely, které kombinují pozitivní vlastnosti těchto dvou základních typů [72] [60]. CD 

hydrogely jsou průhledné, více elastické a mají hladší povrch. FT hydrogely jsou matné, 

povrch mají pórovitý a dendritický [60]. CD hydrogely dokážou také lépe udržet natlakování 

intersticiální tekutiny než FT hydrogely.  

Obecně studie pracují s tribometry v konfiguraci ball-on-plate, pin-on-plate, ball-pan, nebo 

je použita skleněná destička konající reciproční pohyb po elipsovitém hydrogelu. Rozsah 

zatížení se pohybuje od 0,5 N do 25 N. A rozsah rychlostí od 2 mm/s po 220 mm/s. 

V části studií [66] [67] FT hydrogely vykazují závislost součinitele tření přímo úměrně 

zatížení a nepřímo úměrně rychlosti. Snižování součinitele tření bylo odůvodněno fázovým 

posunem mezi napětím a deformací, který opožďuje deformaci hydrogelu vůči protikusu 

a snižuje kontaktní plochu. Důsledkem zvýšení tření při zvýšení zatížení byla větší plocha 

a hloubka kontaktu. Avšak existují studie, kde jsou tyto trendy zčásti či zcela inverzní [68] 

[69] [70].  
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V kontinuálních testech je součinitel tření časově závislý, s nízkým počátečním třením, 

postupným nárůstem a ustálením [34] [60] [69] [71] nebo vysokým počátečním třením, 

postupným klesáním a ustálením [70] [72]. Vysoké počáteční tření je připsáno tenké mazací 

vrstvě, která nezabraňuje adhezi. Výsledky s nízkým počátečním třením a postupným 

zvýšením jsou odůvodněny vytlačením veškeré intersticiální tekutiny a opotřebením 

povrchových vrstev při mezném mazání. Snížení tření při cyklickém zatížení potvrzuje 

schopnost rehydratace [71].  

Nicméně CD gel ve všech testech vychází oproti FT gelu podstatně lépe. V kontinuálních 

testech se nevyznačuje rapidním nárůstem tření, naopak průběh součinitele tření bývá 

konstantní.   

Lze říct, že studií zabývajících se vlivem rychlosti a zatížení na součinitel tření 

CD hydrogelu není mnoho. Navíc výsledky studií některých autorů týkající se FT hydrogelu 

jsou si v rozporu.  

3.2 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zanalyzovat vliv zatížení a kluzné rychlosti na součinitel tření 

hydrogelů zesítěných metodou freeze-thawing a cast-drying. Výsledky experimentů 

s hydrogely budou porovnány s těmi s prasečí chrupavkou. Pro splnění výše uvedeného cíle 

je potřeba splnění následujících dílčích cílů. 

Dílčí cíle: 

▪ Zmapovat aktuální vědecké studie zabývající se danou problematikou 

▪ Navrhnout parametry experimentů 

▪ Navrhnout přípravek pro upnutí vzorku umělé chrupavky do zátěžného mechanismu 

tribometru 

▪ Provést experimenty s různými stupni kluzné rychlosti a zatížení 

▪ Analyzovat vliv kluzné rychlosti a zatížení z výsledků experimentů  

▪ Porovnat výsledky s výsledky prasečí chrupavky 
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4 MATERIÁL A METODY 

4.1 Experimentální zařízení 

Veškeré experimenty proběhly na tribometru Bruker UMT TriboLab v laboratoři ÚK 

v konfiguraci pin-on plate, viz ukázka na Obr. 4-1.  

 

 

Obr. 4-1 UMT TriboLab z webu Bruker [75] 

Reciproční pohyb s definovanou rychlostí a dráhou zajišťoval krokový motor a konala jej 

chrupavka nebo hydrogel proti statické skleněné destičce z opticky hladkého skla B270, 

viz Obr. 4-2 a Obr. 4-3. Chrupavka a hydrogel byly zatíženy konstantní silou. Kontakt 

vzorku hydrogelu se sklem byl plně zaplaven mazivem. Skleněná destička byla kvůli své 

křehkosti umístěna v plastovém rámečku, který je vložen v nerezové vaně. Pro udržení 

tělesné teploty (37 °C) byly po dobu experimentu do nerezové vany zasunuty topné patrony, 

které byly napojené na regulátor teploty firmy Hotset. 
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Obr. 4-2 Schéma experimentální sestavy s chrupavkou 

 

Obr. 4-3 Schéma experimentální sestavy s PVA hydrogelem 

 

Válcový vzorek chrupavky byl umístěn v držáku pinu a vzorek hydrogelu v přípravku pro 

hydrogel. Držák hydrogelu i chrupavky je spojen s dvouosým snímačem, který měří 

zátěžnou a třecí sílu. Ze softwaru zařízení jsou pak získány hodnoty součinitele tření 

v závislosti na čase.  

Přípravek se skládá z držáku (Obr. 4-4), do kterého se vloží vzorek hydrogelu. Hydrogel 

kopíruje tvar koule, díky kuličce, která je pomocí závitu tlačena do držáku. Držák a upínací 

část byly vytisknuty na 3D tiskárně Ultimaker S3, metodou FDM, materiálem bylo ABS. 

Kulička je z ložiskové oceli AISI 52100 a má průměr 19 mm. 



 

48 

 

Obr. 4-4 Držák hydrogelu 

4.2 Příprava vzorků 

4.2.1 Hydrogel 

PVA hydrogely byly získány díky spolupráci s Tokyo Metropolitan University a byly 

zesítěné metodou FT a CD postupem, který uvedl Yarimitsu a spol. [72]. Nacházely 

se ve formě plátu tlustého přibližně 2 mm, byly uchovány v demineralizované vodě. 

Pro účely experimentu byly vyříznuty čtvercové vzorky přibližně 2×2 cm. Před samotným 

měřením byly nahřáty na 37 °C v PBS. 

FT gel byl připraven z 15 hm % vodného roztoku PVA (stupeň polymerace: 1700, stupeň 

saponifikace: 98,0–99,0 mol %). Roztok PVA byl nalit do akrylové formy a utěsněn 

akrylovou deskou. Proces mražení probíhal při -20 °C po dobu 8 h, tání při 4 °C po dobu 

16 h. Cyklus mražení a tání se opakoval 4×. FT hydrogel je neprůhledný kvůli nehomogenní 

síťové struktuře [76] [77], viz Obr. 4-5. 

CD hydrogel byl připraven ze stejného vodného roztoku a byl sušen při teplotě 8 °C a 50% 

relativní vlhkosti. Vysušené vzorky nabobtnávaly v čisté vodě déle než 3 dny. CD hydrogel 

je průhledný díky jednotné síťové struktuře [76] [77], viz Obr. 4-5.  
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Obr. 4-5 Vzhled  a) FT hydrogelu b) CD hydrogelu z práce od Yarimitsu a spol. [72] 

4.2.2 Chrupavka 

Vzorky chrupavek byly odebrány z prasečích femurů v následujících 12 h po porážce 

pomocí vyrážeče. Chrupavka byla odebrána i se subchondrální kostí, která hraje důležitou 

roli při poskytování podpory během pohybu kloubu. Při tribologických testech je proto 

nezbytná pro reprodukci přirozených podmínek kloubní chrupavky [70]. Vzorek 

se subchondrální kostí také usnadňuje upnutí do držáku. Výsledný válcový vzorek 

chrupavky měl průměr 10 mm. Po vyražení byl vzorek vložen do zkumavky s PBS 

a zamražen na teplotu -20°C. Experimenty s chrupavkou proběhly v průběhu následujících 

48 hodin, zmražení nemá vliv na výsledky experimentu [78] [79] [80]. Před samotným 

měřením byly nahřáty na 37 °C v PBS. 

4.3 Experimentální podmínky 

Podmínky experimentů jsou založené na rešerši dosavadních studií a přirozených 

podmínkách v lidském těle, upravené možnostem tribometru a PVA hydrogelu. Spodní 

hranici udává tribometr, který má při nízkých hodnotách zkoumaného zatížení a rychlosti 

špatnou schopnost regulace. Horní mez je ovlivněna poddajností PVA hydrogelu, kdy může 

dojít k výraznému opotřebení vzorku během testu.  

Z důvodů uvedených výše byly zvoleny 3 zatížení a 3 kluzné rychlosti se stejnou kluznou 

dráhou recipročního pohybu, uvedené v Tab. 4-1. Pro každou rychlost bylo otestováno každé 

zatížení, proběhlo tedy 9 měření s FT hydrogelem a 9 měření s CD hydrogelem. Chrupavka 

byla testována za červeně vyznačených podmínek v Tab. 4-1. 
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Jako mazivo byl zvolen fosforem pufrovaný fyziologický roztok (PBS), což je izotonický 

roztok s fyziologickým pH 7,5, a lze být považován za biokompatibilní dialyzační 

tekutinu [81]. Skládal se z demineralizované vody, chloridu sodného (8 g/l), chloridu 

draselného (0,2 g/l), dihydrogenfosforečnanu draselného (0,2 g/l) a dodekahydrátu 

hydrogenfosforečnanu disodného (3,21 g/l). 

Experimenty proběhly při tělesné teplotě 37 °C. Temperována byla vana, s plastovým 

rámečkem, sklem a mazivem i samotné vzorky. 

Tab. 4-1 Souhrn podmínek experimentu 

Zatížení Rychlost 

(mm/s) 

Dráha posuvu 

(mm) 

Mazivo 

(N) (-) 

5 5 10 15 

20 PBS 10 5 10 15 

15 5 10 15 

4.3.1 Metodika experimentu 

Experiment se skládal ze dvou částí – rehydratace v odtíženém stavu a měření součinitele 

tření zatíženého vzorku při testované rychlosti. 

Postup experimentu byl následující: 

1. Upnutí držáku se vzorkem k zařízení 

2. Ponoření vzorku do maziva 

3. Rehydratace (320 s) – nezatížený vzorek konal reciproční pohyb v mazivu rychlostí 

1 mm·s-1 

4. Posuv do kontaktu se sklem a zatížení 

5. Sekvence zaznamenání veličin (300 s)-zatížený vzorek konal reciproční pohyb 

při testované rychlosti, software tribometru zaznamenával data jednotlivých veličin 

6. Odtížení  

Každý vzorek byl 3× rehydratován a 3× proběhla sekvence měření hodnoty součinitele tření 

(Obr. 4-6). 
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Surová data ze snímače byla zpracována v Matlabu, jelikož změna směru rychlosti 

při recipročním pohybu způsobila výskyt odlehlých hodnot v bodu zvratu a jejich oscilaci. 

Surová data také obsahovala šum ze snímače. Zjemnění a filtrace součinitele tření 

v závislosti na čase proběhla pomocí příkazu rloess (Obr. 4-6) – metoda robustní lokální 

regrese, která zmírňuje vliv odlehlých hodnot a šumu [82]. Zjemnění však vyvolalo 

na koncích sekvencí rapidní nárůsty či poklesy součinitele tření v důsledku zmiňované 

oscilace. Z každé sekvence byl proto vybrán úsek hodnot mezi 280–285 s, který byl 

zprůměrován, viz schéma na Obr. 4-7. Tyto průměry byly zprůměrovány na jednu hodnotu 

se směrodatnou odchylkou použité v kapitole Výsledky. Časové úseky reprezentují několik 

posledních cyklů pohybu vzorku. 

 

Obr. 4-6 Ukázka průběhu měření a zjemnění dat 
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Obr. 4-7  Schéma zpracování dat 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Vliv rychlosti 

U CD hydrogelu dochází při zvyšování kluzné rychlosti ke zvyšování hodnot součinitele 

tření (Obr. 5-1). Tento trend byl pozorován při všech hodnotách zatížení.  Zvýšení 

součinitele tření při zvýšení rychlosti je mírně výraznější u vyšších zatíženích. U zatížení 

2 N vedlo ztrojnásobení rychlosti ke zvýšení součinitele tření o 108 %, u zatížení 10 N tomu 

bylo o 135 %. U zatížení 5 N a 10 N při 5 mm·s-1 byl měřen stejný a zároveň nejnižší 

součinitel tření 0,020.  Zdvojnásobení rychlosti u těchto zatížení navíc vedlo ke stejnému 

součiniteli tření 0,029. Nejvyšší součinitel tření 0,052 byl měřen při rychlosti 15 mm·s-1 

a 2 N.  

 

Obr. 5-1 Vliv rychlosti na součinitel tření CD hydrogelu 

V případě FT hydrogelu lze z Obr. 5-2 pozorovat, že nejnižší součinitel tření byl měřen 

při kluzné rychlosti 10 mm·s-1. Snížení či zvýšení kluzné rychlosti vedlo ke zvýšení 

součinitele tření. Při zatížení 2 N snížení kluzné rychlosti o polovinu mělo za následek větší 

nárůst součinitele tření než její zvýšení o polovinu. Avšak s rostoucím zatížením můžeme 

sledovat postupnou změnu tohoto trendu. Zvýšení rychlosti způsobilo vyšší součinitel tření 

než její snížení. Při zatížení 2 N a poloviční rychlosti byl naměřen součinitel tření o 131 % 

vyšší, a při dvojnásobné rychlosti o 86 % vyšší. U zatížení 10 N bylo naměřeno za poloviční 

rychlosti zvýšení pouze o 29 %, a při dvojnásobné o 70 %. Z toho vyplývá, že rostoucí 

zatížení zmírňuje efekt změny rychlosti na součinitel tření. Zajímavé je též zatížení 5 N, 

při kterém změna rychlosti oproti 10 mm·s-1 měla za následek stejnou změnu součinitele 

tření, a to o 54 %. 
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Obr. 5-2 Vliv rychlosti na součinitele tření FT hydrogelu  

5.2 Vliv zatížení 

Vliv zatížení na součinitel tření CD hydrogelu je vidět na Obr. 5-3. Při 5 mm·s-1 byl nejnižší 

součinitel tření měřen u 10 N a 5 N, tento rozdíl zatížení nevyvolal žádnou změnu součinitele 

tření a setrval na hodnotě 0,02.  Zvýšení zatížení o pětinásobek či dvoujapůlnásobek tedy 

vyvolalo snížení součinitele o 20 %. U rychlosti 10 mm·s-1 nastal stejný trend. Při zatížení 

5 N a 10 N součinitel setrval na 0,029.  Zvýšení zatížení o pětinásobek či dvoujapůlnásobek 

vyvolalo snížení pouze o 6,5 %. Při rychlosti 15 mm·s-1 se změna zatížení projevovala 

mnohem výrazněji a nejnižší součinitel tření byl měřen při 5 N s hodnotou 0,043. Zvýšení 

či snížení zatížení u této rychlosti způsobilo zvýšení součinitele. Snížení zatížení navýšilo 

součinitel o 21 % a zvýšení zatížení o 9 %. 
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Obr. 5-3 Vliv zatížení na součinitel tření CD hydrogelu 

U FT hydrogelu dochází při zvyšování zatížení k poklesu hodnot součinitele tření (Obr. 5-4). 

Tento trend byl pozorován při všech testovaných rychlostech. Zejména při rychlosti 

5 mm·s- 1 a 15 mm·s-1 můžeme pozorovat, že nejvyšší pokles nastal vždy při přechodu z 2 N 

na 5 N a další zvýšení zatížení nezpůsobovalo takový rozdíl. Za nejnižší měřené kluzné 

rychlosti a zpětinásobení zatížení klesl součinitel tření z 0,313 na 0,110, což je téměř 

o třetinu.  U nejvyšší měřené kluzné rychlosti zpětinásobení zatížení vedlo ke snížení o téměř 

41 %. Navíc u nejvyšší měřené kluzné rychlosti byly zaznamenány velmi podobné hodnoty 

součinitele tření pro dvouapůlnásobné i pětinásobené zatížení, tedy 0,149 a 0,145. 

 

 

Obr. 5-4 Vliv zatížení na součinitele tření FT gelu 
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5.3 Chrupavka 

Na Obr. 5-5 je vidět vliv kluzné rychlosti a zatížení na součinitel tření chrupavky. 

Pro chrupavku došlo při zdvojnásobení zatížení ke snížení součinitele tření o 23 % 

z hodnoty 0,082 na 0,063. Při zdvojnásobení kluzné rychlosti došlo ke zvýšení součinitele 

tření o 58 % z hodnoty 0,082 na 0,130. Chrupavku tedy více ovlivnila rychlost než zatížení. 

 

 

Obr. 5-5 Vliv rychlosti a zatížení na součinitel tření chrupavky 

5.4 Porovnání materiálů 

Na Obr. 5-6 je vidět, že FT hydrogel vykazoval průměrně více než 5× vyšší součinitel tření 

než CD hydrogel. Můžeme pozorovat, že se zvyšující rychlostí a zatížením se zmenšují 

rozdíly mezi CD a FT hydrogelem. Největší rozdíly nastávají při rychlosti 5 mm·s-1. Celkově 

největší rozdíl nastal při zatížení 2 N, kdy součinitel tření FT hydrogelu byl až 12× vyšší 

než CD hydrogelu. U zatížení 5 N byl součinitel tření FT hydrogelu více než 7× vyšší 

než CD hydrogelu. A u zatížení 10 N byl součinitel tření FT hydrogelu pouze více než 

5× vyšší než CD hydrogelu. CD hydrogel oproti chrupavce vykazoval průměrně téměř 

4× nižší součinitel tření. Součinitel tření FT hydrogelu byl vyšší než chrupavka pouze 

při rychlosti 5 mm·s-1, a to průměrně o více než 75 %. Avšak za rychlosti 10 mm·s-1 byl 

součinitel tření FT hydrogelu nižší než chrupavky, a to o 34 %. 

Naměřené hodnoty součinitele tření FT hydrogelu dosahovaly hodnot od 0,085 do 0,313. 

CD hydrogelu od 0,020 do 0,052 a chrupavky od 0,063 do 0,130.  
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Obr. 5-6 Vliv materiálu na součinitel tření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

C
D FT C
D FT C
D FT C
D FT

C
h

ru
p

av
ka C
D FT

C
h

ru
p

av
ka C
D FT C
D FT

C
h

ru
p

av
ka C
D FT C
D FT

2 N
5 mm sˉ¹

2 N
10 mm sˉ¹

2 N
15 mm sˉ¹

5 N
5 mm sˉ¹

5 N
10 mm sˉ¹

5 N
15 mm sˉ¹

10 N
5 mm sˉ¹

10 N
10 mm sˉ¹

10 N
15 mm sˉ¹

So
u

či
n

it
el

 t
ře

n
í (

-)

Vliv materiálu



 

58 

6 DISKUZE 

Mé naměřené hodnoty součinitelů tření jsou v souladu s literaturou uvedenou v rešerši, 

ve které dosahují hodnot od 0,027 [67]  do 0,14 [69]. Nejvíce jsou mé hodnoty podobné 

studii od Murakami a spol. [34] [60], kde byla použita totožná konfigurace.  

Od hodnot součinitele tření chrupavky byly vzdáleny jak hodnoty CD hydrogelu, tak FT 

hydrogelu. FT hydrogel dosahoval vyšších hodnot kromě výjimky při zatížení 5 N a kluzné 

rychlosti 10 mm·s-1. CD dle očekávání vykazoval několikrát nižší hodnoty. Tento trend 

je v souladu s poznatky od Murakami a spol. [34] [60] a Yarimitsu a spol. [72]. V jejich 

studiích je nižší tření CD hydrogelu připisováno hladkému povrchu, který může přispět 

ke snížení tření ve fyziologickém roztoku potlačením interakce mezi třecími povrchy. 

Dalším faktorem byla uváděna permeabilita. CD hydrogel má permeabilitu, která je o dva 

řády nižší než FT hydrogel [83]. Permeabilita CD hydrogelu je na úrovni podobné přirozené 

kloubní chrupavce. Nižší permeabilita znamená, že intersticiální kapalina nemůže být 

snadno vytlačena a je udržováno dvoufázové mazání. Důkazem rychlejší exsudace 

intersticiální tekutiny z FT hydrogelu a následnému kontaktu pevné fáze s pevnou může být 

pouze mírná změna součinitele tření při zvýšení zatížení z 5 N na 10 N, jak můžeme vidět 

na Obr. 5-4. Předpokládám, že díky nižší permeabilitě a hladkému povrchu zátěžné 

podmínky v mé práci způsobují velmi malé změny součinitele tření CD hydrogelu, tedy 

v řádech setin až tisícin. FT hydrogel je naopak ovlivněn mnohem více – již v řádech desetin. 

Nicméně tyto výsledky jsou v nesouladu se studií od Olieveira a spol. [55], v níž jsou 

součinitele tření většiny FT hydrogelů nižší než CD hydrogelů a také chrupavky. Může to 

být způsobeno použitou vysokou kluznou rychlostí (43 mm·s-1). Zvýšení kluzné rychlosti 

například ve studiích od Pan a spol. [66] [67] s velmi podobnou konfigurací tribometru jako 

ve studii od Oliveira a spol. způsobovalo snižování součinitele tření.  
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Mé výsledky ukazují rozdílný vliv zatížení na součinitel tření než ve studiích od Pan a spol. 

[66] [67], kde dochází při zvýšení zatížení ke zvýšení součinitele tření. Jev byl připsán 

zvětšením kontaktní plochy třecího protikusu a prohloubením kontaktu se zvyšujícím 

se zatížením. Bylo též uvedeno, že vliv kontaktní plochy byl vyšší než mazání vytlačenou 

vodou ze samotného hydrogelu. Naopak trend snižování součinitel tření se zvyšujícím 

se zatížením FT hydrogelu (Obr. 5-4) se shodují se studii od Li a spol [69] i přesto, že v ní 

vykazoval velkou míru poškození povrchu. V další práci od Li a spol. [68] je trend snižování 

součinitele tření se snižováním zatížení stejný pouze při frekvenci 2 Hz, snížení frekvence 

na 1 Hz vedlo k obrácení trendu. Jev byl vysvětlen kratší dobou aplikovaného zatížení 

na jedno místo při vyšší frekvenci. Pan a spol. i Li a spol. použili podobnou konfiguraci 

v podobě plátu hydrogelu a protikusu kuličky z kovu či pinu chrupavky, které konaly 

reciproční pohyb.  Avšak pro konfiguraci v mé práci opodstatnění vlivu zatížení nelze přímo 

uplatnit, jelikož nedochází k migraci kontaktní zóny ani k prohloubení kontaktu vlivem 

zvýšení zatížení. Rozdíl mezi pracemi od Li a spol. a Pan a spol. shledávám zejména 

v použitých mazivech. Je možné, že mazivo má vliv na změnu trendu vlivu zatížení 

na součinitel tření. Tento jev nastal pro případ vlivu rychlosti v práci od Li a spol. [68]. 

Odpovídá tomu i podobnost Ringerova roztoku ve studii od Li a spol. [68] a PBS použitého 

v mé práci a výsledky FT hydrogelu (Obr. 5-4). Avšak vliv rozdílu maziva byl mimo rozhas 

této studie a měl by být detailněji prozkoumán. 

Vliv zatížení CD hydrogelu na součinitel tření lze srovnat s prací od Oliveira a spol. [55] 

se stejným mazivem, avšak rozdílnou konfigurací (plát hydrogelu proti nerezové kuličce). 

V její práci součinitel tření klesl při zvýšení zatížení, což částečně koresponduje s mými 

výsledky. Další studií, se kterou mohu srovnat své výsledky je od Sardinha a spol. 

[70],ve které byl zkoumán hydrogel připravený pomocí elektronového paprsku s hodnotou 

Ra podobnou CD hydrogelu. Byla použita konfigurace plátu hydrogelu připevněného 

k pinu, který konal reciproční pohyb po chrupavce. Tato konfigurace je více podobná mé, 

jelikož nedochází k migraci kontaktní oblasti. Navíc bylo použito i stejné mazivo – PBS. 

V jejich studii při zvýšení kontaktního tlaku součinitel tření kromě jedné výjimky klesal. 

Ukázalo se též, že v důsledku kontaktního tlaku do 3,5 MPa došlo k vyhlazení povrchu 

hydrogelu, tedy mělo zatížení kladný vliv na topografii povrchu.  Ze sloučení těchto 

poznatků vyplývá, že při zvýšení zatížení může dojít ke zvýšení deformace a zvýšení tření, 

nebo k vyhlazení povrchu. Zvýšení zatížení také zvyšuje tlak intersticiální kapaliny, čímž 

kapalná fáze dokáže přenést větší část zatížení. Mé výsledky naznačují, že při nižších 

rychlostech zatížení součinitel tření příliš neovlivňuje. Při vyšších rychlostech 

pravděpodobně existuje optimální zatížení, při kterém je dosaženo pro tento typ CD 

hydrogelu nízkého součinitele tření, viz Obr. 5-3. 
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O poznání více byl součinitel tření CD hydrogelu ovlivněn rychlostí. Z mých výsledků 

je jasně vidět, že součinitel tření CD hydrogelu rostl s rostoucí rychlostí. Tento trend se 

podobá studiím FT hydrogelu od Lie a spol. [68] [69]. V obou studiích byl použit plát, 

po kterém konal reciproční pohyb pin chrupavky nebo kulička z nerezové oceli. V případě 

protikusu chrupavky navíc nemělo na tento trend vliv ani rozdíl maziva. Za použití protikusu 

kuličky z nerezové oceli bylo pozorováno při změně maziva z deoinizované vody 

na albumin obrácení trendu, tedy součinitel tření se snížil se zvyšující se rychlostí. Je tedy 

možné, že trend závislosti součinitele tření na rychlosti se liší pro různá maziva. Chování 

CD hydrogelu je inverzní vůči pracím od Pan a spol. [66] [67], kde součinitel tření klesal 

s klesající rychlostí. Uvedenou příčinou byl fázový posun mezi napětím a deformací, kdy 

elastická deformace zaostává při vysoké rychlosti za relativní kluznou rychlostí protikusu. 

Avšak toto vysvětlení nelze aplikovat na moji konfiguraci. Růst součinitele tření s rostoucí 

rychlostí také odpovídá adsorpčně-odpudivému modelu pro PVA gely, kdy interakce PVA 

gelu se sklem je považována za adsorpční [84]. Chování FT hydrogelu se podobá přechodu 

z elastického tření způsobeného elastickým napínáním polymerních řetězců adsorbovaných 

na substrátu na hydrodynamické mazání, které je charakteristické oblastí se snížením třecí 

síly i přes zvyšování kluzné rychlosti [84] [85]. Zejména při nízkém zatížení je součinitel 

tření velmi výrazně ovlivněn rychlostí a tento přechod je dobře pozorovatelný. 

Od hodnot součinitele tření chrupavky byly vzdáleny jak hodnoty CD hydrogelu, tak FT 

hydrogelu. CD hydrogel dosahoval až několikrát nižších hodnot než chrupavka. Naopak FT 

hydrogel dosahoval vyšších hodnot kromě výjimky při zatížení 5 N a kluzné rychlosti 

10 mm·s-1. Tyto výsledky jsou v souladu s prací od Murakami a spol. [34], kdy na počátku 

testu byly mezi součiniteli tření FT, CD hydrogelu a chrupavky velké rozdíly.  Po delší době 

zatížení se součinitel tření chrupavky přiblížil FT hydrogelu. Nižší tření CD hydrogelu 

je způsobeno zejména hladkým povrchem a dokonalejší schopností udržet dvoufázové 

mazání. CD hydrogel se také více blíží napěťově deformační charakteristice chrupavky 

než FT hydrogel [55]. Naopak pórovitý a hrubý povrch FT hydrogelu spolu s jeho horší 

schopností udržet dvoufázové mazání způsobuje zvýšené hodnoty součinitel tření. Avšak 

je vhodné zmínit, že právě pórovitá a propustná struktura povrchu je více podobná chrupavce 

a z hlediska medicíny bude nejen usnadňovat difúzi vody a dalších molekul, ale také migraci 

buněk a mechanické ukotvení implantovaného materiálu, což podporuje integraci in vivo 

[63]. Na řízení velikosti pórů v zesítěných PVA strukturách na bázi vody lze navíc použít 

několik technik [86]. Tribologické vlastnosti mohou být dále zlepšeny pomocí složek 

synoviální kapaliny [87] [34]  nebo spojením kladných vlastností FT a CD hydrogelu 

a vytvořením tzv. hybridního typu hydrogelu [60] [72]. 
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Má práce obsahuje několik limitů, kvůli kterým došlo ke zjednodušením a odklonům 

od reálné in vivo situace. Jedním z těchto odklonů je nepoužití dynamického zatěžování, 

které je přirozené pro synoviální kolenní a kyčelní klouby [1]. Tento způsob zatěžování 

dokáže ovlivňovat součinitel tření a zejména jej snižovat [71]. Kvůli usnadnění rozpoznání 

vlivů rychlosti a zatížení nebylo dynamické zatěžování použito. Jsem si vědom, 

že na udržení dvoufázového mazání a udržování nízkého tření se také podílí migrace 

kontaktní oblasti, která nastává v přirozených kloubech [88], i přesto bylo jako protikus 

použito sklo. Důvodem je velmi obtížné získání plochého vzorku chrupavky, který by mohl 

být použit jako protikus pinu hydrogelu. Plát hydrogelu jako protikus pinu nebyl použit, 

protože ho bylo omezené množství. Dalším významným odklonem je nepoužití synoviální 

kapaliny, která obsahuje komplexní složení s komplexními účinky na tření. Napomáhá 

k vytvoření adsorbovaného filmu a je významná pro udržení nízkého tření a nízkého 

opotřebení při smíšeném nebo mezném mazání [83]. Interakce nebo synergický účinek mezi 

adsorbovaným filmem a hydratovaným filmem však dosud nebyl zcela objasněn. A pro 

omezení vlivu složek synoviální kapaliny bylo jako mazivo zvoleno pouze PBS. 

V neposlední řadě bych měl zmínit, že mé použité zatížení spíše odpovídají lehčím zátěžným 

podmínkám v kloubu. Kontaktní tlak v reálném kloubu dosahuje hodnot od 0,5 MPa až 

5 MPa a může se dále zvýšit s onemocněním kloubu apod [89]. V práci od Murakami a spol. 

[60] byl při velmi podobné konfiguraci a zatížení 2,94 N odhadován průměrný kontaktní tlak 

0,15 MPa pro FT hydrogel a 0,24 MPa pro CD hydrogel. V mé práci nebyl hydrogel více 

zatížen, protože při vyšších zatíženích bylo pozorováno nadměrné opotřebení PVA 

hydrogelu. Ve studii, která by navázala na moji by bylo vhodné odstranit alespoň některé 

limitace a přiblížit se tak skutečné in vivo situaci. Mohlo by se jednat o použití synoviální 

kapaliny a prozkoumání vlivu jejích složek se vzájemným vlivem zátěžných podmínek 

na tření, nebo například o pozměnění konfigurace tribometru, která by více odpovídala 

reálným podmínkám. 
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7 ZÁVĚR 

Práce se zabývá experimentálním zkoumáním kinematických podmínek na tření dvou PVA 

hydrogelů zesítěných různými metodami a porovnáním těchto výsledku s přirozenou 

chrupavkou. Hlavním cílem práce bylo zanalyzovat vliv zatížení a kluzné rychlosti na 

součinitel tření. 

V práci je poskytnut vhled do obecných vlastností synoviálních kloubů a PVA hydrogelů 

a následně rozbor studií týkajících se tření PVA hydrogelů. Zkoumáním kinematických 

podmínek na součinitel tření CD hydrogelu se nezabývá žádná studie uvedená v rešerši. 

Bylo zvoleno několik stupňů zatížení a kluzných rychlostí s ohledem na dosavadní studie 

a reálné podmínky v synoviálních kloubech. Byl také navržen přípravek pro testování 

hydrogelu. 

Má práce potvrzuje závislost zatížení a rychlosti na tření mezi skleněnou destičkou a PVA 

hydrogelem. Z naměřených hodnot a vyložených výsledků lze říct, že vliv zatížení a kluzné 

rychlosti není totožný pro CD a FT hydrogel. Některé trendy se shodují se studiemi v rešerši 

a některé jsou zcela odlišné. Součinitel tření FT hydrogelu klesal s rostoucím zatížením 

při všech rychlostech. Závislost rychlosti nevykazovala jednotný trend a odpovídala 

adsorpčně-odpudivému modelu pro PVA gely. Součinitel tření CD hydrogelu rostl s rostoucí 

kluznou rychlostí při všech zatíženích, což také odpovídá adsorpčně-odpudivému modelu 

pro PVA gely. Zvýšení zatížení pří nízkých rychlostech CD hydrogelu vyvolalo mírné 

snížení součinitele tření. Při nejvyšší rychlosti existovalo optimální zatížení, při kterém 

byl dosažen nízký součinitel tření.  

CD hydrogel vykazoval několikanásobně nižší součinitel tření než chrupavka. FT hydrogel 

dosáhl při jednom měření ze tří nižšího součinitele tření než chrupavka. Z veškerých 

poznatků je možné usoudit, že hydrogel může být vhodným kandidátem pro umělé kloubní 

chrupavky.  

Všechny dílčí cíle práce byly splněny a v navazujícím studijním programu by tato práce 

mohla být dále rozvinuta například odstraněním některých limitací zmíněných v diskuzi a 

prozkoumáním komplexnějších podmínek při tření. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

9.1 Seznam použitých zkratek 

FT     freeze-thawing    

CD    cast-drying 

UHMWPE   vysokomolekulární polyetylén 

PVA    polyvinylalkohol   

PVAc    polyvinylacetát     

DMSO    dimethylsulfoxid       

HA      hyaluronová kyselina  

PBS      fosfátový pufr  

MKP      metoda konečných prvků 

SSF      simulovaná synoviální kapalina 

DPPC    dipalmitoylphosphatidylcholine 

ÚK    Ústav konstruování   

FDM    fused deposition modeling  

ABS    akrylonitrilbutadienstyren     

9.2 Seznam použitých veličin 

F   (N)  zátěžná síla 

v  (mm·s–1) rychlost 
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