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1 ÚVOD 

Poranění pohybového aparátu jsou často velmi omezující a jejich léčba bývá zdlouhavá. Zlomeniny 

ve velké míře postihují seniory, u kterých je léčba nejkritičtější a dlouhodobé upoutání na lůžko může 

mít fatální následky. Pro zlepšení léčby je snaha o hledání nových materiálů a možností, které by 

svými vlastnostmi předčily současné metody a mohly by tak zajistit lepší rekonvalescenci. Do dnešní 

doby proběhla celá řada výzkumů a dnes se hojně využívají nejrůznější kovové slitiny, nebo kera-

mika.  

V posledních letech roste zájem o biodegradabilní implantáty, které by mohly nahradit současné im-

plantáty používané pro dočasné fixace. Biodegradabilní materiály mají funkci stejnou jako běžné 

implantáty, nicméně během působení tělních tekutin dochází k jejich pozvolnému rozkladu díky 

čemuž je eliminována nutnost sekundárního chirurgického zákroku pro vyjmutí fixátoru. Vhodné se 

zdají být kombinace různých kovů, jako jsou například železo, hořčík, zinek, mangan a jiné. Tyto 

látky by mohly mít dostatečné mechanické vlastnosti a zároveň také dobré korozní vlastnosti, které 

jsou nezbytné k degradaci. Důležité je také zajistit, aby degradace nebyla příliš rychlá nebo pomalá 

a aby nedocházelo k uvolňování toxických látek pro tělo. 

Cílem této práce bylo pozorování dříve připravených vzorků, které byly vystaveny působení látek 

stimulující tělní tekutiny. V této práci byly také připraveny další vzorky, které obsahují odlišné slo-

žení a budou také podrobeny působení SBL (simulated body liquid). 

2 PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Jako výchozí práškový kov pro přípravu vzorků bylo použito komerčně dostupné práškové železo. 

Byly vytvořeny také vzorky, ve kterých byla příměs nějakého dopantu – hořčík a zinek. Tyto kovy 

byly taktéž v práškové podobě. Vzhledem k požadavku porézní struktury, simulující spongiózní 

strukturu kosti, byla zvolena výroba pomocí replikace, při které vzniká vzorek pomocí replikace 

nosného materiálu. Jako nosný materiál byl zvolen polyuretan Bulpren S 28089 s počtem póru 60 

PPI.  

První sada vzorků byla připravena kombinací práškového kovu o hmotnosti 3 g a 4 ml destilované 

vody (případně i potřebné procento dopantu) za vzniku suspenze, do které byly polyuretanové vzorky 

namočeny. Po dostatečném obalení a nasáknutí byly přemístěny do sušičky (37 °C) na 24 hodin. 

Druhá sada vzorků byla připravena s použitím 10% PVA pojiva, nebo 10% PS pojiva. Obdobně jako 

u první sady, i u této byly práškové kovy v potřebném zastoupení vmíchány do příslušného pojiva a 
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polyuretanové vzorky byly ve suspenzi ponořeny. Po dostatečném nasáknutí byly vytaženy a vloženy 

do sušičky po dobu 24 hodin při teplotě 37 °C. 

Všechny vzorky byly následně slinovány, přičemž došlo k odstranění polymerní matrice a přeformo-

vání práškového kovu na pevnou formu. Slinování je realizováno difuzní cestou, z toho důvodu jsou 

rozhodujícími faktory teplota a čas.  

Žíhání první sady bylo provedeno na Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUTBR. Teplotní 

profil byl nastaven dle předchozích prací [3], tedy nejprve 2 hodiny na teplotě 450 °C a poté 1 hodina 

na teplotě 1120 °C. Pro snížení obsahu oxidů byla použita dusíková atmosféra. Vyžíhané vzorky jsou 

zobrazené na obrázku 1. Žíhání druhé sady vzorků bylo provedeno na Vysoké škole chemicko-tech-

nologické v Praze, přičemž pro různé složení vzorků byly použity odlišné teplotní profily. Seznam 

těchto vzorků je uveden v tabulce 1. 

Č. Složení Atmosféra Profil 

1 FeSi15 + PVA Dusík  450 °C (T = 2hod) -> 1120 °C (T = 1hod) 

2 FeSi15 + PS Dusík 450 °C (T = 2hod) -> 1120 °C (T = 1hod) 

3 FeSi15 + H2O Dusík 450 °C (T = 2hod) -> 1120 °C (T = 1hod) 

4 FeSi15Zn15 + PVA Dusík 400 °C (T = 3hod) 

5 FeSi15Zn15 + PS Dusík 400 °C (T = 3hod) 

6 FeSi15Mg15 + PVA Dusík 450 °C (T = 2hod) ->  600 °C (T = 1hod) 

7 FeSi15Mg15 + PS Dusík 450 °C (T = 2hod) ->  600 °C (T = 1hod) 

Tabulka 1: Seznam vzorků včetně teplotních profilů z druhé sady 

 

 

 

 

 

 

3 EDS ANALÝZA A MAPOVÁNÍ PRVKŮ 

Z důvodu vládních nařízení nebyla prozatím možná další práce se vzorky z druhé sady, nicméně 

vzorky z první sady byly po dobu několika měsíců uloženy ve fyziologických roztocích při teplotě 

37 °C. U těchto vzorků byl v měsíčních cyklech měřen korozní potenciál, pH a vybrané vzorky byly 

také podrobeny EDS analýze před působením roztoků a po působení. 

Vedlejší prvky se do vzorků mohly také dostat při manipulaci se vzorky v laboratoři nebo při výpalu. 

Při každém měření byla také zjištěna přítomnost uhlíku ve vzorku, který se nacházel ve struktuře 

polymeru. Důležitým prvkem je také kyslík, který hraje důležitou roli při oxidaci prvků, a tedy jeho 

degradaci [2], [3]. 

Obrázek 1: Vyžíhané vzorky na keramické podložce 
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Vzorky v první sadě byly připraveny také v kombinaci Fe + Zn, ale prvková analýza ukázala, že po 

vypálení tyto vzorky zinek neobsahují. Vzhledem k tomu, že vzorky s obsahem zinku byly vypáleny 

stejným teplotním profilem jako ostatní vzorky, je možné, že při vyšších teplotách došlo k rozkladu 

zinku. Z tohoto důvodu byl pro vzorky z druhé sady obsahující Zn, resp. Mg zvolen odlišný teplotní 

profil jak u vzorků v první sadě. 

U vzorků tvořených čistým železem byla po vypálení zjištěna přítomnost i jiných prvků než železa. 

Porovnání prvkové analýzy tohoto vzorku je v tabulce 2. Je patrné, že po působení SBL není ve 

vzorku zaznamenána síra a hořčík čili při degradaci došlo nejspíš k uvolnění a reakci s SBL. Naopak 

zaznamenán byl chlor, jehož původ je pravděpodobně z SBL. Uhlík před působením není zazname-

nán, protože byl při analýze (manuálně) potlačen, nicméně lze předpokládat, že jeho obsah byl mírně 

vyšší než po působení SBL. 

  Před působ. roztoků [wt. %] Po působení SBL [wt. %] 

Kyslík 30,04 31,72 

Hořčík 6,41 - 

Železo 57,85 58,12 

Síra 1,22 - 

Sodík 4,49 3,98 

Chlor - 2,67 

Uhlík - 3,51 

Tabulka 2: Porovnání složení vzorku (Fe) před a po působení SBL 

U vzorků s obsahem hořčíku (Fe + 2,5% Mg) bylo z prvkové analýzy zjištěno, že obsah hořčíku je 

menší než počáteční procentuální zastoupení (tabulka 3). Tento jev mohl být způsoben nehomogen-

ním uspořádáním hořčíku ve vzorku. Pro zajištění lepší homogenity by bylo dobré využít míchacích 

zařízení, které by byly schopny dostatečně vmísit suspenzi práškových kovů do struktury polymeru.  

  Před působ. roztoků [wt. %] Po působení SBL [wt. %] 

Kyslík 24,04 30,51 

Hořčík 1,91 1,42 

Železo 73,02 65,66 

Sodík - 1,42 

Chlor - 0,47 

Uhlík - 6,95 

Vápník 1,03 - 

Tabulka 3: Porovnání složení vzorku (Fe+5 % Mg) před a po působení SBL 

V tabulce 3 je uvedeno procentuální zastoupení prvků naměřených pomocí EDS. Před vložením 

vzorku do SBL byl vzorek pravděpodobně znečištěn vápníkem, který se do vzorku mohl dostat ma-

nipulací. Je možné, že vápník byl špatně určen, protože po provedení EDS analýzy po namáhání 

v SBL nebyl identifikován ani ve stopovém množství. Naopak ve stopovém množství byly určeny 

prvky jako chlor a sodík, které byly nejspíš uvolněny z SBL. 

4 SLEDOVÁNÍ KOROZNÍCH POTENCIÁLŮ 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3, vzorky byly také podrobeny měření korozního potenciálu v mě-

síčních cyklech. Koroze, ať už její typ nebo rychlost, hrají důležitou roli při degradaci vzorku a ide-

ální doba rozpadu vzorku by měla být 6-12 měsíců. Pro pochopení a regulaci koroze je důležité také 

pH, které ovlivňuje vznik pasivních vrstev – tuto závislost znázorňují Pourbaixovy diagramy. 
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Korozní potenciál byl změřen před vložením vzorků do SBL a následovalo jejich uložení do SBL při 

teplotě 37 °C. Před měřením korozního potenciálu byly vzorky vyjmuty z SBL, očištěny destilova-

nou vodou a izopropylalkoholem tak, aby byl minimalizován vliv nečistot na měření. Některé vzorky 

byly také vystaveny působení roztoku NaCl, nicméně SBL se více podobá složení tělních tekutin, a 

proto lze říct, že naměřené hodnoty vzorků vystavených působení SBL jsou směrodatnější. 

Měření bylo provedeno potenciostatickou metodou, která je založena na měření proudové hustoty 

v závislosti na potenciálu. Byl využit potenciostat AUTOLAB TYPE II v trojelektrodovém zapojení 

– pracovní (PIGE), pomocná (Pt elektroda) a referenční (Ag/AgCl) elektroda, přičemž elektrody byly 

ponořeny do 9% roztoku NaCl. 

 

 

Graf 1: Naměřené korozní křivky pro vzorek 5 % Mg + Fe v SBL 

U vzorku 5 % Mg + Fe uloženém v NaCl došlo při prvních měřeních k poklesu hodnot korozního 

potenciálu, což naznačuje zvýšenou tendenci ke korozi. Během působení roztoku NaCl na vzorek 

docházelo k tvorbě pasivních vrstev, které proces koroze postupně zpomalovaly a docházelo k po-

klesu korozního potenciálu. Po 375 dnech byl korozní potenciál u vzorku 5 % Mg + Fe větší než 

počáteční potenciál (-0,38 V vs -0,27 V). U vzorku v SBL došlo při druhém měření pravděpodobně 

vlivem fosforečnanových iontů k posunu ke kladnějším hodnotám. Posléze chloridové ionty způso-

bily snížení korozní odolnosti a poslední naměřený korozní potenciál byl -0,38 V. 

U vzorku s čistým železem došlo k posunu z -0,54 V na hodnotu -0,33 V a z měření lze pozorovat 

trend růstu potenciálu do kladných hodnot. U vzorku s obsahem Mg (graf 1) byla během posledních 

měření zaznamenána stagnace kolem potenciálu -0,4 V a rozdíly mezi potenciály nebyly tak výrazné 

jako u vzorku s čistým železem (graf 2). 
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Graf 2: Naměřené korozní křivky pro vzorek Fe v SBL 

5 ZÁVĚR 

Cílem této práce byla příprava a zkoumání materiálů, které by byly vhodné pro výrobu biodegrada-

bilních implantátů. Pro přípravu vzorků byla zvolena metoda replikace, u které bylo využito polyu-

retanové houby, která sloužila jako matrice pro suspenzi obsahující práškové kovy. Do připravené 

suspenze pojiva a práškových kovů byly vloženy vzorky z polyuretanové houby a po dostatečném 

nasátí byly vytaženy a vysušeny. Pro dokončení byly vzorky vyžíhány tak, aby došlo k vypálení 

polyuretanové matrice a zesintrování práškového kovu. Byly vytvořeny dvě sady vzorků, přičemž 

jedna sada byla vystavena dlouhodobému namáhání ve fyziologických roztocích a druhá sada, obsa-

hující jiné složení, bude tomuto namáhání teprve vystavena. Pro stimulování tělního prostředí byly 

vzorky vloženy do fyziologických roztoků – klasický NaCl a simulated body liquid (SBL) - a uloženy 

do sušičky při teplotě 37 °C. V měsíčních cyklech byly měřeny korozní potenciály, pH, hmotnosti a 

u vybraných vzorků byla také provedena prvková analýza před a po působení fyziologických roz-

toků. 

Dle naměřených hodnot jsou evidentní změny jak v hmotnosti vzorků, u kterých dochází ve většině 

k úbytku hmotnosti, tak také se mění korozní potenciály. U některých vzorků byla hmotnost stejná 

či vyšší než na začátku, což mohlo být způsobeno ulpěním korozních produktů ve vzorku. U koroz-

ních potenciálů dochází u většiny ze začátku k poklesu do záporných hodnot a posléze rychlost ko-

roze zpomaluje, což je patrné z grafů, na kterých dochází k posunu korozních potenciálů ke kladným 

hodnotám. Důležitou roli hrají chloridové a fosforové ionty. Chloridové ionty narušují pasivní 

vrstvu, která vzniká při korozi, zatímco fosforové ionty ji naopak zlepšují.  

PODĚKOVÁNÍ 

This work was supported by the specific graduate research of the Brno University of Technology 

No. FEKT-S-20-6206. 

 

 

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6

I [
A

]

E [V]

Fe SBL

Den 0 Den 53 Den 81 Den 102 Den 165 Den 375

244



REFERENCE 

[1] HAVEROVÁ, ORIŇÁKOVÁ, ORIŇÁK, et al. An In Vitro Corrosion Study of Open Cell 

Iron Structures with PEG Coating for Bone Replacement Applications. Metals [online]. 

28.6.2018, 2018(8) [cit. 2020-03-14]. DOI: 10.3390/met8070499. Dostupné z: 

www.mdpi.com/journal/metals 

[2] SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; HÁVOVÁ, M.; KOŠÍČEK, A.; KADLEC, J.  Pre-

paration and corrosion of biodegradable iron based porous materials. In Advanced Batte-

ries,Accumulators and Fuel Cells. ECS Transactions. Peddington USA: ECS Transaction, 

2018. s. 1-6. ISSN: 1938-5862. 

[3] SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; ČUDEK, V.; BINAR, T.; GALANOVÁ, Z.  Che-

mical Corrosion of Porous Iron Alloys Prepared Pyrolytically. In ECS Transaction. ECS 

Transactions. Pennington USA: Electrochemical Society, 2018. p. 423-430. ISSN: 1938-

5862. 

[4] SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MIKA, M.; HRABOVSKÝ, J.; TKÁČOVÁ, T.; FAFILEK, G.; ČU-

DEK, P. Iron magnesium materials for biodegradable implants Prepared by powder Me-

tallurgy. In ECS transaction. ECS Transactions. 99. Pennington, USA: The Electrochemical 

Society, 2020. s. 249-253. ISSN: 1938-5862. 

 

245


	Magisterské projekty
	M5 – Mikroelektronika a technologie




