
 

  



 
 

 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA STROJNÍHO  INŽENÝRSTVÍ 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
 

ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ 

INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 
 
 

OBRÁBĚNÍ KERAMICKÉ DENTÁLNÍ NÁHRADY Z 

POLOTOVARU NA BÁZI ZrO2 

CERAMIC DENTAL RESTORATION MILLING FROM STOCK BASED ON ZrO2 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

Erik Ščasnovič 

 
VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2020 

Ing. Jaroslav Kaštyl, Ph.D.



 
 

 

  



 
 

 
 

 

Zadání bakalářské práce 
 
Ústav: Ústav materiálových věd a inženýrství 

Student: Erik Ščasnovič 

Studijní program: Aplikované vědy v inženýrství 

Studijní obor: Materiálové inženýrství  

Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Kaštyl, Ph.D. 

Akademický rok: 2019/20 

 

Ředitel ústavu Vám v  souladu se  zákonem č.111/1998 o  vysokých školách a se  

Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: 

 

 

Obrábění keramické dentální náhrady z polotovaru na bázi ZrO2 

 
Stručná charakteristika problematiky úkolu: 

Mezi dentální náhrady nepatří pouze snímatelné celkové náhrady, ale také korunky, můstky 

nebo implantáty. Jednou z metod přípravy dentálních náhrad je CAD–CAM frézování. 

Dentální náhrady   z polotovarů připravených metodou gel–casting z mezoporézního ZrO2 

prášku mohou mít vyšší mechanické vlastnosti oproti běžně lisovaným polotovarům. 

Výsledky práce mohou mít uplatnění při výrobě keramických dentálních náhrad, jako jsou 

zubní fazety nebo korunky. 

 

Cíle bakalářské práce: 

Cílem práce je vypracování rešerše pro danou problematiku. Dále obrobení a slinutí dentální 

náhrady, stanovení smrštění keramického obrobku během slinování a zhodnocení povrchu 

dentální náhrady. 

 
Seznam doporučené literatury: 

KASTYL, J., Z. CHLUP, P. STASTNY and M. TRUNEC. Machinability and properties of zirconia 

ceramics prepared by gelcasting method. Advances in Applied Ceramics [online]. 2019, 1-9 

[cit. 2019- 11-06]. DOI: 10.1080/17436753.2019.1675402. ISSN 1743-6753. Dostupné z:  



 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17436753.2019.1675402  

 
FILSER, F., P. KOCHER and L. J. GAUCKLER. Net‐shaping of ceramic components by 

direct ceramic machining. Assembly Automation [online]. 2003, 23(4), 382-390 [cit. 

2019-11-06]. DOI: 10.1108/01445150310501217. ISSN 0144-5154. Dostupné z: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01445150310501217/full/html 

WANG, H., M. N. ABOUSHELIB and A. J. FEILZER. Strength influencing variables on 

CAD/CAM zirconia frameworks. Dental Materials [online]. 2008, 24(5), 633-638 [cit. 

2019-11-06]. DOI: 10.1016/j.dental.2007.06.030. ISSN 01095641. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0109564107001765 

MOHANTY, S., A. P. RAMESHBABU, S. MANDAL, B. SU and S. DHARA. Critical issues in 

near net shape forming via green machining of ceramics: A case study of alumina dental 

crown. Journal of Asian Ceramic Societies [online]. 2018, 1(3), 274-281 [cit. 2019-11-

06]. DOI: 10.1016/j.jascer.2013.06.005. ISSN 2187-0764. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.jascer.2013.06.005 

DHARA, S. and B. SU. Green Machining to Net Shape Alumina Ceramics Prepared Using 

Different Processing Routes. International Journal of Applied Ceramic Technology [online]. 

2005, 2(3), 262-270 [cit. 2019-11-06]. DOI: 10.1111/j.1744-7402.2005.02021.x. ISSN 

1546-542X. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1744-7402.2005.02021.x 
 
 

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 
2019/20 

 
 
 

 
V Brně, dne 

 
 

 

 
L. S. 

 
 
 
 
 

 

 

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. ředitel 

ústavu 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. děkan 

fakulty 

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17436753.2019.1675402
http://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01445150310501217/full/html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.jascer.2013.06.005
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1744-7402.2005.02021.x


 
 

ABSTRAKT 

V tejto bakalárskej práci je urobená rešerš na tému obrábania polotovarov z oxidu 

zirkoničitého pre dentálne aplikácie. V experimentálnej časti boli na spečených 

vzorkách vyhodnocované testy pevnosti v biaxiálnom ohybe, stanovená drsnosť 

a veľkosť zŕn a bolo určené lineárne zmršťovanie vzoriek. Tieto testy boli uskutočnené 

pre laboratórne polotovary pripravené metódou gélového odlievania z keramického 

prášku na báze oxidu zirkoničitého a pre dva typy komerčných polotovarov 

pripravených izostatickým lisovaním za studena, rovnako z oxidu zirkoničitého. Bola 

ukázaná závislosť pevnosti na veľkosti zŕn. Vzorky z polotovarov pripravených 

gélovým odlievaním mali štatisticky významne vyššie pevnosti, než vzorky 

z komerčných polotvaru. Finálnym krokom bolo obrobenie zubnej korunky podľa 

reálneho modelu zubu a to z polotovaru materiálu pozorovaného v tejto práci. 

 

Kľúčové slová 

ZrO2, zub, dentálna náhrada, CAD-CAM frézovanie, spekanie, zmrštenie 

 

 

ABSTRACT 

In this bachelor thesis, the theoretical overview about the milling of the dental zirconia 

blanks was performed. The tests of biaxial flexural strength were evaluated in the 

experimental part, as well as the roughness and the grain size in sintered state and 

the linear shrinkage was determined. These tests were done for gel cast blanks from 

zirconia dioxide prepared in laboratories and also for two types of commercially 

available zirconia oxide blanks fabricated by cold isostatic pressing. The relationship 

between strength and grain size was shown. The samples prepared from gel cast 

blanks had statistically significantly higher strength than samples from commercial 

blanks. At the end of the thesis, the milling of dental crown was carried out based on 

real tooth model from gel cast zirconia blank studied in this thesis. 

 

Keywords 

ZrO2, tooth, dental restoration, CAD-CAM milling, sintering, shrinkage 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA  

ŠČASNOVIČ, E. Obrábanie keramickej dentálnej náhrady z polotovaru na báze ZrO2. 
Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2020. 52 s. Vedúci 
bakalárskej práce Ing. Jaroslav Kaštyl, Ph.D..  

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE  

  

Na tomto mieste by som rád poďakoval vedúcemu mojej bakalárskej práce, pánovi 

Ing. Jaroslavu Kaštylovi, Ph.D. za vedenie a odbornú pomoc. Ďalej ďakujem pani Ing. 

Zdence Skálové a pánovi prof. Ing. Martinu Truncovi, Dr. za prípravu ZrO2 polotovarov  

a taktiež laboratóriám CEITEC nano za možnosť využitia prístrojovej techniky. 

V neposlednom rade ďakujem firme ZrO2 s.r.o., CAD/CAM dentálnemu centru 

v Milonicích za poskytnutie komerčných polotovarov Crystal Zirconia a firme ALWAID 

s.r.o. za spoluprácu pri obrábaní reálnej zubnej korunky. 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE  

 

Prehlasujem, že som bakalársku prácu na tému Obrábanie keramickej dentálnej 
náhrady z polotovaru na báze ZrO2 vypracoval samostatne s použitím odbornej 
literatúry a prameňov, uvedených na zozname, ktorý tvorí prílohu tejto práce. 

 

........................................      ........................................  

Dátum        Erik Ščasnovič  

 

 



 
 

Obsah 
1 Úvod ................................................................................................................... 1 

2 Teoretická časť .................................................................................................. 2 

2.1 Dentálne keramické materiály na báze ZrO2 alebo s obsahom ZrO2 fázy ..... 2 

2.2 Tvarovanie keramických polotovarov pre obrábanie ..................................... 5 

2.3 Príprava keramických polotovarov metódou gel-casting ............................... 8 

2.4 Obrábanie keramických materiálov ............................................................. 11 

2.4.1 Obrábanie keramiky v nespečenom a vyžíhanom stave ....................... 11 

2.4.2 Obrábanie keramických polotovarov v spečenom stave ....................... 13 

2.5 Hodnotenie fyzikálnych vlastností keramických materiálov ......................... 13 

2.5.1 Stanovenie veľkosti zrna pomocou lineárnej priesečníkovej metódy .... 13 

2.5.2 Hodnotenie drsnosti povrchu-priama mechanická metóda ................... 18 

3 Ciele práce ....................................................................................................... 20 

4 Experimentálna časť ........................................................................................ 21 

4.1 Materiály a vzorky ........................................................................................ 21 

4.2 Obrábaní skúšobných vzoriek ..................................................................... 23 

4.3 Režimy žíhania a spekania .......................................................................... 25 

4.4 Metódy hodnotenia ...................................................................................... 25 

4.4.1 Hustota ................................................................................................. 25 

4.4.2 Mikroštruktúra a veľkosť zrna ................................................................ 25 

4.4.3 Drsnosť spečených vzoriek ................................................................... 26 

4.4.4 Pevnosť v ohybe ................................................................................... 26 

5 Výsledky a diskusia .......................................................................................... 27 

5.1 Veľkosti zŕn a mikroštruktúra ....................................................................... 27 

5.2 Drsnosť spečených vzoriek ......................................................................... 31 

5.3 Pevnosť v biaxiálnom ohybe ........................................................................ 32 

5.4 Obrobenie zubnej náhrady .......................................................................... 35 

6 Záver ................................................................................................................ 36 

7 Referencie ........................................................................................................ 37 

8 Zoznam obrázkov ............................................................................................. 39 

9 Zoznam skratiek ............................................................................................... 40 

10 Zoznam tabuliek ............................................................................................... 41 

 

 



1 
 

1 Úvod 

V protetickej stomatológii sa v priebehu času používalo mnoho materiálov, od kovov, 
cez polyméry až po keramiku. 

Keramické materiály sa vďaka pokrokom v ich  príprave stávajú čoraz populárnejšími 

a dostupnejšími vo všetkých sférach, či už priemyslu alebo medicíny. Ich popularita 

vyplýva z mechanických vlastností technickej keramiky ako je tvrdosť a pevnosť. Tieto 

vlastnosti sú ovplyvňované hlavne chemickým zložením a postupom prípravy.  

V poslednej dobe sa výskum dentálnych náhrad zaoberá materiálmi na báze oxidu 

zirkoničitého, a to z dôvodu excelentných mechanických ako aj estetických vlastností 

tohto materiálu [2]. ZrO2 dopovaný rôznymi prísadovými prvkami (napr. ytrium, hliník a 

iné) sa preukazuje jednými z najlepších mechanických vlastnosti oproti inej dentálnej 

keramike a vzhľadom podobným k ľudským zubom. Keďže sa snažíme dosiahnuť, čo 

najväčšej podobnosti s prirodzeným zubom, tak je nutné optimalizovať proces výroby 

a prípravy polotovarov, spolu s procesom mechanického obrábania. Keramické 

materiály sa v priebehu spracovania zmršťujú, a teda je nutné dbať na rozmerovú 

presnosť. Obrábanie takýchto materiálov napomáha k dosiahnutiu čo najvyššej 

rozmerovej presnosti. Pri príprave keramických polotovarov pre zubné náhrady sa 

využíva najmä proces lisovania, z dôvodu jednoduchosti výroby. Avšak, už sa vyvinuli 

iné postupy, ktoré umožňujú prípravu tvarovo zložitejších polotovarov pre obrábanie 

ako je napr. gélové odlievanie [3]. Táto metóda je pri príprave keramických polotovarov 

pomerne nová a keďže umožňuje prípravu zložitejších polotovarov, tak sa skracuje 

čas nutný na následné presné obrábanie, a tým sa aj znižuje riziko poškodenia telesa 

pri procese výroby. Navyše sa pomocou metódy gélového odlievania dosahuje 

homogénejšieho usporiadania keramických častíc v telese, čo má za následok 

rovnomernejšie spekanie cez celú štruktúru a tím pádom aj vyššiu pevnosť v 

spečenom stave. 

Práca sa zaoberá testovaním keramických polotovarov na báze ZrO2 laboratórne 

pripravených pomocou metódy gélového odlievania a hodnotí ich mechanické, 

štruktúrne a ďalšie vlastnosti. Ďalej sú vlastnosti laboratórnych polotovarov porovnané 

s komerčne dostupnými polotovary na dentálne náhrady. Možnosť reálneho využitia 

laboratórne pripravených polotovarov je overená prípravou reálnej dentálnej náhrady 

– keramickej korunky zo ZrO2. 
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2 Teoretická časť 

2.1  Dentálne keramické materiály na báze ZrO2 alebo s obsahom ZrO2 fázy 

Oxid zirkoničitý má vďaka svojim vynikajúcim mechanickým vlastnostiam 

a transformačnému zhúževnateniu jedinečné miesto medzi oxidovou keramikou.  

Pri okolitom tlaku môže ZrO2 nadobudnúť troch kryštalografických foriem v závislosti 

od teploty. Pri izbovej teplote do 1170 °C je symetria monoklinická. Štruktúra je 

tetragonálna medzi 1170 a 2370 °C a kubická je nad 2370 °C až do bodu topenia. 

Transformácia z tetragonálnej (t) fázy na monoklinickú (m) fázu počas ochladzovania 

je sprevádzaná podstatným zvýšením objemu (cca 4,5 %), ktoré je dostatočné na to, 

aby viedlo k popraskaniu. Táto transformácia je reverzibilná a začína sa na 950 °C po 

ochladení. Legovanie čistého oxidu zirkoničitého stabilizačnými oxidmi, ako je CaO, 

MgO, Y2O3 alebo CeO2, umožňuje zachovať tetragonálnu štruktúru pri izbovej teplote, 

a tým aj kontrolu t → m transformácie vyvolanej externým napätím. Táto transformácia 

efektívne zastavuje šírenie trhlín a vedie k zvýšeniu húževnatosti (obr. 2-1) [4]. 

 

Mechanické vlastnosti ZrO2 nadobúdajú najvyšších hodnôt, aké boli kedy 

zaznamenané pre akúkoľvek zubnú keramiku. Tieto schopnosti sú veľmi atraktívne v 

protetickej stomatológii, kde rozhodujú mechanické ale aj estetické vlastnosti 

materiálu. Avšak vďaka metastabilite tetragonálneho ZrO2 je pravdepodobné, že 

povrchové úpravy, ktoré vytvárajú poškodenia, ako napríklad brúsenie alebo 

pieskovanie, môžu vyvolať transformáciu t → m fázy so súvisiacim zvýšením objemu, 

čo vedie k tvorbe povrchových tlakových napätí. 

Aj keď je v súčasnosti dostupných mnoho typov keramických systémov obsahujúcich 

ZrO2, v zubnom lekárstve sa doteraz používajú najmä tri z nich. Jedná sa o polykryštály 

tetragonálneho oxidu zirkoničitého dopovaného katiónom ytria (3Y-TZP), čiastočne 

Obr. 2-1 a) iniciácia trhliny na povrchu, b) zastavenie rastu trhliny pomocou fázovej transformácie [1]. 
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stabilizovaný oxid zirkoničitý dopovaný katiónom horčíka (Mg-PSZ) a oxid hlinitý 

zhúževnatený oxidom zirkoničitým (ZTA)[4]. 

ZrO2 stabilizovaný Y2O3 

Biokompatibilný ZrO2  obyčajne obsahuje 3 mol% ytria (Y2O3) ako stabilizátor (3Y-

TZP). Zatiaľ čo stabilizačné katióny Y3 + a Zr4 + sú náhodne rozdelené na katiónových 

miestach, elektrická neutralita sa dosiahne vytvorením oxidov vo vakantných 

polohách. 3Y-TZP sa používa v zubnom lekárstve na výrobu zubných koruniek a  

čiastkových náhrad. Výplne sa spracúvajú buď mäkkým obrábaním predspekaných 

polotovarov, po ktorom nasleduje spekanie pri vysokej teplote, alebo tvrdým 

opracovaním úplne spekaných blokov. Mechanické vlastnosti 3Y-TZP silne závisia od 

veľkosti zŕn. Nad kritickou veľkosťou zŕn (>1 μm) je 3Y-TZP menej stabilný a 

náchylnejší na spontánnu transformáciu t → m, zatiaľ čo menšie zrná (<1 μm) sú 

spojené s menším množstvom monoklinickej fázy. Pod veľkosťou zŕn 0.2 μm nie je 

transformácia možná, čo vedie k zníženej lomovej húževnatosti. V dôsledku toho 

podmienky spekania majú silný vplyv na stabilitu aj mechanické vlastnosti konečného 

výrobku, pretože určujú veľkosť zŕn. Vyššie teploty spekania a dlhšie časy spekania 

vedú k väčšej veľkosti zŕn [4]. 

V súčasnosti dostupné 3Y-TZP materiály na mäkké obrábanie zubných výplní 

využívajú konečné teploty spekania v rozmedzí od 1350 do 1600 °C v závislosti od 

výrobcu.  

V niektorých prípadoch môže dochádzať k tomu, že po spekaní obsahuje 3Y-TZP 

určité množstvo kubického zirkónu, čo nie je v biomedicínskych aplikáciách žiaduce. 

Je to spôsobené nerovnomerným rozdelením iónov stabilizátora ytria. Kubické zrná sú 

obohatené ytriom, zatiaľ čo okolité tetragonálne zrná sú ochudobnené, a preto sú 

menej stabilné. Obrábanie v nespečenom stave má tu výhodu, že nemôže dôjsť 

k fázové transformácii vplyvom pôsobenia napätí vnášaných do polotovaru počas 

obrábanie vďaka existencii práškovej poréznej štruktúry.  

Väčšina výrobcov polotovarov 3Y-TZP pre stomatologické aplikácie neodporúča 

brúsenie alebo pieskovanie, aby sa zabránilo premene t → m a tvorbe povrchových 

chýb, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na životnosť, napriek zjavnému zvýšeniu 

pevnosti v dôsledku transformačného spevnenia. Ukázalo sa, že výplne vyrobené 

tvrdým obrábaním plne spečených 3Y-TZP blokov obsahujú významné množstvo 

monoklinickej fázy [5].  

Zvyčajne je to spojené s mikrotrhlinami na povrchu, vyššou citlivosťou na degradáciu 

pri nízkej teplote a nižšou spoľahlivosťou. Mikrotrhliny sa ukázali ako dominantný 

mechanizmus poškodenia únavou.  

Mikroštruktúra keramiky 3Y-TZP pre stomatologické použitie zvyčajne pozostáva z 

malých rovnoosích zŕn (priemer 0.2 – 0.5 μm v závislosti od teploty spekania). 

Mechanické vlastnosti sú výrazne nad vlastnosťami všetkých ostatných dostupných 
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zubných keramík, s pevnosťou v ohybe v rozsahu 800 - 1000 MPa a lomovou 

húževnatosťou v rozsahu 6 - 8 MPa.m1/2 [4].  

 

ZrO2 stabilizovaný MgO 

Čiastočne stabilizovaný oxid zirkoničitý dopovaným katiónom horčíka(Mg-PSZ) 

Tento materiál nebol úspešný najmä kvôli prítomnosti pórov, ktorá je spojená s veľkou 

veľkosťou zŕn (30 - 60 μm), ktoré môžu spôsobiť únavové lomy. Mikroštruktúra 

pozostáva z tetragonálnych precipitátov v kubickej matrici stabilizovaného ZrO2. 

Množstvo MgO v zložení komerčných materiálov sa zvyčajne pohybuje medzi 8 

a 10 mol.%. Okrem vysokej teploty spekania (medzi 1680 a 1800 °C) musí byť 

chladiaci cyklus prísne regulovaný, najmä v štádiu starnutia s preferovanou teplotou 

1100 °C. Počas tohto dochádza k precipitácii transformovateľnej t-fázy, pričom táto 

objemová frakcia je kritickým faktorom pri kontrole lomovej húževnatosti materiálu. 

Vzhľadom na ťažkosti pri získavaní čistého Mg-PSZ je v zlúčenine prítomný SiO2, ktorý 

môže tvoriť kremičitany horečnaté, ktoré znižujú obsah Mg v zrnách a podporujú 

transformáciu t → m. To môže mať za následok nižšie mechanické vlastnosti a menej 

stabilný materiál. Denzir-M® (Dentronic AB) je príkladom keramiky Mg-PSZ, ktorá je v 

súčasnosti k dispozícii na tvrdé obrábanie zubných náhrad [4]. 

 

Al2O3 zhúževnatený ZrO2 (ZTA) a sklenou fázou 

Vhodný spôsob ako využiť transformáciu t → m i pre keramiky na bázy Al2O3 je 

dopovať krehký Al2O3 húževnatým ZrO2. Napríklad komerčne dostupný stomatologický 

produkt, In-Ceram® Zirconia® (Vident ™, Brea, CA), sa vyvinul pridaním 33 obj.%  

ZrO2 stabilizovaného 12 mol. % Ce2O3 (12Ce-TZP) do In-Ceram Al2O3. To viedlo 

k zvýšeniu pevnosti In-Ceram® Zirconia® oproti In-Ceram Al2O3 vďaka možnosti 

fázovej transformácie ZrO2 [6]. In-Ceram® Zirconia® sa spracováva  suspenzným 

odlievaním (anglicky „slipcasting“) suspenzie s keramickým práškom Al2O3 a ZrO2 

a s určitým podielom sklenej fázy. Následne sa zubné náhrady obrobia mäkkým 

obrábaním. Prvotné spekanie sa uskutočňuje pri 1100 °C počas 2 hodín, pritom tento 

porézny keramický kompozit zoskelnie. Sklenená fáza predstavuje približne 23 % 

konečného produktu. V porovnaní s plne spečenou 3Y-TZP keramikou prejavuje ZTA 

väčšiu mieru pórovitosti, a to asi 8 až 11%. Napriek tomu ZTA v porovnaní s Al2O3 

keramikou, ma ZTA lepšie mechanické vlastnosti. Avšak keramika ZTA obvykle 

vykazuje lepšiu tepelnú stabilitu a odolnosť voči degradácii pri nízkych teplotách ako 

3Y-TZP alebo starnutia za rovnakých podmienok [7, 8]. 

 

Prehľad komerčne dostupných keramických polotovarov a ich mechanické vlastnosti 
sú uvedené na obr. 2-2. 
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Obr. 2-2 Prehľad komerčne dostupných polotovarov a ich mechanické vlastnosti [9]. 

2.2 Tvarovanie keramických polotovarov pre obrábanie 

Tvarovanie keramických materiálov je možné rozdeliť do štyroch základných skupín, 

(pozri obr. 2-3). Najvyužívanejšími metódami na prípravu keramických materiálov 

určených na obrábanie sú suché a mokré metódy. Vhodný výber metódy závisí na 

množstve faktorov, ako sú rozmerová presnosť, konečná mikroštruktúra a možnosť 

efektívnej výroby [3]. 

 

Obr. 2-3 Schéma rozdelenia metód tvarovania keramických polotovarov. 
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Suché metódy 

Jednou zo zvyčajných suchých metód je lisovanie keramického prášku s aditívami do 

požadovaného tvaru. Proces lisovania pozostáva z troch krokov, a to z: vyplnenia 

dutiny lisu keramickým práškom, zhutnenie a vyhodenie hotového polotovaru (obr. 2-

4). 

 
 

Jednou z najrozšírenejších a najvyužívanejších metód pre veľkoobjemové tvarovanie 

keramiky je jednoosé lisovanie. Nedostatkami tejto metódy sú: možné praskanie 

polotovarov, nerovnomerné zhutnenie prášku a značný oter formy [3]. 

 

Izostatické lisovanie za studena („CIP“ - z anglického Cold Isostatic Pressing) využíva 

kvapalné médium (olej/voda), ktoré prenáša tlak na teleso (obr. 2-5). Pri tomto spôsobe 

lisovania sa keramický prášok vloží do gumovej formy, ktorá sa utesní. Forma je 

vložená do tlakovej komory naplnenej kvapalným médiom. Tlak sa zvyčajne pohybuje 

do hodnoty 400 MPa, ale existujú i lisy, ktoré vyvinú tlak 1000 MPa. Výhodami tejto 

metódy sú možnosť výroby tvarovo a rozmerovo rôznorodých výrobkov, 

homogénnejšie zhutnenie produktu oproti jednoosému lisovaniu a nízke náklady. 

Medzi nevýhody patrí nemožnosť výroby zložitejších tvarov, zhoršená rozmerová 

presnosť a dlhé výrobné cykly [3].  

 
 

Obr. 2-4 Postup jednoosého lisovania [3]. 

Obr. 2-5 Schéma metódy izostatického lisovania [3]. 
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Mokré metódy 

Typickým zástupcom mokrých metód je metóda suspenzného odlievania (už vyššie 

spomínaný slipcasting po anglicky). Výroba produktov prebieha odvodnením 

keramickej suspenzie, pomocou poréznej formy (zvyčajne sadra, porézny polymér). 

Pomocou kapilárnych tlakov je voda odvádzaná zo suspenzie a na stenách formy sa 

tvorí keramická vrstva ako je znázornené na obrázku (obr. 2-6). 

Táto metóda umožňuje výrobu dutej i objemovej keramiky. Je to jedna 

z najpoužívanejších metód prípravy keramických materiálov.  

 
Obr. 2-6 schéma suspenzného odlievania a) odvod kvapaliny zo suspenzie do póréznej formy, b)vytiahnutie 

odliatku o určitej šírke [3]. 

 

 

Ďalším zástupcom mokrých metód je gélové odlievanie (angl. „gel-casting“). Táto 

metóda je vhodná na výrobu tvarovo zložitých keramických výrobkov, predovšetkým 

určených na následné obrábanie. Popisu metódy gélového odlievania je venovaná 

kapitola 2.3. 
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2.3 Príprava keramických polotovarov metódou gel-casting 

Podstatou je suspenzia tvorená rozdispergovaným keramickým práškom v roztoku 

monoméru, ktorý môže byť vodný alebo nevodný. Takáto suspenzia je naliata do 

formy, pričom nastane polymerizácia monoméru. Následne sa vytvorí gél, ktorí zabráni 

presunu častíc. Štruktúra vybratá z formy je stále mokrá, takže nasleduje krok sušenia, 

a obsahuje organické zložky (3 – 5 hm. % [10]), ktoré je nutné vypáliť. V poslednom 

kroku je štruktúra spečená [11]. Schéma metódy gélového odlievania je zaznamenaná 

v obrázku 2-7. 

 
Obr. 2-7 Schéma metódy gélového odlievania [12]. 
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Gélové odlievanie je podobný proces ako suspenzné odlievanie alebo injekčné 

vstrekovanie, avšak má oproti nim niekoľko výhod. V porovnaní so suspenzným 

odlievaním je materiál podstatne homogénnejší a jeho hustota sa v celom objeme 

v podstate nemení. Na rozdiel od injekčného vstrkovania sa využíva napríklad voda 

ako hlavné médium v suspenzii oproti organickým spojivám (vosky, plasty) a nie sú 

potrebné drahé formy [13].  

 

Výhody metódy gel-casting by sa dali zhrnúť: možnosť vyrábať komplexné diely, nízke 

náklady na vybavenie a formy, možnosť masovej produkcie, obrobiteľnosť telesa 

v nespečenom stave vďaka dostatočnej pevnosti nespečeného telesa, homogénne 

vlastnosti dielov, jednoduché odstránenie organických zložiek. Tento proces je 

univerzálny pre keramické i kovové prášky [13]. 

 

Hlavnými nevýhodami tejto metódy sú časovo náročný krok sušenia, náročná príprava 

suspenzií z nanometrických práškov a toxicity niektorých použitých monomérov, napr. 

akrylamid, ktorý je súčasťou väčšiny využívaných monomérov a je klasifikovaný ako 

ľahký neurotoxín [14]. 

 

 

Reakcie zgelovania 

Proces zgelovania pozostáva z polymerizácie monomérov do hydrogélu. V závislosti 

na množstve a pomere monoméru a sieťovadla sa vytvorí tuhá zložka. Polymerizácia 

môže byť spustená pridaním iniciátoru alebo zahriatím dielu, tesne pred odlievaním 

[13].  

Pridanie iniciátora bude mať za následok homogénnu geláciu celého objemu 

suspenzie. Nevýhodou použitia iniciátora je, že suspenzia stuhne aj v prípravnej 

aparatúre. Zahrievanie spôsobí geláciu, ktorá začne od povrchu komponentu a vďaka 

exotermickej povahe polymerizačnej reakcie postupuje do jej stredu. Pri tejto príprave 

tenkostenné diely nevykazujú problém. Avšak silnostenné diely praskajú pri sušení. 

Charakter povrchu trhlín naznačuje vzory typické pre radiálne namáhanie. Dôvodom 

je predčasné zgélovanie povrchu suspenzie, a to spôsobí zablokovanie 

nezgélovaných častí suspenzie, čo má za následok nárast vlastne napätosti a vznik 

trhlín [13]. 

Rovnako ako u iných metód príprav keramických dielov je prítomnosť vzduchu 

zachyteného v suspenzii počas výrobného procesu nežiadúca. Predovšetkým kvôli 

vytvoreniu pórov, ktoré spôsobujú zhoršenie mechanických vlastností a nie je možné 

sa ich zbaviť spekaním. Ďalším problémom, ktorý súvisí s prítomnosťou vzduchu 

v suspenzii je obmedzenie polymerizačnej reakcie [13]. 

 

Formy pre gel-casting 

Formy sú neporézne a sú vyrábané z rôznych materiálov zahrňujúcich kovy, sklá 

a polymérne materiály. Musia byť nepriepustné pre suspenzie s nízkou viskozitou. 

Musia byť ľahko odstrániteľné a nesmú zabraňovať procesu gelácie, čo je problémom 
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hlavne u silikónových materiálov. Po vyňatí telesa zostáva vo forme časť 

nezreagovanej suspenzie medzi telesom a silikónovou formou. Kvôli možnej tvarovej 

zložitosti telesa je vhodné použiť rozoberateľné formy, ktoré však dosahujú menšie 

rozmerové presnosti. Ďalšou možnosťou je použitie chemických činidiel na uvoľnenie 

formy z telesa [13, 14].  

 

Sušenie 

Pri metóde gel-casting sa do procesu výroby musí zaradiť krok sušenia, pretože pri 

procese formovania sa neodstráni rozpúšťadlo, ako je to napríklad u metódy 

slipcasting. Táto časť procesu je považovaná za najkritickejšiu, podobne ako 

odstraňovanie spojív pri injekčnom vstrekovaní. V tomto kroku nastáva zmrštenie 

spôsobené odparovaním vody z povrchu telesa a preto rýchlosť sušenia a relatívna 

vlhkosť vzduchu musia byť prísne kontrolované. Toto zmrštenie sa zastavuje, keď sa 

jednotlivé keramické častice dotknú. Po tomto deji sa môže sušenie urýchliť [13].   

 

Po kroku sušenia je možné pokračovať tepelným spracovaním pre odstránenie 

zostatku organických látok. 

 

Spekanie 

Ďalej po kroku sušenia nasleduje krok spekania, v ktorom nastáva zmrštenie materiálu 

z dôvodov difúzie materiálu a vyplňovania pórov v štruktúre. Difúzia prebieha v pevnej 

fáze na povrchu častíc  (povrchová, prípadne mriežková difúzia) v prípade, že ide 

o začiatočnú  fázu spekania (keramické častice držané slabými Van der Waalsovými 

silami) alebo po hraniciach zŕn (difúzia po hraniciach zŕn). Celkovo sa proces spekania 

dá rozdeliť do 3 fáz, pričom sa pri nanokeramických materiálov uvádza ďalšia, 

takzvaná nultá fáza. Zmeny v štruktúre počas daných fáz sú zachytené na obrázku 2-

8. [15]. 

 

 
Obr. 2-8 Fázy spekania [15]. 
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Konečné zmrštenie je zvyčajne medzi 20-25% a určuje sa podľa rovnice (1): 

 

 𝛥𝐿 =
(𝐿0 − 𝐿)

𝐿0
∗ 100 [%], (1)  

 

𝛥𝐿 − 𝑙𝑖𝑛𝑒á𝑟𝑛𝑒 𝑧𝑚𝑟š𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑘𝑎𝑛í [%], 

𝐿0 − 𝑑ĺž𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑡𝑜𝑣𝑎𝑟𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑝𝑒č𝑒𝑛í𝑚 [𝑚𝑚], 

𝐿 − 𝑑ĺž𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑡𝑜𝑣𝑎𝑟𝑢 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒č𝑒𝑛í [𝑚𝑚]. 

 

Na dosiahnutie požadovaných geometrických rozmerov zubnej náhrady po spekaní sa 

na komerčných polotovaroch neuvádza lineárne zmrštenie, ale tzv. koeficient 

zmršťovania (slangovo „koeficient nafúknutia“, z anglického „inflation coefficient“), 

ktorý je nutné zahrnúť do parametrov pri tvorbe modelu v CAD systéme:  

 

 

 
𝑘 =

1

1 − 𝛥𝐿/100
 [−]. (2)  

 

2.4 Obrábanie keramických materiálov 

Obrábanie keramických materiálov je kvôli vysokej tvrdosti veľmi náročný proces. 

Avšak vďaka tomuto procesu je možné usporiť čas, financie a dosiahnuť vysoké 

rozmerové presnosti, čo je veľmi žiadané v protetickej stomatológii [16]. Prvým krokom 

je vytvorenie CAD modelu, podľa ktorého je následne vyrobená forma. Následne je 

obrábanie keramiky možné uskutočniť v surovom stave (tzv. „green-body“) alebo 

v spečenom stave [16, 17].  

Pri obrábaní 3Y-TZP sa využívajú dva postupy, a to buď obrábanie predspekaných 

polotovarov (tzv. mäkké obrábanie) alebo obrábanie plne spečených telies (tzv. tvrdé 

obrábanie) [16]. 

 

2.4.1 Obrábanie keramiky v nespečenom a vyžíhanom stave  

Mäkké obrábanie predspekaných polotovarov 

Od svojho prvotného vývoja sa priame obrábanie predspekaného 3Y-TZP v zubnom 

lekárstve stalo čoraz obľúbenejším a v súčasnosti ho ponúka stále viac výrobcov. 

Skenuje sa matrica alebo voskový vzor, zubná náhrada je navrhnutá počítačovým 

softvérom (CAD) a predspekaný keramický polotovar sa frézuje počítačovým 

opracovaním (CAM). Frézovanie prebieha v suchom stave, kedy obrábací nástroj ani 

obrábaný polotovar nie je chladený kvapalinou. Náhrada sa potom speká pri vysokej 

teplote. Existuje niekoľko variácií tohto procesu v závislosti od toho, ako sa vykonáva 

skenovanie a ako sa kompenzuje zmršťovanie 3Y-TZP (~ 20-25%). Napríklad sú k 

dispozícii dotykové aj bezkontaktné skenery. Celkovo sa bezkontaktné skenery 

vyznačujú vyššou hustotou údajových bodov a vyššou rýchlosťou digitalizácie v 

porovnaní s kontaktnými skenermi [4]. 
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Keramické prášky majú iba malé odchýlky v chemickom zložení. Prášky pozostávajú 

z aglomerátov sušených rozprašovaním (priemer asi 60 µm) z oveľa menších 

kryštálov, ktoré majú priemer asi 40 nm. Polotovary sa zvyčajne vyrábajú izostatickým 

lisovaním za studena. Stredná veľkosť pórov zhutneného prášku je veľmi malá, rádovo 

20 - 30 nm s veľmi úzkym rozdelením veľkosti pórov [4]. 

Teplota predspekania polotovarov ovplyvňuje tvrdosť a obrobiteľnosť. Tieto dve 

vlastnosti pôsobia v opačných smeroch: na manipuláciu s polotovarmi je potrebná 

primeraná tvrdosť, ale ak je tvrdosť príliš vysoká, obrobiteľnosť klesá. Teplota 

tepelného spracovania tiež ovplyvňuje drsnosť povrchu polotovaru. Celkovo vyššie 

teploty pred spekaním vedú k drsnejším povrchom. Hustota každého polotovaru sa 

starostlivo meria tak, aby sa počas konečného spekania aplikovalo príslušné 

vyrovnávacie zmrštenie. Konečná hustota predspekaných polotovarov je asi 40 – 50 % 

teoretickej hustoty [4]. 

Výplne môžu byť po obrábaní zafarbené ponorením do roztokov rôznych solí kovov, 

ako sú cér, bizmut, železo alebo ich kombinácie. Koncentrácia roztoku silne ovplyvňuje 

konečný odtieň. Na dosiahnutie zafarbenia postačujú koncentrácie len 0,01 mol%. 

Farebný odtieň je taktiež ovplyvňovaný teplotou spekania. 

Výraznejšie zmršťovanie začína približne pri 1000 ᵒC a dosahuje ~ 25% v spečenom 

stave. Konečné teploty spekania medzi 1350 a 1550 ᵒC s výdržou 2 až 5 hodín vedú 

k hustotám vyšším ako 99 % teoretickej hustoty. Malé množstvo prísady oxidu 

hlinitého pôsobí ako spekací prostriedok, čo umožňuje použitie nižších spekacích 

teplôt a časov [4]. Výhodou tohto postupu je, že počas konečného spekania je 

odstránené napätie spôsobené obrábacím nástrojom. Taktiež, ak nastalo počas 

predspekania alebo obrábania k fázovej premene tetragonálneho ZrO2 na 

monoklinickú fázu, tak je táto zmena navrátená počas kroku konečného spekania [4, 

16]. Príklad komerčného predspekaného polotovaru je znázornený na obrázku 2-9. 

 

 

Obr. 2-9 Príklad komerčného predspekaného polotovaru ZrO2 [18]. 
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2.4.2 Obrábanie keramických polotovarov v spečenom stave 

Tvrdé obrábanie 3Y-TZP a Mg-PSZ 

Bloky Y-TZP sa pripravujú predbežným spekaním pri teplotách pod 1500 °C, aby sa 

dosiahla hustota najmenej 95% teoretickej hustoty, účelom je dosiahnutie štruktúry 

s uzavretou pórovitosťou. Polotovary s uzavretou pórovitosťou sa potom spracovávajú 

izostatickým lisovaním za horúca, tzv. HIPovaním („HIP“ – anglicky Hot Isostatic 

Pressing) pri teplotách medzi 1400 a 1500 °C pod vysokým tlakom v atmosfére 

inertného plynu, aby sa zabránilo rekcii prostredia s polotovarom. Toto posledné 

spracovanie vedie k veľmi vysokej hustote často presahujúcej 99 % teoretickej hustoty 

[4]. 

Bloky potom môžu byť opracované pomocou špeciálne navrhnutého frézovacieho 

stroja. Kvôli vysokej tvrdosti a nízkej obrobiteľnosti plne spečeného Y-TZP musí byť 

frézovací stroj obzvlášť tuhý, osadený diamantovými nástrojmi. Pri tomto spôsobe 

obrábania sa dosahuje horších hodnôt drsnosti povrchu ako pri mäkkom obrábaní, čo 

má za následok horšiu životnosť produktu, ktorá je spojená s iniciáciou trhlín od 

povrchu. Príklad polotovaru a materiálu vhodného na tvrdé obrábanie je na obrázku 2-

10. 

 

 

Obr. 2-10 Príklad komerčného spečeného polotovaru BruxZir, ktorý bol HIPovaný [19]. 

 

2.5 Hodnotenie fyzikálnych vlastností keramických materiálov 

2.5.1 Stanovenie veľkosti zrna pomocou lineárnej priesečníkovej metódy 

Lineárna priesečníková metóda slúži na určenie priemernej veľkosti zrna, a to dvoma 

spôsobmi. 

1.) spôsob: Do obrázku mikroštruktúry je nanesená úsečka známej dĺžky, následne sú 

sčítané hodnoty N, kedy úsečka preruší zrno (úsečka pretína celé zrno-N=1, úsečka 

začína/končí v zrne-N=0,5, úsečka sa dotýka hranice zrna tangenciálne-N=0,5). 
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2.) spôsob: Sú sčítané hodnoty P, kedy sa sčítajú hodnoty určené pre pretnutie hraníc 

zrna úsečkou (ak úsečka pretína hranicu zrna-P=1, ak úsečka pretína bod, v ktorom 

sa nachádza hranica troch zŕn-P=1.5). Je možné využiť priamu ako aj kruhovú úsečku 

(obr. 2-11). Je nutné, aby sa v každom poli nachádzalo aspoň 50 úsekov zŕn 

a vyžaduje sa vyhodnotenie minimálne piatich rôznych poliach s minimálnym počtom 

250 zachytených úsekov zŕn [20]. 

 

Obr. 2-11 Testovací raster [20]. 

Priemerný dĺžkový rozmer zrna (�̅� [mm]) sa určuje pomocou nasledujúcej rovnice, 

kedy sa pri výpočte využíva hodnota pre počet prerušených zŕn N (rov. 3) alebo 

pomocou rovnice, v ktorej sa využíva hodnota pre počet pretnutých hraníc zŕn P (rov. 

4). 

 �̅� =
𝐿

𝑁
 [𝑚𝑚] (3)  

 

L-dĺžka úsečky [𝑚𝑚], 

N-počet prerušených zŕn. 
 

 �̅� =
𝐿

𝑃
 [𝑚𝑚] (4)  

 

L-dĺžka úsečky [𝑚𝑚],  

P-počet prerušených hraníc zŕn. 

 

Normovaná veľkosť zrna G je určená príslušnou štátnou normou, kedy sa využíva 

porovnávacej metódy medzi štruktúrou skúmaného materiálu a normovanými 

zobrazeniami alebo výpočtom  (rovnice (4) až (6) [20]) a následným porovnaním 

hodnôt v tabuľke veľkosti zŕn udávanej normou. Je potom možné určiť veľkosť zŕn, 

ktorá najbližšie odpovedá veľkosti zŕn pozorovaného materiálu. U každej vzorky je 

nutné hodnotiť minimálne tri náhodne vybrané polia [20]. 
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 𝐺 =
𝑙𝑜𝑔 𝑚

𝑙𝑜𝑔 2
− 3 (5)  

 

m-počet zŕn na štvorcový milimeter povrchu  skúšobnej vzorky na skúmanej ploche 

 

 𝑚 = 2 ∗ 𝑛100 (6)  

 

𝑛100-celkový počet rovnocenných zŕn skúmaných na  zobrazení s priemerom D 

(pri zväčšení 100x). 

 

 𝑛100 = 𝑛1 +
𝑛2

2
 (7)  

 

𝑛1-počet zŕn ležiacich celou plochou vo vnútri kružnice s priemerom D, 

𝑛𝟐-počet zŕn zachytených kružnicou s priemerom D. 

 

 

Testovanie mechanických vlastností keramických telies 

Na testovanie pevnosti keramických materiálov sa využívajú najmä testy trojbodovým 

a štvorbodovým  ohybom, pri ktorých je teleso zaťažované napätím pôsobiacim na 

jednej osi. Výhody tejto metódy sú jednoduchá príprava vzoriek a jednoduchosť 

prevedenia. 

 

 
Obr. 2-12 a) schéma 3bodového ohybu, b) schéma 4bodového ohybu 

 

Pre obdĺžnikové teleso testované trojbodovým ohybom sa pevnosť σ0 vypočíta podľa 

rovnice: 

 

 𝜎0 =
3

2
∗

𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑙

𝑏 ∗ ℎ2
 [𝑀𝑃𝑎]. (8)  

 

 

Pre obdĺžnikové teleso testované štvorbodovým ohybom sa pevnosť σ0 vypočíta 

podľa rovnice: 

 
𝜎0 =

3 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑑

𝑏 ∗ ℎ2
 [𝑀𝑃𝑎]. 

(9)  



16 
 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥 - maximálna sila pri poškodení [N], 

𝑏 a ℎ - šírka a hrúbka skúšobného telesa [mm], 

𝑙 - vzdialenosť medzi stredmi vonkajších oporných valčekov (trojbodový ohyb) [mm], 

𝑑 - vzdialenosť medzi stredmi vnútorných oporných a vonkajších zaťažovacích 

valčekov (štvorbodový ohyb) [mm]. 

 

Biaxiálna ohybová pevnosť – Ball on three Balls (B3B) test 

Tento test sa využíva na simuláciu reálneho zaťaženia (zaťaženie na viacerých osách) 

keramického telesa. Pri tomto type namáhania sa defekty materiálu alebo štruktúry 

prejavia viac ako pri namáhaní napätím pôsobiacim na jednej osi. Skúšobná vzorka 

má buď štvorcový alebo obdĺžnikový pôdorys. Pri tomto teste je skúšané teleso 

umiestnené na tri vzájomne sa dotýkajúce gule (ťahová strana) a symetricky zaťažené 

štvrtou guľou, ktorá na teleso vyvíja tlak (pozri obrázok 2-13). [22] 

 

 
Obr. 2-13 a) Schéma testovacieho zariadenia, b) Usporiadanie guľôčok a vzorky, c) Príklad napäťového poľa na 

ťahovej strane vzorky [21]. 

Vplyvom geometrie skúšky je maximálne napätie rozložené približne do trojuholníku. 

Výhodou tejto metódy oproti ohybovým skúškam je nízke trenie medzi testovaným 

telesom a meracím zariadením. Vďaka tomu je možné testovať plne spečené vzorky 

a telesá o veľkosti 1 mm3. Výpočet pevnosti popisuje rovnica: 

 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 = −
3∙𝐹

4∙𝜋∙𝑡2 ∙ (𝜉 − 𝜆) [MPa] 

 

(10)  

𝐹-zaťažovacia sila [N], 

𝑡-hrúbka testovaného telesa [mm]. 
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Parametre 𝜉 𝑎 𝜆 sú určené rovnicami: 

 

 
𝜉 = (1 + 𝑣) ∙ 𝑙𝑛 (

𝑏

𝑅
)

2

+
(1 − 𝑣)

2
∙ (

𝑏

𝑅
)

2

 
(11)  

 

 
𝜆 =  (1 + 𝑣) ∙ [1 + 𝑙𝑛 (

𝑅𝑎

𝑅
)

2

] + (1 − 𝑣) ∙ (
𝑅𝑎

𝑅
)

2

, 
(12)  

 

𝑣 - Poissonovo rozdelenie pre materiál v tvare disku, 

𝑏 - je rádius zaťažovania plochy, 

𝑅 a 𝑅𝑎- rádius disku a plochy vymedzenej guľôčkami. 

 

 

Weibullovo rozdelenie 

Weibullovo rozdelenie sa využíva pre popis pevnosti keramických materiálov, pretože 

pevnosť materiálu je ovplyvňovaná náhodnými vadami, a teda je nutné popisovať ju 

štatistickým prístupom [22]. Hustota pravdepodobnostnej funkcie dvojparametrového 

Weibullovho rozdelenia pre náhodnú spojitú premennú x (napr. pevnosť) má tvar: 

 

 
𝑃(𝑥) = (

𝑚

𝛽
) ∙ (

𝑥

𝛽
)

𝑚−1

𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑥

𝛽
)

𝑚

]    𝑥 > 0 
(13)  

 

 𝑓(𝑥) = 0   𝑥 > 0, (14)  

 

𝑚 - Weibullov modul  

𝛽 - parameter stupnice (>0) 

 

Weibullova charakteristická pevnosť je hodnota pevnosti s pravdepodobnosťou 

porušenia 63.2 %. Pokiaľ je náhodná premenná, ktorá predstavuje pevnosť skúšaného 

telesa charakterizovaná rovnicou (13), potom je pravdepodobnosť, že skúšané teleso 

nenesie menovité napätie σf, tzn., že má menovitú pevnosť σf = σnom, určenú 

kumulatívnou rozdeľovacou funkciou: 

 

 
𝑃𝑓 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [(

𝜎𝑓

𝜎0
)

𝑚

]    𝑝𝑟𝑜   𝜎𝑓 > 0, 
(15)  

𝑃𝑓 - pravdepodobnosť porušenia (-) 

𝜎0 - charakteristická pevnosť [MPa] 

 

Udáva odhad parametrov základného rozdelenia pevnosti.  

 

Tvrdosť 

Tvrdosť materiálu je jednou s najpozorovanejších mechanických vlastností, a to 

z dôvodu rýchlosti, jednoduchosti a faktu, že teleso po skúške nie je znehodnotené. Je 
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to odolnosť materiálu voči vnikaniu iného telesa (indentoru). Podľa hodnôt tvrdosti 

daného telesa je možné odhadnúť jeho ďalšie mechanické vlastnosti, ako napr. 

pevnosť v ťahu, obrobiteľnosť a iné. Pri skúške sa posudzuje trvalá plastická 

deformácia, ktorú spôsobí indentor na telese. Najčastejšie je indentor umiestnený 

kolmo na skúšané teleso.  

 

Na meranie tvrdosti keramických materiálov sa často využíva metóda merania tvrdosti 

podľa Vickersa, kedy je indetorom štvorboký ihlan z diamantu s vrcholovým uhlom 

136°. Rozsah zaťaženia pri meraní mikrotvrdosti je v rozmedzí od niekoľko málo 

Newtonov až do hodnoty 9.8 N, doba zaťaženia je od 10 do 15 sekúnd. Pričom teleso 

musí mať dostatočne hladký povrch. Pri vyhodnotení je podstatná dĺžka uhlopriečok 

d1 a d2, ktoré sú spôsobené vtlačením indentoru. Určí sa aritmetický priemer týchto 

dĺžok d. Následne je možné podľa rovnice 16 určiť hodnotu tvrdosti podľa Vickersa. 

Geometriu skúšky popisuje obrázok 2-13. 

 

 
𝐻𝑉 =

𝐹

𝐴
= 0.189 ∙

𝐹

𝑑2
 [

𝑁

𝑚𝑚2
] 

(16)  

 

𝐹 - zaťažujúca sila [N], 

𝐴 - povrch vtisku [mm2]. 

 

 
 

Obr. 2-14 Schéma metódy podľa Vickersa 

 

2.5.2 Hodnotenie drsnosti povrchu-priama mechanická metóda 

V súčasnej dobe sa na meranie drsnosti povrchu používajú najmä kontaktné metódy. 

Tento faktor je dôležité sledovať, pretože ovplyvňuje mechanické vlastnosti 

a životnosť. V experimentálnej časti tejto práce bola využívaná priama dotyková 

metóda. Je to metóda pomerne stará, ale má výhody ako sú možnosť prevodu 

analógového záznamu na digitálny a presnú reprodukovateľnosť. Hlavnými 

nevýhodami tejto metódy sú možné poškodenie povrchu skúšanej časti telesa, pri 

prechode snímača v podobe ihly a dĺžka procesu. Podstatou je mapovanie povrchu 

pomocou zaťaženého hrotu snímača so zaoblenou špičkou, ktorý sa konštantnou 
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rýchlosťou pohybuje v smere skúšania. Pohyb môže byť vykonávaný skúšobným 

telesom. Zmeny výšky hrotu sú zaznamenávané a vyhodnocované [23].  

 

Pri hodnotení drsnosti povrchu sa na popis geometrie povrchu používajú parametre 

Ra, Rv, Rp, Rz a iné. 

 

Ra – je priemerná odchýlka od povrchu, ide o aritmetický priemer absolútnych hodnôt 

súradníc profilu drsnosti. 

Rp - je výška najvyššieho bodu profilu drsnosti povrchu. 

Rv - je hĺbka najhlbšieho miesta skúmaného profilu. 

Rz - je suma súčtu vertikálnych vzdialeností medzi najvyšším a najnižším bodom. 

 

Podľa výskumu Denry a kol. [4] sa u keramík na báze ZrO2 stabilizovanými 3 mol. % 

ytria vyskytuje súvislosť medzi veľkosťou zrna a kvalitou povrchu po obrobení. Čím 

väčšie zrno, tým je povrch po obrobení drsnejší a naopak. Pričom je veľkosť zrna 

ovplyvňovaná najmä teplotou spekania. Vyššia spekacia teplota vedie k zhrubnutiu 

zrna, a teda aj k drsnejším povrchom. Filser a kol. [24] uvádzajú výsledky Ra = 0.2 μm 

a Rz = 1.6  μm pre materiál 3Y TZP spekaný na teplote 1350 ᵒC. Drsnosti povrchu boli 

pozorované v dvoch na seba kolmých smeroch. U keramík na báze Al2O3 

pozorovaných Mohanty a kol. [25] boli drsnosti povrchu dentálnej korunky po obrobení 

nespečeného telesa Ra = 0.35 ± 0.03 μm a plne spečeného Ra = 0.18 ± 0.07 μm pri 

teplote spekania 1550 °C a výdrži na teplote po dobu 2 hodín. 

 

 

 

 

 

  



20 
 

3 Ciele práce 

 

Cieľom práce bolo vypracovanie rešerše pre danú problematiku. Ďalej obrobenie a 
spečenie dentálnej náhrady, stanovenie zmrštenia keramického obrobku v priebehu 
spekania a zhodnotenie povrchu dentálnej náhrady. 

 

Tento hlavný ciel sa skladá z niekoľkých ďalších cieľov: 

- štúdium mikroštruktúry (a) ZrO2 vzoriek pripravených z špeciálneho 

mezoporézneho prášku ZrO2 a (b) vzoriek z komerčných polotovarov zo ZrO2 

- zhodnotenie vplyvu spekacej teploty na veľkosť zrna a drsnosť povrchu  

- zhodnotenie biaxiálnej ohybovej pevnosti spečených vzoriek a korelácia pevností s 

ich mikroštruktúrou  

- určenie lineárneho zmrštenia a koeficientu zmrštenia zo stavu vyžíhaného do stavu 

spečeného polotovarov pripravených z mezoporézneho prášku ZrO2 

- spečenie keramickej ZrO2 korunky na základe reálneho modelu získaného zo 

zubnej ordinácie 
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4 Experimentálna časť 

Pre experimentálnu časť práce boli pracovníkmi z výskumnej skupiny Pokročilé 

keramické materiály na pracovisku CEITEC VUT pripravené polotovary ZrO2 metódou 

gélového odlievania. Príprava týchto polotovarov nebola študijným zámerom tejto 

práce a postup prípravy je detailne popísaný v článku [26] a v diplomovej práci [27]. 

Z týchto polotovarov a taktiež z dvoch typov komerčných polotovarov, ktoré slúžili pre 

porovnávacie účely, boli pripravené skúšobné vzorky, na ktorých sa v spečenom stave 

testovala biaxiálna pevnosť v ohybe a stanovili sa vybrané fyzikálne vlastnosti vzoriek, 

menovite veľkosť zŕn, hustota a drsnosť povrchu po spečení. 

 

4.1 Materiály a vzorky 

Pre prípravu polotovarov metódou gélového odlievania [26] bol zvolený keramický 

prášok ZrO2 stabilizovaný 3 mol. % Y2O3 (SZ-3Y, JiangXi Size Materials, Čína). Jedná 

sa o špeciálny prášok s mezoporéznou štruktúrou. Morfológia častíc prášku je na obr. 

4-1. Z tohto prášku a organických aditív boli gélovým odlievaním pripravené telesá v 

tvare diskov o rozmeroch  D 30.0 - h 5.5 mm a v tvare valčekov o rozmeroch D 24.0 - 

h 22.0 mm. Disky slúžili pre testy mechanických a fyzikálnych vlastností a valčeky boli 

použité na demonštráciu obrábania reálnej zubnej náhrady -  keramickej korunky. 

Vlastnosti komerčných polotovarov sú uvedené v tabuľke 4.1 a fotky polotovarov sú 

znázornené na obrázkoch 4-2 a 4-3. 

 

 

 
Obr. 4-1 Morfológia častíc ZrO2 prášku SZ-3Y. 

 

100 nm 
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Tabuľka 4.1 Vlastnosti komerčných polotovarov 

Označenie v tejto 
práci 

 Crystal 1500/1 Decorematrix 1450/2 

Výrobca  
Digital Dental, 

USA 
JiangXi Size Materials, 

Čína 

Označenie 
polotovaru 
výrobcom  

 
Crystal Diamond 

Zirconia 
De Corematrix EX 

Materiál prášku  ZrO2 + 3 mol. % Y2O3 ZrO2 + 3 mol. % Y2O3 

Výrobca prášku  
Tosoh Corp., 

Japonsko 
JiangXi Size Materials, 

Čína 
Označenie prášku 
výrobcom 

 TZ-3YS-E SZ-3Y 

Metoda prípravy 
polotovaru 

 CIP + predspekanie CIP + predspekanie 

Tvar polotovaru  disk, blok disk 

Chemické zloženie (hm. %) 

ZrO2 91.6 
Y2O3 5.0 
HfO2 3.0 

Al2O3 < 1.0  

ZrO2+HfO2+Y2O3 ≥ 99.0 

Y2O3 4.5 ～ 6.0 

HfO2 ≤ 5.0 
Al2O3 ≤ 0.5 

ostatné oxidy ≤ 0.5 
Odporúčaná teplota 
spekania 

(°C) 1500 1450a 

Odporúčaná výdrž 
na teplote spekania 

(h) 1 2 

Hustota pred 
spekaniam 

(g/cm3) nie je známa ≥3.00 

Hustota po spekaní (g/cm3) nie je známa ≥6.02 
Veľkosť zŕn (nm) 70 – 300 nie je známa 
Pevnosť v ohybe (MPa) 1250 ≥900 
Lomová 
húževnatosť 

(MPa.m1/2) 7.0 nie je známa 

Priesvitnosť  3.6 x 103 (lux) 44 (%) 

Certifikáty, 
osvedčenia 

 
FDA-registered, 

IDENTCeram Certificate, 
CE certified (CE 0398) 

FDA-registered 
CE certified (CE 0197) 

Využitie  

mostíky, 
korunky zadných 

zubov 
 

vhodný pre obnovu: 
jednej korunky, 

pripojenej korunky, 
mostíky (3-4 jednotky) 
„telescopic“ korunky, 
„cantilever“ mostík, 

„inlay“ mostík 

Referencie  [28] [29] 
a Teplota 1450 °C upresnená na dotaz internou komunikáciou medzi výrobcom a vedúcim tejto práce. 
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Obr. 4-2 Fotografia nespečeného komerčného ZrO2 polotovaru Crystal Diamond Zirconia. 

 

 

 
Obr. 4-3 Fotografia nespečeného komerčného ZrO2 polotovaru De Corematrix EX. 

 

 

4.2 Obrábaní skúšobných vzoriek 

Polotovary SZ-3Y boli pred obrábaním vyžíhané na teplotu 1000 °C s výdržou na 

teplote po dobu 1 hodiny. Na obrábanie laboratórne pripravených polotovarov SZ-3Y 

aj komerčných polotovarov bola použitá CNC frézka HWT E-442 CNC TROLL (AZK, 

Česká republika). Pre návrh obrábacích dráh a generovanie CNC kódu bol použitý 

software Autodesk Inventor Professional 2020 s modulom Autodesk HSM Ultimate 
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2020. Pre generovanie CNC kódu bol použitý postprocesor prispôsobený firmou CAD 

Studio (Česká republika) priamo pre daný typ frézky. 

Disky boli súsledne frézované pomocou špirálovej stratégie, ktorá je znázornená na 

obr. 4-4. Obrábacie podmienky boli nasledujúce: 

 

• otáčky vretena 20000 ot/min, 

• pracovný posuv 600 mm/min, 

• hĺbka rezu ap 0.1 mm, 

• šírka rezu ae 0.4 mm. 

 

 
Obr. 4-4 Špirálová stratégia pre obrábanie testovacej plochy disku. 

 

Ako obrábací nástroj bola použitá diamantom povlakovaná dvojbritá toroidna fréza s 

priemerom 2 mm (D-EPDR-2020-20-02, MOLDINO Tool Engineering,Ltd.). Fotografia 

frézy a jej rozmery sú podľa schémy na obrázku 4-5 nasledujúce: 

D = 2 mm, d = 4 mm, dn = 1,92 mm, ln = 20 mm, L = 60 mm a l = 3 mm. 

 

 

Obr. 4-5 Schéma a fotografia dvojbritovej frézy D-EPDR-2020-20-02. 

Pretože bolo naplánované obrábanie niekoľkých šarží testovacích vzoriek (pozri 

tabuľka 4.1), bola na obrábanie vždy použitá nová fréza a to pre každou šaržu vzoriek. 
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4.3 Režimy žíhania a spekania 

Obrobené polotovary do tvaru diskov tak, aby ich hrúbka po spekaní bola 3.0 mm, boli 

spekané na rôzne teploty vo vysokoteplotnej peci HT-1600-M (CLASIC CZ, spol. s.r.o., 

Řevnice, Česká republika). Režim spekania bol nasledujúci: ohrev z izbovej teploty 

rýchlosťou 10 °C/min na teplotu 780 °C, následne ohrev rýchlosťou 5 °C/min na 

spekaciu teplotu (pozri tabuľka 4.2), kde bola vzorka ponechaná po dobu 2 hodín. 

Potom bola vzorka riadene ochladená nastavenou rýchlosťou 5 °C/min do teploty 

800 °C. Následne už nasledovalo voľné ochladenie v peci až do laboratórnej teploty 

(23 °C). Od obidvoch typov práškov bolo pro komplexné hodnotenie ponechané 

niekoľko vzoriek len vo vyžíhanom stave. 

 
Tabuľka 4.2 Prehľad označovania vzoriek, žíhacích a spekacích teplôt. 

Vzorec Výrobca Teplota / výdrž 

žíhanie 

Teplota / výdrž 

spekania 

Počet 

vzoriek* 

  (°C / hod) (°C / hod)  

SZ-3Y 1350/2 

CEITEC VUT 1000 / 1 

1350 / 2 22 

SZ-3Y 1450/2 1450 / 2 30 

SZ-3Y 1550/2 1550 / 2 35 

Crystal 1500/1 Digital Dental nie je známe 1500 / 1 29 

De Corematrix 1450/2 
Jiangxi Size 

Materials 
nie je známe 1450 / 2 30 

* Jedná sa o počty vzoriek použité na mechanické skúšky. 
§ Teplota 1450 °C bola upresnená na dotaz internou komunikáciou medzi výrobcom a vedúcim tejto 

práce. 

 

4.4 Metódy hodnotenia 

4.4.1 Hustota 

Hustota spečených vzoriek bola stanovená podľa Archimédovej metódy (ČSN EN 623-

2). Vzorky boli vážené s presnosťou 0.1 mg na váhach Mettler AG 64 (Mettler Toledo, 

SRN). Pre výpočet relatívnej hustoty bola použitá teoretická hustota ρteor  = 6.08 g/cm3 

pro keramiku ZrO2  + 3 mol. % Y2O3. 

 

4.4.2 Mikroštruktúra a veľkosť zrna 

Vyleštené vzorky boli tepelne leptané kvôli zvýrazneniu hraníc zŕn na teplote o 50 °C 

nižšej, než bola teplota spekania a to po dobu 10 min. Pre zvýšenie elektrickej vodivosti 

povrchu leštených vzoriek, boli vzorky naprášené 20 nm hrubou vrstvou uhlíku (Leica 

EM ACE600, Leica microsystems, Švajčiarsko). Mikroštruktúra práškov a vzoriek bola 

pozorovaná pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM, Verios 460L, FEI 

s.r.o., Česká republika). 
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Pomocou lineárnej priesečníkovej metódy (podľa [20]) bola stanovená stredná veľkosť 

zŕn spečených keramických vzoriek zo snímok urobených pomocou SEM. Keďže 

lineárna priesečníková metóda neberie do úvahy reálny tvar zrna (nepravidelný 

mnohosten), tak sa podľa Mendelsona [30] vynásobila stredná veľkosť zŕn 

koeficientom 1.56 za účelom priblíženie sa reálnemu rozmeru zrna. 

 

4.4.3 Drsnosť spečených vzoriek 

Drsnosť povrchov spečených vzoriek bola skúmaná pomocou kontaktného 

profilometru DektakXT (Bruker Corporation, USA) podľa noriem EN ISO [31, 32]. Bol 

použitý polomer hrotu profilometru 2 µm. Smer zaznamenaného profilu drsnosti bol 

vždy kolmý k smeru dráhy po obrábacom nástroji. Dáta získané profilometrom boli 

zapracované softwarom Gwyddion [33] s cut-off parametrom 0.8 a boli vyhodnotené 

parametre drsnosti Ra, Rv, Rp a Rz. 

 

4.4.4 Pevnosť v ohybe 

Biaxiálna pevnosť bola stanovená pomocou univerzálneho testovacieho stroja (8862, 

Instron, USA) v konfigurácii biaxiálneho ohybu pomocou B3B metódy, kedy boli 

použité oceľové gule (3 podperné a 1 zaťažujúca) o priemere 17.463 mm (čo dáva 

priemer kružnice od podperných guľôčok približne 20 mm). Bolo použité zaťaženie s 

priečnou rýchlosťou 0.5 mm/min. Viac podrobností o meraní biaxiálnej sily je možné 

dohľadať v článku [34]. Parametre rozdelenia Weibullovej pevnosti boli vypočítané 

numericky pomocou metódy maximálnej vierohodnosti (anglicky maximum likelihood 

method) v súlade s normou EN 843-5 [35]. 
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5  Výsledky a diskusia 

5.1 Veľkosti zŕn a mikroštruktúra 

Pre zvýraznenie hraníc zŕn boli spečené vzorky tepelne leptané a následne nauhličené 

tenkou vrstvou uhlíku, aby bolo možné pozorovať mikroštruktúru vzoriek pomocou 

SEM. Na obrázkoch 5-1 až 5-5 sú znázornené mikroštruktúry pozorovaných 

materiálov. Pomocou fotografií jednotlivých hodnotených mikroštruktúr a lineárnej 

priesečníkovej metódy boli s využitím rovnice (4) vypočítané priemerné veľkosti zŕn 

vzoriek (pozri tabuľku 5.1).  

 
Tabuľka 5.1 Priemerná veľkosť zrna v závislosti na materiáli a konečnej teplote spekania. 

Vzorka 
Teplota / výdrž 

spekania 
[°C / hod] 

Priemerná 
veľkosť zrna* 

[nm] 
Poznámky 

SZ-3Y 1350/2 1350 / 2 287.0 ± 7.6 

táto práca 
 

SZ-3Y 1450/2 1450 / 2 396.5 ± 13.7 

SZ-3Y 1550/2 1550 / 2 478.7 ± 17.0 

Crystal 1500/1 a 1500 / 1 387.0 ± 12,1 

Decorematrix 1450/2 a 1450 / 2 432.2 ± 6.3 

TZ-3YS-E b 1450 / 2 738.3 ± 26.4 [36], ZrO2 + 3 mol.% Y2O3 

HSY-3 1450 / 2 468.0 ± 46.8 [37], ZrO2 + 3 mol.% Y2O3 

„DD Bio ZX2“ a 1450 c 450.6 [38], ZrO2 + 3 mol.% Y2O3 

„DD Bio ZX2“ a 1550 c 592.8 [38], ZrO2 + 3 mol.% Y2O3 

* Veľkosť zrna je vynásobená koeficientom 1.56 a je udávaná s 95% konfidenčným intervalom. 
a Vzorky pripravené metódou CIP. 
b Veľkosť zrna je prepočítaná a vynásobená 1.56, v [36] bol pôvodne použiť koeficient 1.775. 
c Výdrž na teplote spekania nie je v článku [38] uvedená. 

 

U vzoriek SZ-3Y, ktoré sa spekali na rôznych teplotách, je možné pozorovať závislosť 

medzi rastúcou teplotou a rastúcou veľkosťou zrna. Kedy vzorka SZ-3Y 1350/2 

vykazovala priemernú veľkosť zrna 287.0 nm, zatiaľ čo vzorka z SZ-3Y 1550/2 

vykazovala priemernú veľkosť zrna 478.7 nm. Pri porovnaní vzoriek spekaných na 

1450 °C má laboratórne pripravená vzorka SZ-3Y 1450/2 v porovnaní s komerčným 

variantom Decorematrix 1450/2 nižšiu hodnotu priemernej veľkosti zrna. Tento jav 

môže byť zapríčinený rozdielnosťami v postupe prípravy, pretože oba polotovary boli 

pripravené z toho istého prášku SZ-3Y a spekané na tú istú teplotu s tou istou výdržou.  
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Obr. 5-1 Mikroštruktúra SZ-3Y 1350ᵒC – 2h. 

 
Obr. 5-2 Mikroštruktúra SZ-3Y 1450ᵒC – 2h. 

 
Obr. 5-3 Mikroštruktúra SZ-3Y 1550ᵒC – 2h. 

1 µm 

1 µm 

1 µm 
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Obr. 5-4 Mikroštruktúra Crystal ZrO2 1500ᵒC – 1h. 

 

Obr. 5-5 Mikroštruktúra Decorematrix 1450ᵒC – 2h. 

 

 

Ďalším javom, ktorý je pozorovateľný z nameraných hodnôt je rozdiel veľkosti zŕn 

u vzoriek spekaných na teplote 1550 °C. SZ-3Y 1550/2 má priemernú veľkosť zŕn 

478.7 nm, v porovnaní s tým vzorka DD Bio ZX2, ktorá bola spekaná na teplote 

1550 °C po dobu troch hodín, má priemernú veľkosť zŕn 592.8 nm. Rozdiely sú 

spôsobené odlišnosťami vo veľkosti častíc keramického prášku a rozdielnym 

postupom výroby. Avšak, pravdepodobným hlavným dôvodom väčšej veľkosti zŕn 

vzorky DD Bio ZX2 je dlhšia výdrž na konečnej teplote vo fáze spekania.  

Grafické porovnanie veľkosti zŕn je znázornené v grafe na obr. 5-6. Z grafu je zrejmé, 

že čím je u vzoriek SZ-3Y konečná teplota spekania vyššia, tým je väčšie zrno. 

 

1 µm 

1 µm 
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Obr. 5-6 Graf priemernej veľkosti zrna v závislosti na materiáli a konečnej teplote spekania. Chybové úsečky 

predstavujú 95% konfidenčné intervaly. 

 

Relatívne hustoty spečených vzoriek sú uvedené v tabuľke 5.2. Najnižšie hustoty 

(98.9 % t.h.) dosiahla vzorka Crystal 1500/1, zatiaľ čo najvyššej hustoty (100.2  % t.h.) 

dosiahli vzorka SZ-3Y 1550/2 a vzorka Decorematrix 1450/2 (99.6  % t.h.). 

Relatívna hustota vzorky SZ-3Y 1550/2  (100.2  % t.h.) presiahla hodnotu 100 %, čo 

nie je fyzikálne možné. To mohlo byť spôsobené tým, že bola použitá hodnota 

teoretickej hustoty 6.08 g/cm3. V prípade, že by bola použitá teoretická hustota 

6.1 g/cm3, bola by relatívna hustota tejto vzorky len 99.87 % t.h.. Keďže všetky 

spečené vzorky dosiahli vysokých hustôt, tak ich môžeme poväzovať za dokonale 

hutné (bez výraznej pórovitosti). 

 

Tabuľka 5.2 Hustota spečených vzoriek 

Vzorka 
Relatívna hustota 

(% t. h.) 

SZ-3Y 1350/2 99.55  ± 0.41 

SZ-3Y 1450/2 99.82  ± 0.48 

SZ-3Y 1550/2 100.20  ± 0.23 

Crystal 1500/1 98.91  ± 0.22 

Decorematrix 1450/2 99.60  ± 0.04 

Relatívna hustota je udávaná s 95% konfidenčným intervalom. 
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5.2 Drsnosť spečených vzoriek 

Na priame porovnanie Ra a Rz jednotlivých vzoriek slúži graf na obr. 5-7. 

 
Obr. 5-7 Graf porovnania parametrov Ra a Rz jednotlivých vzoriek. Chybové úsečky predstavujú 95% konfidenčné 
intervaly. 

Z  výsledkov nie je zrejmá žiadna závislosť medzi veľkosťou zrna (prípadne teplotou 

spekania) a výslednou drsnosťou povrchu telesa. Tento výsledok je v rozpore 

s poznatkami v článku Denryho a kol. [4], ktorí zaznamenali hrubnutie povrchu 

súčasne s hrubnutím častíc pri rastúcej spekacej teplote. Napriek tomu je možné 

aspoň konštatovať, že vzorky z polotovaru SZ-3Y spekané na teplotách 1350 a 1550 

°C majú nižšie drsnosti, než sú drsnosti vzoriek pripravených z komerčných 

polotovarov. Veľmi dôležité zistenie je, že i keď sú vzorky SZ-3Y a Decorematrix 

pripravené z toho istého keramického prášku ZrO2, tak drsnosti vzorky SZ-3Y pri 

teplotách 1350 a 1550 °C sú výrazne nižšie než je drsnosť vzorky Decorematrix 

spekaného pri teplote 1450 °C  a výdrži na tejto teplote po dobu 2 hodiny. 

 Dôvod, prečo vzorka SZ-3Y 1450/2 má oproti ostatným vzorkám SZ-3Y 

najvyššie parametre drsnosti, nie je zatiaľ známy a na objasnenie bude nutné 

detailnejšie preskúmať povrchy vzoriek a hľadať rozdielnosti v textúre materiálu. 

Obdobné závery je možné uskutočniť pre zostávajúce parametre Rv a Rp, 

pričom za povšimnutie stojí veľmi vysoká hodnota parametru Rv (priehlbina od ideálne 

rovného povrchu) pre vzorku Decorematrix 1450/2, ktorá je 3.69 ± 1.6 µm (najvyššia 

hodnota zo všetkých testovaných vzoriek, pozri tabuľku 5.3). Táto hodnota je 

štatisticky významne odlišná  od hodnôt Rv všetkých ostatných vzoriek. To by mohlo 

znamenať, že v priebehu obrábania vzorky Decorematrix môže napríklad dochádzať 

k odoberaniu väčšieho  množstva materiálu, než u ostatných vzoriek. Dôvodom 

väčšieho odberu materiálu (vyštiepenie väčšieho počtu častíc na zub frézy) by mohla 

byť vyššia pevnosť nespečeného polotovaru. Obdobné závery boli učinené aj v inej 

štúdií [39]. 
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Tabuľka 5.3 Porovnanie parametrov drsnosti povrchu komerčných a laboratórne pripravených polotovarov. 

  Ra Rv Rp Rz 

Vzorka [nm] [µm] [µm] [µm] 

SZ-3Y 1350/2 159 ± 23 1.03 ± 0.37 1.06 ± 0.53 1.37 ± 0.30 

SZ-3Y 1450/2 240 ± 61 1.51 ± 0.44 2.28 ± 1.02 2.45 ± 0.75 

SZ-3Y 1550/2 126 ± 17 0.76 ± 0.17 1.24 ± 0.64 1.16 ± 0.23 

Crystal 1500/1 232 ± 62 1.20 ± 0.24 1.63 ± 0.53 1.95 ± 0.36 

Decorematrix 1450/2 229 ± 36 3.69 ± 1.60 1.17 ± 0.27 2.71 ± 0.73 
* Veľkosť zrna je udávaná s 99% konfidenčním intervalom. 

 

5.3 Pevnosť v biaxiálnom ohybe  

Pre priame porovnanie mechanických vlastností spečených vzoriek, ako sú priemerná 
a charakteristická pevnosť, slúži tabuľka 5.4. 

Tabuľka 5.4 Pevnosť spečených vzoriek. 

Vzorka 

    Weibullové charakteristiky 

n  
Priemerná 
pevnosť 

Modul 
m 

Charakteristická pevnosť 
𝜎0 

 (-) (MPa) (-) (MPa) 

SZ-3Y 1350/2 22 835 ± 51 6.92−2.12
+2.89 886−60

+63 

SZ-3Y 1450/2 30 1001 ± 46 8.26−2.21
+2.86 1063−52

+53 

SZ-3Y 1550/2 35 1184 ± 37 9.01−2.21
+2.88 1203−49

+50 

Crystal 1500/1 29 974 ± 43 11.1−2.94
+4.03 1019−39

+39 

Decorematrix 1450/2 30 790 ± 29 10.3−2.75
+3.56 826−33

+33 

Hodnoty uvedené vrátane 95% konfidenčného intervalu. 

 
Z výsledkov je zrejmá priama závislosť spekacích teplôt (veľkosti zrna) a priemernej 

pevnosti. U 3Y-TZP keramík je efekt transformačného zhúževnatenia podmienený 

veľkosťou zrna. Pokiaľ je zrno u 3Y-TZP keramiky príliš malé, tak jednotlivé zrná 

nemajú tendenciu k fázovej transformácii a teda niektoré zrná zostávajú stále 

tetragonálne – štruktúra ZrO2 je tzv. prestabilizovaná dopantom Y2O3.  Ďalej je možné 

z tabuľky 5.4 a z grafov na obrázkoch 5-8, 5-9 konštatovať, že SZ-3Y vzorky vykazujú 

rovnakú alebo vyššiu pevnosť ako komerčne dostupné polotovary.  
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Obr. 5-8 Porovnanie pevnosti vzoriek SZ-3Y. 

 

 

 
Obr. 5-9 Porovnanie pevnosti vzoriek SZ-3Y 1450/2 a 1550/2 a vzoriek z komerčných polotovarov. 
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Zaujímavosťou je, že aj keď sú vzorky SZ-3Y 1450/2 a Decorematrix 1450/2 

pripravené z rovnakého prášku a spekané na rovnakú teplotu, tak vzorka 

Decorematrix 1450/2 má pevnosť nižšiu o cca 21 %. Ďalším zaujímavým zistením je, 

že vzorka Decorematrix 1450/2 má veľkosť zrna cca 432 nm a napriek tomu má nižšiu 

pevnosť ako vzorka SZ-3Y 1450/2 s veľkosťou zrna cca 397 nm. Toto zrejme nesúvisí 

so schopnosťou transformácie t -> m fázy, ale pravdepodobne s rozdielnosťou 

prípravy polotovarov, kedy pri CIP metóde (vzorky Decorematrix) nedochádza 

k homogénnemu zlisovaniu prášku v celom objeme polotovaru. 

Ďalej bolo zistené, že pevnosti v ohybe vzoriek z komerčných polotovarov sú nižšie 

ako uvádzajú výrobcovia. U polotovaru značky Crystal výrobca uvádza pevnosť 1250 

MPa, pričom pri laboratórnom meraní sa zistila hodnota 974 ± 43 MPa. Pri meraní 

pevnosti vzorky značky Decorematrix bola nameraná pevnosť 790 ± 29 MPa, pričom 

výrobca uvádza ≥900 MPa. V prípade vzoriek Decorematrix je pevnosť zrejme 

ovplyvnená vysokou hodnotou parametra drsnosti povrchu Rv = 3.69 ± 1.60 µm (Rv 

udáva hodnotu hĺbky najnižšieho bodu skúmaného profilu), čo mohlo pri mechanických 

skúškach viesť k zvýšenej tvorbe trhlín iniciujúcich a smerujúcich od povrchu. 
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5.4 Obrobenie zubnej náhrady 

Pro obrobení zubných náhrad je vždy nutné stanoviť zmršťovanie sa polotovarov, resp. 

koeficient zmršťovania, k. Koeficienty zmršťovania z pôvodných stavov polotovarov do 

konečných teplôt spekania sú uvedené v tabuľke 5.5. Hodnoty lineárneho zmrštenia, 

respektíve koeficientu zmrštenia boli stanovené o niečo málo nižšie, než udávajú 

výrobcovia. 

 
Tabuľka 5.5 Lineárna zmršťovanie sa polotovarov a ich koeficienty zmršťovania. 

Vzorka 

Podľa výrobcov Táto práca 

Zmršťovanie k Zmršťovanie k 

(%) (-) (%) (-) 

SZ-3Y 1350/2 --- --- 17.56 ±  0.03 1.213 ± 0.002 

SZ-3Y 1450/2 --- --- 18.34 ±  0.01 1.225 ± 0.001 

SZ-3Y 1550/2 --- --- 19.12 ±  0.05 1.236 ± 0.001 

Crystal 1500/1 19.57 1.243 19.33 ±  0.03 1.240 ± 0.007 

Decorematrix 1450/2 19.35 1.242 19.31 ±  0.02 1.239 ± 0.001 
Hodnoty sú uvedené s 95% konfidenčným intervalom. 

 

V spolupráci s firmou ALWAID a dentálnym centrom ZrO2 Milonice boli mäkkým 

obrábaním predspekaných polotovarov na teplote 1000/1 vyfrézované keramické 

korunky z polotovaru SZ-3Y v tvare valčeka pripraveného na CEITEC VUT. Pre 

správne nastavenie rozmerov modelu bol použitý koeficient zmršťovania podľa tabuľky 

5.5 pre teplotu spekania 1450 °C po dobu 2 hodín. Jednotlivé štádiá výroby takto 

pripravenej dentálnej náhrady sú zaznamenané na obrázku 5-10. 

 

 
Obr. 5-10 Štádiá výroby dentálnej zubnej ZrO2 náhrady z polotovaru SZ-3Y vyrobeného na CEITEC VUT. a) 

Predspekaný polotovar s upínacou stopkou, b) Obrobená korunka z polotovaru, c) Korunka po odrezaní zvyšku 
polotovaru a d) spečená keramická korunka z polotovaru SZ-3Y (spekaná na teplote 1450/2). 

  

a)      b) 

c)    d) 

20 mm 
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6 Záver 

V práci boli charakterizované keramické polotovary po spekaní, vyrobené metódou 

gel-casting, z mezoporézneho oxidu zirkoničitého, ktorý bol stabilizovaný 3 mol. % 

oxidu ytria. Pre porovnanie boli taktiež charakterizované dva typy komerčných 

polotovarov. U polotovarov vyrobených v laboratóriu bola pozorovaná veľkosť zrna 

v závislosti na konečnej teplote spekania v rozmedzí teplôt 1350 °C až 1550 °C a pri 

výdrži 2 hodiny. Prejavila sa závislosť medzi rastom zrna a teplotou spekania (čím 

vyššia teplota, tým väčšie zrno). Laboratórne pripravené vzorky metódou gel-casting, 

z SZ-3Y 1450/2, vykazovali menšie rozmery zrna 396,5 nm ako ich komerčný 

ekvivalent pripravený výrobcom z toho istého prášku metódou izostatického lisovania 

za studena, Decorematrix 1450/2, ktorý mal priemernú veľkosť zŕn 432,2 nm. 

 

Pri pozorovaní parametrov drsnosti povrchu nastala odchýlka od záverov práce 

Denryho a kol. [4], kde bolo preukázane, že s rastúcou teplotou spekania (teda 

s rastúcim rozmerom zrna) rastú aj hodnoty parametrov drsnosti povrchu. V našom 

prípade nastal pri pozorovaní vzoriek z SZ-3Y jav opačný, kedy vzorky SZ-3Y 1350/2 

spekané na teplote 1350 °C  mali priemernú veľkosť zrna 287,0 nm a Ra 159 nm, zatiaľ 

čo vzorky z SZ-3Y 1550/2 spekané na teplote 1550 °C  mali veľkosť zrna 478,7 nm a 

Ra len 126 nm. Tento jav nebolo možné počas realizácie bakalárskej práce objasniť, 

pre jeho vysvetlenie by bolo potrebné ďalšie preskúmanie. 

 

Z hodnotenia pevnosti vyplýva, že existuje závislosť medzi priemernou, prípadne 

charakteristickou pevnosťou a veľkosťou zrna. U vzoriek SZ-3Y sa ukázalo, že čím sú 

zrná menšie, tým je menšia pevnosť keramického materiálu. Dôvodom, že klesala 

pevnosť s klesajúcu veľkosťou zŕn je zrejme fakt, že zrná ZrO2 boli prestabilizované 

oxidom ytria a štruktúra s menšími zrnami nebola schopná vykonať fázovú 

transformáciu z tetragonálnej na monoklinickú fázu. Neúplné využitie 

zhúževnaťujúceho efektu je zrejme hlavný dôvod, prečo jemnozrnná ZrO2 keramika 

mala menšiu pevnosť ako hrubozrnná. Tento i predchádzajúce závery jasne 

poukazujú na veľký vplyv metód prípravy polotovarov, teda že metódou gélového 

odlievania je možné získať hutnú keramiku ZrO2 s rovnomernou štruktúrou, takmer 

bez defektov s vyššou pevnosťou v ohybe oproti metóde izostatického lisovania za 

studena.  

 

Na základe poznatkov z tejto práce bola v spolupráci s firmou ALWAID a dentálnym 

centrom ZrO2 s.r.o. v Milonicích vytvorená úplná zubná náhrada z polotovaru SZ-3Y 

1000/1 pripraveného v laboratóriách CEITEC VUT. 

 

Pre rozšírenie tejto práce by bolo vhodné pozorovať aj ďalšie materiálové vlastnosti 

(napr. optické vlastnosti ako farba, translutencia, chemické vlastnosti ako 

biokompatibilita/toxicita alebo únavové vlastnosti) úplnej zubnej náhrady vplyvom 

zmien v chemickom zložení alebo zmenami v postupe výroby a obrábania polotovarov. 
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9 Zoznam skratiek 

 

3Y-TZP  – oxid zirkoničitý dopovaný katiónom ytria  

CAD   – počítačom podporovaný návrh 

CAM   – výroba riadená počítačom 

CIP   – izostatické lisování za studena  

CNC  – číslicovo riadené stroje 

HIP   – izostatické lisovanie za tepla 

Mg-PSZ  – čiastočne stabilizovaný oxid zirkoničitý dopovaný katiónom horčíka  

SEM   – skenovací elektrónový mikroskop 

ZTA  – oxid hlinitý zhúževnatený oxidom zirkoničitým   
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