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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací vlastností tenkých filmů beta 

fosforečnanu trivápenatého (β-TCP), titanu a stříbra nanesených na titanový substrát 

naprašováním pomocí iontového svazku (IBAD).  Charakterizace vzorků byla zaměřena 

na zkoumání adheze a stanovení adhezní práce pomocí nanovrypové zkoušky. Pro určení 

mechanických vlastností jako je redukovaný modul pružnosti a indentační tvrdost bylo 

využito nanoindentačního vysokorychlostního mapování (XPM). Výsledky naznačují, že 

se hodnota mechanických vlastností vrstev beta fosforečnanu trivápenatého s rostoucí 

koncentrací snižuje. Zároveň filmy s 10% a 20% koncentrací nabývají vyšších hodnot 

redukovaného modulu pružnosti než titanový substrát. Dále byla porovnána hodnota 

indentační a vrypové tvrdosti. Vrypová tvrdost nabývala vyšší hodnoty než tvrdost 

indentační. Výsledky adhezní práce, vyhodnocené dle matematických modelů Laugiera 

a Plichty a kol., nabývali rozdílných hodnot. Adhezní práce dle Laugiera dosahovala pro 

každou delaminovanou vrstvu vyšších hodnot. Je zřejmé, že samotná oblast platnosti 

těchto analytických modelů bude mít na výsledky významný vliv.  

Klíčová slova 
Tenká vrstva, beta fosforečnan trivápenatý, zubní implantát, mechanické 

vlastnosti, nanoindentace, nanovrypová zkouška, adheze 

  



Abstract 
This bachelor thesis deals with the characterization of the properties of thin films 

of beta-tricalcium phosphate (β-TCP), titan and silver deposited on a titanium substrate 

by Ion Beam Assisted Deposition (IBAD). The characterization of the samples was 

focused on the investigation of adhesion and determination of adhesion of work by 

nanoscratch test. Nanoindentation Property Mapping (XPM) was used to determine 

mechanical properties such as reduced modulus of elasticity and indentation hardness. 

The results indicate that the value of the mechanical properties decrease with increasing 

concentration of the beta tricalcium phosphate layers. Furthermore, films with 10% and 

20% concentration acquire higher values of reduced Young’s moduls than titanium 

substrate. Besides, the value of indentation and scratch hardness was compared. The 

scratch hardness turned out to be higher than the indentation hardness. The results of the 

work of adhesion evaluated according to the mathematical models of Laugier and Plichta 

et al., differed from each other. According to Laugier, the work of adhesion reached 

higher values for each delaminated layer. It is clear that the validity of these analytical 

models will have a significant impact on the results. 

Keywords 
Thin film, beta tricalcium phosphate, dental implant, mechanical properties, 

nanoindentation, nanoscratch test, adhesion 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Legenda Jednotka 

𝜑 úhel [°] 

ν Poissonovo číslo   

ν1 Poissonovo číslo substrátu  

ν2 Poissonovo číslo indentoru  

μc Koeficient tření  

P Zatížení [N] 

Pmax Maximální zatížení [N] 

Pnormal Normálová síla [N] 

Plateral Laterální síla [N] 

Lc Kritické normálové zatížení [N] 

A Kontaktní plocha [m2] 

A1 Plocha vrypu [m2] 

E Youngův modul pružnosti [Pa]; [N.m-2] 

Er Redukovaný modul pružnosti [Pa]; [N.m-2] 

E1 Youngův modul pružnosti substrátu [Pa]; [N.m-2] 

E2 Youngův modul pružnosti indentoru [Pa]; [N.m-2] 

p Tlak [Pa]; [N.m-2] 

σ(x) Celkové napětí [Pa]; [N.m-2] 

σappl Aplikované napětí [Pa]; [N.m-2] 
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σint Vnitřní napětí [Pa]; [N.m-2] 

HI Nanoindentační tvrdost [Pa] 

HS Nanovrypová tvrdost [Pa] 

S Kontaktní tuhost [N.m-1] 

h Hloubka [m] 

hf Finální hloubka vtisku [m] 

hc Kontaktní hloubka [m] 

hmax Maximální hloubka vtisku [m] 

hk Hloubka při dosažení kritického normálového zatížení [m] 

a Vzdálenost ideálního vrcholu kuželového hrotu od 

reálného 

[m] 

t Tloušťka filmu [m] 

d Šířka škrábance [m] 

dc Šířka škrábance při dosažení kritického normálového 

zatížení 

[m] 

R Poloměr zakřivení hrotu [m] 

a Hertzův poloměr kontaktu [m] 

Wadh Adhezní práce [J.m-2] 

B Empirická matematická konstanta  

m Empirická matematická konstanta  
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1 Úvod 

Technický pokrok v oblasti zubní implantologie je úzce spjat s aplikací tenkých 

vrstev na jejich povrch. Tyto vrstvy umožňují docílit požadovaných funkčních vlastností, 

kterých by samotný materiál implantátu nebyl schopen dosáhnout. Nanesené filmy 

mohou dále zvýšit bioaktivitu s okolní tkání. Pro získání nejlepších výsledků je nezbytné, 

aby bylo dosaženo silné adheze mezi materiálem filmu a substrátem. [1] 

Metoda IBAD neboli naprašování pomocí iontového svazku patří mezi metody 

pro přípravu tenkých vrstev. Touto metodou byly připraveny tenké filmy beta 

fosforečnanu trivápenatého, které nám zajišťují zlepšení bioaktivity s okolní tkání. 

Zároveň byly vyhotoveny i dva vzorky s titanovým a stříbrným filmem. [2] 

Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá představením základních 

biomateriálů, které jsou pro výrobu implantátů stěžení. Dále jsou představeny titanové 

dentální implantáty s přehledem metod využívaných pro jejich povlakování. Důležitou 

částí je kapitola zabývající se problematikou adheze s popisem důležitých metod pro 

charakterizaci tenkých vrstev. V další části je představena problematika nanoindentace 

spolu s teoretickým modelem, který slouží pro vyhodnocení mechanických vlastností, 

jako je redukovaný modul pružnosti a indentační tvrdost. V neposlední řadě se bakalářská 

práce zabývá nanovrypovou zkouškou, která slouží pro charakterizaci míry adheze. Jsou 

zde představeny důležité matematické modely pro vyhodnocení adhezní práce. 

V experimentální části jsou blíže specifikovány vzorky, které jsou opatřeny 

tenkými vrstvami z beta fosforečnanu trivápenatého, stříbra a čistého titanu.  Dále jsou 

zde popsány postupy měření nanoindentačního a nanovrypového testování. Výstupy a 

zhodnocení naměřených dat jsou shrnuty v kapitolách Výsledky a Diskuze. 
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2 Cíle práce 

Cíle této bakalářské práce jsou: 

• Provést nanoindentační a nanovrypový experiment na připravených 

vzorcích titanu opatřených tenkou vrstvou stříbra, titanu a fosforečnanu 

vápenatého o různých koncentracích 

• Zvolit vhodné analytické modely pro vyhodnocení naměřených dat 

• Stanovit redukovaný modul pružnosti, tvrdost, koeficient tření a adhezní 

práci pro danou vrstvu 

• Zhodnotit výsledky měření tohoto experimentu 
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3 Teoretická část 

3.1 Biomateriály 

Základní funkcí biomateriálů je nahrazení staré a poškozené tkáně, která již není 

schopná zajišťovat správnou funkci biologických procesů. Jako první generaci 

biomateriálů můžeme označit nerezovou ocel, titan a biopolymery. Mezi biopolymery 

patří polymethylmethakrylát neboli akrylové sklo či polyethylen. Dalším neméně 

důležitým materiálem první generace je biokeramika, jako je aluminiumoxidová a 

zirkoniumoxidová keramika. Tyto bioinertní materiály zajišťují dostatečnou 

minimalizaci vytvořené vazivové vrstvy mezi implantátem a živou tkání. I přes rozsáhlý 

pokrok v materiálovém inženýrství jsou bioinertní materiály stále nejčastěji 

používanými. [3] 

Druhou generací biomateriálů je bioaktivní sklokeramika a syntetický 

hydroxyapatit. V 70. a 80. letech došlo k vyvinutí vstřebatelných materiálů, které jsou 

hojně využívány v oblasti vstřebatelných stehů. Jedná se o kyselinu polymléčnou, 

kyselinu polyglykolovou či fosforečnan vápenatý. [3] 

V posledních letech se vývoj biomateriálů soustředil na kombinaci bioaktivních a 

vstřebatelných materiálů. Tato modifikace směřovala k vytvoření materiálů třetí 

generace. Tyto materiály byly vyvinuty pro aktivaci biologických procesů, které dokážou 

stimulovat regeneraci živých tkání. [3] 

3.1.1 Klasifikace materiálů využívaných pro dentální implantologii 

Při implantaci dochází k implementaci anorganického či organického materiálu 

do organismu. Je proto velmi důležité, aby materiál implantátu byl biokompatibilní 

s okolní tkání. To znamená, že nesmí dojít k destruktivnímu stavu. V případě, že 

implantovaný materiál ovlivní živou tkáň, může dojít k reakcím imunitního systému nebo 

k zánětlivým, mutagenním či karcinogenním procesům. V opačném případě, biologické 

okolí ovlivňuje materiál implantátu, dochází ke korozi či rozkladu. [4] 

Výběr materiálu je velmi důležitý pro správnou biologickou kompatibilitu. Dle 

dlouhodobých zkušeností byly stanoveny podmínky, které musí materiály implantátů 

splňovat [4]: 
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• Materiál nesmí být karcinogenní, toxický či jinak škodlivý pro živý 

organismus. 

• Musí být stabilní, nesmí vyvolávat nežádoucí reakce organismu. 

• Materiál musí být dostatečně pevný, elektrochemicky stálý. Nesmí 

vyvolávat nadměrný tlak či napětí v okolní tkáni. 

• Musí se jednat o rentgenkontrastní látku. 

• Materiál musí být finančně dostupný. 

Materiály jsou rozdělovány do tří základních skupin z hlediska biologické 

tolerance [4]: 

• Biotolerantní materiály jsou biologicky tolerované a řadí se mezi ně řadit 

ušlechtilé kovy nebo slitiny. 

• Bioinertních materiály jsou biologicky neaktivní. Řadí se mezi ně titan a 

jeho slitiny či uhlíkové materiály. 

• Bioaktivní materiály reagují s okolní tkání. Řadí se sem hydroxiapatit, 

keramika nebo sklokeramika. 

V navazujících odstavcích je popsána problematika titanu a jeho slitin. 

3.1.2 Titan a jeho slitiny 

Titan je jedním z nejdůležitějších kovů pro průmyslové aplikace. Jedná se o 

přechodný prvek ve skupině IV s protonovým číslem 22. Teplota tání v elementární 

formě je 1668 ˚C. Výroba čistého titanu je velmi obtížná kvůli vysoké reaktivitě 

s kyslíkem a dusíkem. Velký komerční zájem vzbuzuje jeho nízká hustota, vysoká mez 

kluzu a odolnost proti korozi. Titan a jeho slitiny se ve velké míře využívá v oblastech 

jako je letectví, kosmonautika či lékařství, kde je jeho nízká hmotnost a vysoká pevnost 

nespornou výhodou.  [5] [6] 

Titan má dvě alotropické modifikace. Při 882,5 ˚C přechází z uzavřené 

hexagonální krystalové mřížky α-Ti (Obr. 1 a)) do fáze s kubickou krystalovou mřížkou 

β-Ti (Obr. 1 b)). Vlivem intersticiálních a substitučních prvků obsažených v mřížce se 

teplota alotropické přeměny mění. [6] 
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Slitiny titanu lze dělit dle struktury na slitiny α, slitiny pseudo α, slitiny β, slitiny 

pseudo β a slitiny α+β. Slitiny α a pseudo α jsou vysoce odolné proti korozi. Při nižších 

teplotách mají nižší pevnost. Slitiny α+β vykazují vysokou pevnost kvůli obsahu obou 

fází. Slitiny β a pseudo β jsou charakteristické nízkým modulem pružnosti a vynikající 

odolnosti proti korozi. Pro slitiny titanu jsou typické legující prvky, které materiálu 

zajišťují požadované vlastnosti [5]: 

• α-stabilizátory: Al, O, N, C 

• β-stabilizátory: Mo, V, Nb, Ta, Fe, W, Cr, Si, Co, Mn, H, Zr 

Základní mechanické vlastnosti titanu a jeho slitin jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

         Tab. 1: Mechanické vlastnosti titanu a jeho důležitých slitin [2] 

Materiál Hustota [kg/m3] Youngův modul pružnosti [GPa] 

Ti grade 2 4200 100–110 

Ti-6Al-4V 4500 100-130 

Ti-6Al-7Nb 4520 200 

 

3.2 Titanové dentální implantáty 

V lékařských aplikacích je využíváno převážně čistého titanu a slitin α+β (Ti-6Al-

4V) díky skvělé biokompatibilitě s okolní tkání. Kvůli výše uvedeným vlastnostem je 

Obr. 1: a) Hexagonální krystalová mřížka α-Ti 

b) Kubická krystalová β-Ti [6] 
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materiál používán výhradně k náhradě tvrdých tkání. Mluvíme například o umělých 

kostech, kloubech či zubních implantátech. [5] 

Typickou aplikací jsou zubní implantáty, které lze klasifikovat na implantáty 

subperiostální, enoseální a transmandibulární implantáty. Základem subperiostálního 

implantátu je individuálně vyrobená konstrukce, která je ukotvená kolem povrchu kosti. 

Fixní můstek je upevněn na pilířích, vybíhajících z implantátu (Obr. 2) Aplikace těchto 

implantátů vyžaduje specifický chirurgický zákrok. [5] 

Transmandibulární implantáty se umisťují pouze do dolní čelisti. Základní 

konstrukce implantátu je tvořena několika čepy, které vystupují ze základní destičky 

umístěné pod kostí (Obr. 3). Pro jejich aplikaci je vyžadován zvláštní chirurgický zákrok, 

proto nejsou v dnešní době příliš využívány. [5] 

Obr. 2: Subperiostální implantát [31] 

Obr. 3: Transmandibulární implantát [31] 
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Endoseání implantáty se na rozdíl od transmandibulárních mohou umisťovat jak 

do dolní, tak do horní čelisti. Jedná se o nejčastější provedení zubních implantátů, kdy 

dojde k nahrazení chybějícího zubu. Tyto implantáty mohou mít různá provedení dle Obr. 

4. [5] 

3.3 Povrchová úprava titanových implantátů 

Reaktivita materiálu implantátu s okolní tkání silně závisí na jeho 

biokompatibilitě. Je proto velmi důležité zvolit vhodnou povrchovou úpravu těchto 

biomateriálů pro získání lepších funkčních či mechanických vlastností. Existuje mnoho 

metod, které velmi efektivně zlepšují tyto charakteristiky. Cílem je získání bioaktivity, 

odolnost proti korozi nebo omezení nežádoucích reakcí s krví. [2] 

3.3.1 Základní přehled metod pro povrchovou úpravu titanu a jeho slitin  

V následujícím textu budou představeny zásadní metody pro povrchovou úpravu 

titanu a jeho slitin. 

Mechanické metody 

Jedná se o široce využívané metody, které nám zjišťují specifickou povrchovou 

topografii, vyčištění či zdrsnění povrchu. Tyto úpravy vedou ke zlepšení adheze mezi 

implantátem a okolní tkání. Základním principem je aplikace sil k úpravě povrchových 

charakteristik. Souhrn metod je uveden v Tab. 2. [2] 

  

Obr. 4: Endoseální implantáty [31] 

Čepel 
Šroubový  

implantát 

Válcový  

implantát 
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Chemické metody 

 Hlavním cílem chemických metod je získání biokompatibility titanu a okolní 

tkáně. Metody poskytují bioaktivitu, odolnost proti korozi a odstraňují znečištění. 

V následující tabulce (Tab. 3) jsou shrnuty základní chemické metody. [2] 

 

Mechanická metoda Modifikace povrchu Cíl 

Broušení 

Leštění 

Obrábění 

Tryskání 

Drsný nebo hladký povrch. 

 

Vytvoření specifické topografie; 

Vyčištění a zdrsnění povrchu; 

Zlepšení adheze ve styku 

povrchů. 

Otěr 

Aplikace nanofáze na 

povrchovou vrstvu, která 

zlepšuje vlastnosti v tahu a 

zajišťuje větší tvrdost 

povrchu. 

Výroba materiálů s velikostí 

zrna v rozsahu nanometrů. 

Zajištění vyšší hydrofilnosti. 

Tab. 2: Přehled mechanických metod pro povrchovou modifikaci Ti [2] 

Chemická metoda Modifikace povrchu Cíl 

Kyselinová úprava <10 nm zoxidované vrstvy 
Odstranění oxidových šupin a 

kontaminace 

Alkalické ošetření 
~ 1 μm titaničitanu 

sodného 

Zlepšení biokompatibility a 

bioaktivity 

Ošetření peroxidem 

vodíku 

~ 5 nm vnitřního oxidu a 

tvorba porézní vrstvy 

Zlepšení biokompatibility a 

bioaktivity 

Sol-gel 
~ 10 μm tenkého filmu 

jako TiO2 či Ca3(PO4)2 

Zlepšení biokompatibility a 

bioaktivity 

Chemická depozice 

par z plynné fáze 
~ 1 μm TiN, TiC, TiCN  

Zlepšení odolnosti proti 

opotřebení či korozi 

Anodická oxidace 

~ 10 nm až 40 μm TiO2; 

Tvorba aniontů v 

elektrolytu 

Tvorba specifické povrchové 

topografie; 

Odolnost proti korozi 

Biochemické 

metody 

Depozice filmu; 

Proteinová rezistence 

Vyvolání reakce tkáně pomocí 

povrchově imobilizovaných 

peptidů nebo proteinů 

Tab. 3: Přehled chemických metod pro povrchovou modifikaci [2] 
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Fyzikální metody 

Fyzikální metody využívají tepelné, kinetické a elektrické energie k úpravě 

povrchu substrátu. Jedná se především o tepelné sprejování, fyzikální depozici par či 

iontovou implementaci. Přehled nejpoužívanějších metod je uveden v Tab. 4. [2] 

3.3.2 Naprašováni materiálu pomocí iontového svazku (IBAD) 

V bakalářské práci bylo pro povlakování využito metody IBAD neboli 

naprašováni materiálu pomocí iontového svazku. V dalších odstavcích bude tato metoda 

představena. 

Celý proces IBAD probíhá ve vakuové komoře, ve které je umístěn terč obsahující 

naprašovaný materiál a titanový substrát (Obr. 5). Nejprve dojde k tvorbě iontového 

svazku za pomocí argonu jako pracovního media. Vytvořený paprsek dopadá na terč, kde 

dochází k předání části energie atomům terče. [7]  

Fyzikální metoda Modifikace povrchu Cíl 

Tepelné sprejování 

Plazmový postřik 

~ 30 až 200 μm povlaku 

jako je hydroxiapatit, 

křemičitan vápenatý, ZrO2, 

Al2O3 

 

Zlepšení odolnosti proti 

opotřebení, 

Odolnost proti korozi 

Fyzikální depozice 

par 

~ 1 μm TiN, TiC, TiCN; 

Hydroxiapatitový povlak 

 

Zlepšení odolnosti proti 

opotřebení, 

Odolnost proti korozi 

Iontová 

implementace a 

depozice 

~ 10 nm modifikovaného 

povrchu 

Upravení složení povrchu; 

Zlepšení odolnosti proti 

opotřebení; 

Odolnost proti korozi 

Tab. 4: Přehled fyzikálních metod pro povrchovou modifikaci [2] 

[2] 
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Mohou nastat různé druhy interakcí: [7] 

• Odraz a zpětný rozptyl primárních iontů. 

• Záchyt primárních iontů, jejich neutralizace a následná reemise. 

• Odprašování povrchových vrstev terče. 

• Excitace atomových hladin vzorku a následná emise fotonů či elektronů. 

• Implementace dopadajících iontů do terče. 

Odprášené atomy poté dopadají na povrch substrátu a vytvářejí výsledný povrch. 

3.4 Adheze tenkých vrstev 

Aplikace tenkých vrstev na povrch materiálu hraje v technické praxi velmi 

důležitou roli. Díky těmto vrstvám je dosaženo požadovaných funkčních vlastností, 

kterých by za jiných okolností nebylo možno docílit.  Jedná se například o zvýšení 

abrazivní odolnosti či otěruvzdornosti. Velmi důležitou technologií je nanášení 

bioaktivních vrstev na povrch implantátů. Z těchto materiálů nelze implantát vyrobit, 

proto se v takových případech využívá tenkých vrstev, které zajistí biologickou aktivitu 

s okolní tkání. Pro zajištění správné funkčnosti vrstvy je nutná silná adheze mezi 

povrchem použitého materiálu a naneseným filmem. [1] 

Adheze je definována jako schopnost dvou rozdílných materiálů k sobě přilnout. 

Lze ji tedy také označit jako přilnavost. Jedná se o jednu z nejdůležitějších 

Obr. 5: Schéma metody IBAD [7] 
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charakteristických vlastností materiálu. Je závislá na mnoha faktorech jako je například 

příprava a tloušťka nanesené vrstvy nebo čistota povrchu substrátu. Výsledná adheze 

dvou povrchů je relativní hodnota, kterou lze získat buď pozorováním nebo měřením, 

jejichž výstupy mohou být kvalitativní, semikvantitativní nebo kvantitativní. [1] 

• Kvalitativní: Z pozorování můžeme říct, zda je adheze dobrá nebo špatná 

dle oddělených částí filmu.  

• Semikvantitativní: Z výsledků měření můžeme dojít k závěru, že došlo 

k odstranění 2 % filmu. 

• Kvantitativní: Z měření dostaneme konkrétní číselný údaj u použitého 

typu měření při daných podmínkách. 

Pro určení míry adheze je využíváno mnoha různých experimentů, které mohou 

poskytnout plně kvantitativní údaje z daného měření. Jinými slovy dojde k získání 

numerických dat, která lze později jednoznačně interpretovat. Je důležité si uvědomit, že 

žádný z testů není absolutně ideální a je proto důležité vhodně zvolit metodu, která 

poskytne relevantní výsledky pro požadovanou technickou aplikaci. [1] 

Experimenty lze dělit do dvou základních kategorií: nedestruktivní a destruktivní. 

U destruktivních zkoušek dojde k působení zatěžovací síly na povrch vzorku s následným 

selhání adheze, které se projeví porušením nebo odloupnutím vrstvy. Tyto experimenty 

jsou technickou praxí preferovány. U nedestruktivních testů nedochází k porušení vzorků. 

Zkouška probíhá za použití energetického pulzu, díky kterému lze identifikovat 

specifickou část energie, která je typická pro ztráty způsobené mechanismy probíhajícími 

pouze na povrchu vzorku. [1] 

3.4.1 Základní přehled metod pro zjišťování míry adheze 

Následující odstavce popisují základní metody pro měření adheze, které poskytují 

jednoznačná data, která lze lehce interpretovat.  

Odlupovací zkouška 

Jedná se o jednu z nejběžnějších metod pro zkoumání adheze pružných povlaků. 

Základním principem je odlupování tenké vrstvy, která je nanesená na zkoumaný 

materiál. Ve většině případů se jedná o vrstvy nátěrových hmot. Při testu je oblast 

mezifáze vystavena tahovým a smykovým zatížením. Pokud je úroveň adheze 

nedostatečná, dojde k delaminaci a vrstva se odloupne. [1] 
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  Odlupování lze provádět pod libovolným úhlem od 0˚ až 180˚ dle Obr. 6. 

Nejčastěji jsou používány úhly do 90˚. Větší úhly jsou využívány jen v případě 

nedostatku prostoru pro provedení zkoušky. Test lze modifikovat s pomocí speciální 

pásky, která je umístěna na povrch vzorku. [1] 

Odtrhovací zkouška 

Odtrhovací zkouška (Obr. 7) je pro svou jednoduchost používána pro měření 

adheze mezi nanesenou vrstvou a substrátem. Metoda spočívá v přilepení rovinného 

tělesa na povrch vzorku. Je nutné použít lepidlo, které má vysokou pevnost, aby nedošlo 

k odlepení měřícího tělesa před dokončením experimentu. Těleso je taženo silou kolmou 

k rovině vzorku. Následně dochází k porušení nanesené vrstvy. Nevýhodou tohoto testu 

je velký rozptyl v naměřených datech. [1] 

 

 

a) b) c) 

Obr. 6: a) Odlupování pod úhlem 180˚ b) Odlupování pod úhlem 90˚ 

c) T – odlupovací test [29]  

Substrát 

Síla 

Lepidlo Nanesená vrstva 

Obr. 7: Schéma odtrhovací zkoušky [30] 
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Ohybová zkouška 

Jedná se o zkoušku, při které dochází k ohýbaní zkoumaného vzorku dle Obr. 8. 

Při tomto testu jsou sledovány vzniklé trhlinky na povrchu vrstvy. Výstupy ohybové 

zkoušky jsou následně vyhodnocovány aplikováním lomové mechaniky. Nespornou 

výhodou testu je napěťového pole ohybové operace, které lze velmi jednoduše 

vyhodnotit. Nevýhodou této metody je omezená geometrie používaných vzorků. [1] 

 

Blistrová zkouška 

Základním principem blistrové zkoušky je vytvoření dutiny mezi nanesenou 

vrstvou a substrátem předem definovanými podmínkami. Tato technika je využívána pro 

měření adheze polymerních povlaků. Zkoumaný materiál musí mít vysokou lomovou 

houževnatost nebo relativně nízkou adhezi se substrátem, aby nedošlo k předčasnému 

prasknutí vrstvy před sledovanou delaminací. Tuto nevýhodu lze obejít modifikací 

zkoušky (Obr. 9). Test poskytuje výsledky na základě aplikování lomové mechaniky. [1]  

Síla 

Nanesená vrstva 

Substrát 

Obr. 8: Schéma ohybové zkoušky [30] 
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Samozátěžový test 

Samozátěžový test využívá vnitřního napětí, které je schopno způsobit delaminaci 

nanesené vrstvy od materiálu. Sleduje se selhání adheze při dané hodnotě vnitřního 

napětí. Velkou výhodou testu je podobnost stanovených měřících podmínek s reálnými. 

Pokud je na materiál naneseno více vrstev, je již průběh zkoušky komplikovanější. [1] 

Základní provedení testu je zobrazeno na Obr. 10. Do vzorku je proveden kruhový 

řez o poloměru R. Na konci řezu se akumuluje vnitřní napětí, které způsobí delaminaci. 

Pokud je adheze filmu slabá, dochází k odlepení vrstvy od materiálu. Dojde k vytvoření 

prstencové delaminované oblasti. Ze změřených poloměrů a známých elastických 

vlastností materiálu je vyhodnocena povrchová lomová energie.  Tato metoda je vhodná 

pro zkoumání adheze tenkých filmů s nízkou hodnotou adheze. [1] 

  

Pohled shora Boční pohled 

Obr. 9: a) Standartní blistrová zkouška b), c), d) Modifikace blistrové     

zkoušky [1] 
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Samozatěžovací test může být proveden i nanesením vrstvy o známém vnitřním 

napětí a elastických vlastnostech na povrch vzorku. Napětí musí být natolik vysoké, aby 

došlo k delaminaci filmu a substrátu. Nespornou nevýhodou této zkoušky je možnost 

vzniku trhlin v substrátu (Obr. 11). [1] 

Vrypová zkouška 

Vrypová zkouška poskytuje základní poznatky o adhezi tenkých vrstev, které jsou 

naneseny na povrch materiálu. Jedná se o rozšíření indentačního testu. Dle parametrů 

zkoušky a rozměrům indentoru je vrypová zkouška dělena na zkoušku mikrovrypovou a 

nanovrypovou.  [1] 

h 

R 
a 

σ0 σ0 

Nanesená vrstva 

Substrát 

Obr. 10: Schéma samozátěžového testu s kruhovým výřezem [1] 

σ0 Film 

Vrstva o známém      

povrchovém napětí 

Delaminace 

Trhlina v substrátu 

Obr. 11: Schéma samozátěžového testu s nanesením vrstvy o známém 

povrchovém napětí [1] 
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Mikrovrypová zkouška je využívána převážně pro měření tvrdých vrstev. 

Velikosti zatěžovacích sil se pohybují v jednotkách mN až N. Nanesené vrstvy mají 

tloušťku několika mikrometrů. [1] 

Pro zkoumání rozměrově malých vzorků je vhodné využít nanovrypového 

testování. Aplikovaná zatěžovací síla odpovídá jednotkám μN až mN. Tloušťka měřených 

vrstev je v řádech nanometrů. V technické praxi je metoda využívána pro testování 

moderních materiálů. [1] 

Pro potřeby experimentální části této bakalářské práce je nanovrypová zkouška 

nejvhodnější.  

3.5 Nanoindentace 

Nanoindentační zkouška je jednou z nejpoužívanější metod pro zjišťování 

lokálních mechanických vlastností zkoumaných materiálů. Základním principem metody 

je vtlačení indentoru s diamantovým hrotem do povrchu vzorku předem definovanou 

silou. Při tomto procesu dochází k zaznamenávání závislosti mezi aplikovaným zatížením 

a hloubkou vtisku (Obr. 12). Hodnota zatížení se pohybuje v rozmezí několika μN až mN. 

Hloubka vtisku se pak zpravidla měří v nanometrech. [8] 

U konvenčních indentačních testů měříme také rozměry otisku, který indentor na 

povrchu materiálu zanechá. Naměřená data nám dále slouží k určení tvrdosti. U 

nanoindentačního testování ale není tento postup možný, jelikož je otisk příliš malý. Proto 

je vhodné ke stanovení tvrdosti využít kontaktní plochu. Dále můžeme měřit modul 

pružnosti, lomovou houževnatost či další viskoelastické vlastnosti. [8] 

Obr. 12: Schéma nanoindentačního procesu [11]  
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 Indentační těleso je opatřeno hrotem o známých vlastnostech, které jsou 

dlouhodobě neměnné. Hroty můžeme klasifikovat dle geometrie. Nejvíce se používá hrot 

kuželovitý, Vickersův, konosférický nebo Berkovichův. Indentor se před testem nejprve 

kalibruje provedením měření na vzorku o známých mechanických vlastnostech. Poté se 

teprve provádí měření na připravených vzorcích. [8] [9] 

Při měření je hrot vtlačován do materiálu definovanou silou P. Při tomto 

zatěžování se materiál pod indentorem elasticko-plasticky deformuje. Hrot se posune do 

hloubky h. Po zatěžovacím cyklu následuje odlehčování, které je doprovázeno elastickým 

zotavením testovaného povrchu vzorku. Celý proces je schematicky zobrazen na Obr. 14. 

[10] 

Obr. 13: Výstupní graf nanoindentačního testu  [10] 

S 

Obr. 14: Schematické zobrazení deformace profilu při nanoindentační zkoušce [26] 

hf 
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Z výstupního grafu závislosti P-h (Obr. 13) je definována hodnota kontaktní 

tuhosti S. Jedná se o směrnici odlehčovací křivky, jejíž hodnota je určena vztahem  

𝑆 =
𝑑𝑃

𝑑ℎ
 (1) 

Redukovaný modlu pružnosti Er je poté dán vztahem  

𝐸𝑟 =
√𝜋

2

𝑆

√𝐴
 (2) 

kde A je kontaktní plocha a S kontaktní tuhost. 

Redukovaný modul pružnosti Er lze dále definovat v závislosti na vlastnostech vzorku a 

indentoru dle vztahu 

1

𝐸𝑟
=

(1 − 𝜈2)

𝐸
+

(1 − 𝜈2
2)

𝐸2
 (3) 

kde E je Youngův modul pružnosti vzorku, ν je Poissonovo číslo vzorku, E2 je Youngův 

modul pružnosti indentoru a ν2 je Poissonovo číslo indentoru.  

Hodnota tvrdosti je popsána definicí  

𝐻𝐼 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴
 (4) 

kde Pmax je maximální zatížení na špičce hrotu indentoru. [10] 

Dle Olivera a Pharra [10] je pro určení mechanických vlastností nezbytný popis 

odtěžovací křivky. Tato křivka je popsána mocninnou funkcí  

𝑃 = 𝐵(ℎ − ℎ𝑓)𝑚 (5) 

kde hf je konečná hloubka vtisku, B a m jsou empiricky získané materiálové konstanty. 

Kontaktní plochu A lze vyjádřit jako 

𝐴 = 𝐹(ℎ𝑐) (6) 

kde hc je kontaktní hloubka, která je dále dána vztahem 
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ℎ𝑐 = ℎ𝑚𝑎𝑥 − 𝜖
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆
 (7) 

kde hmax je maximální hloubka vtisku a ϵ je geometrická konstanta závislá na geometrii 

daného hrotu. [10]  

Pro dokonalý Berchovichův hrot vyplývá dle experimentů definice kontaktní hloubky A 

𝐴(ℎ𝑐) = 24,5ℎ𝑐
2 (8) 

Jelikož žádný indentor není dokonale ostrý, je nutné provést nutnou úpravu vztahu 

𝐴(ℎ𝑐) = 24,5ℎ𝑐
2 + 𝐶1ℎ𝑐

1 + 𝐶2ℎ𝑐

1
2 + 𝐶3ℎ𝑐

1
4 + ⋯ + 𝐶8ℎ𝑐

1
128 (9) 

kde C1 až C8 jsou konstanty. [10] 

3.6 Nanovrypová zkouška 

Nanovrypová zkouška je pro svou efektivnost a komplexnost hojně využívaná v 

mnoha technických aplikacích. Jedná se o metodu, která poskytuje zásadní informace o 

adhezních vlastnostech tenkých vrstev a povlaků. V posledních letech je zaznamenán 

silný trend povlakovat povrch materiálů tenkým filmem. Pro tyto filmy již není vhodné 

využít konvenční přístupy měření, jelikož neposkytují dostatečně přesné informace. Proto 

je využíváno nanovrypové metody, která nabízí spolehlivé výsledky. Základní princip 

vychází z metody nanoindentace. Indentor je vtlačován do povrchu vzorku definovaným 

Obr. 15: Schéma nanovrypové zkoušky [27] 

Posuv hrotu 

Normálová síla 

Indentor 

Výsledný vryp 

Povrch vzorku 
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zatěžováním a zároveň koná posuvný pohyb (Obr. 15). Průběh tohoto procesu je 

zaznamenáván. Získané grafy interpretují informace o hloubce škrábance či změně 

laterální a normálové síly. [11] 

Indentor je opatřen diamantovým hrotem. Tvary hrotů jsou totožné s hroty, které 

jsou používány pro nanoindentační zkoušku. Z provedených studií vyplývá, že výsledky 

nanovrypové zkoušky jsou silně závislé na tvaru a způsobu upnutí hrotu. Jedním 

z nejpoužívanějších hrotů je hrot Berkovichův, jehož geometrie má tvar trojbokého 

jehlanu. Na Obr. 16 a) jsou zobrazeny různé možnosti upnutí, které silně ovlivňují 

naměřené hodnoty, a proto je nutné provést následnou korekci. Pro nanovrypovou 

zkoušku je proto nejvhodnější použít hrot kuželovitý. Jedná se o osově symetrické těleso 

a je tak možné vliv upnutí zanedbat. [11]  

Před testem je důležité správně definovat provozní parametry jako je délka 

škrábance, rychlost škrábání a normálová síla. Pro porovnání výsledků z více testů je 

nezbytné, aby každé měření mělo totožné podmínky. Samotný test zahrnuje tři procesy. 

[11] 

• Předskenování: Jedná se o proces, při kterém dochází ke skenování 

povrchu vzorku velmi malou silou (přibližně 0,5 𝜇𝑁) tak, aby nedošlo 

k porušení testovaného materiálu. Tento proces poskytuje informace o 

počátečním stavu povrchu. 

• Nanovrypový test: Tato fáze zahrnuje samotný průběh zkoušky. Je nutné 

nejprve stanovit zatěžovací funkci. Nejčastěji je volena funkce 

s konstantní zatěžovací silou nebo s lineárně rostoucí silou. Indentor 

následně koná posuvný pochyb po povrchu vzorku. Dochází k vytvoření 

škrábance. Výsledná křivka vyjadřuje okamžitou hloubku škrábance 

v daném místě. 

Obr. 16: a) Průměty upnutí Berkovichova hrotu b) Průmět 

upnutí kuželovitého hrotu [11] 
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• Finální skenování: Skenování je opět prováděno malou silou (přibližně 0,5 

𝜇𝑁), aby nedošlo k poškození zkoumaného škrábance. Díky této fázi jsou 

získána důležitá data pro vyhodnocení. Získaná křivka zobrazuje hloubku 

škrábance po elastickém zotavení materiálu. 

  Výstupním parametrem nanovrypového testu je změna normálové síly 𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 a 

laterální síly 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 . Analyzováním závislosti mezi těmito silami lze definovat koeficient 

tření 𝜇𝑐. Dalším získaným parametrem je hloubka škrábance. Pro měření s lineárně 

rostoucí silou je definováno i kritické normálové zatížení 𝐿𝑐. [11] 

Při nanovrypovém testování lze dále definovat nanovrypovou tvrdost vztahem 

𝐻𝑠 =
8𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝜋𝑑2
 (10) 

kde d je šířka škrábance. [12] 

3.6.1 Kritické normálové zatížení 

Kritické normálové zatížení je důležitým parametrem při hodnocení 

mikromechanických vlastností tenkých filmů z hlediska adheze. Jedná se o 

semikvantitativní veličinu, která definuje přilnavost nanesené vrstvy k povrchu materiálu. 

Naměřená hodnota 𝐿𝑐 odpovídá okamžiku, kdy dojde k prvnímu významnému kolísání 

laterální síly. Tedy jedná se o okamžik, kdy dochází k selhání adheze mezi vrstvami. 
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Obr. 17: Znázornění fází nanovrypové zkoušky pro nastavení 

s lineárně rostoucí silou [11] 
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Můžeme charakterizovat čtyři oblasti, které popisují porušení vrstvy (Obr. 18). Při 

dosažení hodnoty kritického normálového zatížení 𝐿𝑐1
 dochází k prvnímu porušení 

povlaku a vzniku malých trhlinek. Hodnota 𝐿𝑐2
 charakterizuje stav, kdy došlo 

k výraznému poškození povlaku a k odhalení základního materiálu. Poslední fázi 

charakterizuje okamžik, kdy dojde k úplnému odstranění povlaku. [11] [13] 

Dle předešlých studií Bulla a Rickerbyho [14] byl odvozen matematických model, 

který zohledňuje důležité parametry pro určení zatížení 𝐿𝑐 

𝐿𝑐 =
𝐴1

𝜈𝜇𝑐
(

2𝐸𝑊𝑎𝑑ℎ

𝑡
)

1
2
 (11) 

kde 𝜇𝑐 je koeficient tření, 𝜈 je Poissonovo číslo vrstvy (pro vrstvu β-TCP ν = 0,276 [15])., 

A1 je plocha vrypu, t je tloušťka naneseného filmu, E je Youngův modul pružnosti filmu 

a 𝑊𝑎𝑑ℎ  je adhezní práce. [13] [14] 

Následně byl model modifikován novějšími studiemi Bulla a Rickerbyho [16], ve 

kterých je zaveden předpoklad, že zatížení indentoru je akumulováno převážně v přední 

polovině kontaktu se zkoumaným materiálem. Kritické normálové zatížení Lc lze vyjádřit 

vztahem 

𝐿𝑐 =
𝜋𝑑𝑐

2

8𝜈𝜇𝑐
(

2𝐸𝑊𝑎𝑑ℎ

𝑡
)

1
2
 (12) 

kde 𝑑𝑐 je kritická šířka škrábance. [16] 

Obr. 18: Oblasti selhání adheze [28] 
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Ve většině případů je ale velmi obtížné vyhodnotit kritickou šířku škrábance, jelikož 

dochází k elastickému zotavení materiálu a k nahromadění materiálu po okrajích 

zkoumaného škrábance. Proto byla odvozena nová definice, která vylučuje vznik 

nepřesností.  

 𝐿𝑐 =
𝜋(2ℎ𝑘𝑅 − ℎ𝑘

2)

2𝜈𝜇𝑐
(

2𝐸𝑊𝑎𝑑ℎ

𝑡
)

1
2
 (13) 

kde ℎ𝑘 je hloubka stopy při dosažení kritického normálového zatížení a 𝑅 je poloměr 

špičky hrotu. Hloubka stopy je vhodným parametrem, který lze získat již během měření 

z normálového posunutí indentoru. Silná závislost kritického normálového zatížení na 

hloubce vtisku byla potvrzena i ve studiích Beaka a kol. [17] [13] 

Tento vztah je platný pouze ve chvíli, kdy indentační hloubka ℎ ≤  ℎ𝑠 (Obr.19). 

V tento moment je šířka škrábance dc analyticky určena z předpokladu kontaktní plochy 

sférického indentoru jako   

 𝑑𝑐 = 2 √2ℎ𝑘𝑅 −  ℎ𝑘
2 (14) 

Pokud je ale indentační hloubka ℎ >  ℎ𝑠, pak je šířka škrábance dc vyhodnocena 

z předpokladu kontaktní plochy kuželovitého indentoru jako 

 𝑑𝑐 = 2 tg 𝜑 (ℎ𝑘 + 𝑎) (15) 

kde ϕ je poloviční vrcholový úhel hrotu a a je vzdálenost ideálního hrotu indentoru od 

skutečného (Obr. 19). [18] 

Hloubka hs a vzdálenost a je definována jako [18]: 

ℎ𝑠 = 𝑅(1 − sin 𝜑) (16) 

 

𝑎 =
𝑅(1 − sin 𝜑)

sin 𝜑
 (17) 
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Zároveň z těchto předpokladů (ℎ >  ℎ𝑠) plyne nový vztah pro kritické normálové 

zatížení Lc 

 𝐿𝑐 =
𝜋[(𝑎 + ℎ𝑘) tg 𝜑]2

2𝜈𝜇𝑐
(

2𝐸𝑊𝑎𝑑ℎ

𝑡
)

1
2
 (18) 

 

3.6.2 Energetická bilance 

Pro vyhodnocení nanovrypové zkoušky je možné využít přístupu energetické 

bilance dle Laugiera [19]. Je ale nutné, aby v kontaktní oblasti mezi přední částí indentoru 

a povlakem převládala elastická energie. Pokud dojde při posuvu indentoru k oddělení 

povlaku od substrátu, není již tento popis možný. [19]  

Napětí povlaku 𝜎(𝑥) bylo definováno rovnicí 

𝜎(𝑥) = 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙(𝑥) + 𝜎𝑖𝑛𝑡(𝑥) (19) 

kde 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙(𝑥) je aplikované napětí a 𝜎𝑖𝑛𝑡(𝑥) je vnitřní napětí. Vnitřní napětí je pro většinu 

materiálů konstantní. Aplikované napětí 𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙(𝑥) je dále dáno vztahem 

𝜎𝑎𝑝𝑝𝑙(𝑥) =
𝑃

2𝜋𝑎2
{(4 + 𝜈1)

3𝜋𝜇𝑐

8
− (1 − 2𝜈1)} (20) 

a 

Obr. 19: Schéma geometrie 

konosférického indentoru [18] 
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kde P je definované zatížení, 𝜈1 je Poissonovo číslo substrátu (pro titanový substrát            

ν1 = 0,35 [20]), 𝜇𝑐 je koeficient tření a a je Hertzův poloměr kontaktu, který je popsán 

rovnicí 

𝑎3 =
3

4
𝑃𝑅 (

1 − 𝜈1
2

𝐸1
+

1 − 𝜈2
2

𝐸2
) (21) 

kde R je poloměr křivosti hrotu indentoru, 𝜈2 je Poissonovo číslo indentoru, 𝐸1 a 𝐸2 jsou 

moduly pružnosti substrátu a indentoru. [19] 

Adhezní práce 𝑊𝑎𝑑ℎ , která nám charakterizuje práci potřebnou k oddělení dvou 

fází, poté definujeme vztahem [19] 

𝑊𝑎𝑑ℎ =
{𝜎(𝑥)}2

2𝐸
𝑡 (22) 

 

3.7 Povrchová topografie 

Pro pokrok ve vědních disciplínách bylo nezbytné zajistit spolehlivou analýzu 

povrchu měřených vzorků z hlediska struktury, fyzikálních či chemických vlastností. 

Důležitým milníkem ve vývoji se stala metoda mikroskopie skenující sondou (SPM). 

Bylo prokázáno, že tato metoda poskytuje detailní informace o struktuře povrchu. Obraz 

je získáván pohybem sondy po povrchu vzorku. Na základě vědomostí o kvantovém 

tunelování mezi kovovým hrotem a vodivým povrchem byla vyvinuta skenovací 

tunelovací mikroskopie (STM). Tato metoda se stala prvním důležitým nástrojem pro 

tvorbu obrazů daného povrchu.  Další velmi důležitou metodou se stala mikroskopie 

atomových sil (AFM), která je založena na detekci Van der Waalsových přitažlivých sil. 

Z výzkumů bylo zjištěno, že metoda je schopna mapovat magnetické i elektrostatické síly 

či chemické interakce. [21] 

V následujících odstavcích budou představeny metody SPM, STM a AFM, které 

jsou nezbytné pro široké spektrum technických aplikací. 

3.7.1 Mikroskopie skenující sondou 

Mikroskopie skenující sondou je základem většiny metod pro získávání informací 

o topografii měřeného povrchu. Měření probíhá pohybem sondy po povrchu vzorku.  
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Sonda, která je opatřena ostrým hrotem s poloměrem v řádech několika nm, působí na 

povrch vzorku velmi malou kontaktní silou, aby nedošlo k jeho poškození.  Metoda 

poskytuje detailní informace o povrchu s vysokým rozlišením. Experiment probíhá bez 

nutnosti předešlé úpravy vzorků (např. vodivé pokrytí), je tedy vhodný i pro nevodivé 

materiály. Pro SPM skenování lze využít moderního nanoindentačního stroje Hysitron 

TI950 (Obr. 20). [22] [23] 

3.7.2 Skenovací tunelovací mikroskopie 

Skenovací tunelovací mikroskopie poskytuje detailní zobrazení geometrické 

struktury materiálu. Základem metody je mapování změny elektrického proudu mezi 

vodivým hrotem a povrchem vzorku při aplikování elektrického napětí (Obr. 21). Změny 

jsou reprezentovány množstvím elektronů, které přejdou za pomocí tunelování přes 

mezeru mezi materiálem a hrotem sondy. Proud je exponenciálně závislý na vzdálenosti 

Obr. 20: Hysitron TI950 [23] 
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mezery. Tímto způsobem lze měřit pouze vodivé vzorky. Naměřená data poskytují obraz 

daného povrchu (Obr. 22). [21] 

3.7.3 Mikroskopie atomových sil 

Mikroskopie atomových sil nám umožňuje měřit strukturu povrchu s vysoký 

prostorovým rozlišením. Nespornou výhodou metody je různorodost vzorků, na kterých 

je měření aplikováno. Vzorky nemusí být vodivé. K měření síly, interagující mezi hrotem 

a povrchem vzorku, je použito sondy umístěné na konzolové pružině. Pohyb sondy je 

monitorován pomocí snímačů (Obr. 23). [24] 

Zesilovač 

tunelovacího 

proudu 

Jednotka pro 

kontrolu 

vzdálenosti a 

skenování 

Zpracování dat 

Vzorek 

Hrot 

Obr. 21: Schéma skenovací tunelovací mikroskopie [32] 

Topografický 

obraz 

Posuv 

Hrot 

Povrch 

Potenciometrický 

obraz 

Obr. 22: Ilustrační zobrazení výstupních dat STM [21] 
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Měření je prováděno ve dvou režimech (Obr. 24). Jedná se o kontaktní a 

bezkontaktní režim. V bezkontaktním režimu jsou snímány přitažlivé Van der Waalsovy, 

elektrostatické či magnetické síly. Tyto síly poskytují informace o povrchové topografii 

nebo o rozložení nábojů v povrchové vrstvě. Pokud hrot zmenší svou vzdálenost od 

povrchu, tedy dotkne se povrchu, nastává kontaktní režim měření. V tomto okamžiku jsou 

sledovány odpudivé síly, které poskytují detailní informace o topografii povrchu. Pokud 

jsou podmínky experimentu dostatečně příznivé, dosahujeme atomového rozlišení. [24] 

 

Obr. 24: Závislost měřené síly F na vzdálenosti hrotu od povrchu vzorku [22] 

Obr. 23: Schéma mikroskopie atomových sil [22] 
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4 Experimentální část 

4.1 Vzorky 

Beta fosforečnan trivápenatý (β-TCP) byl nanesen na titanovou destičku (titan 

grade 2) pomocí metody IBAD (viz kapitola 3.3.2). Celkem bylo připraveno šest vzorků 

o různých koncentracích. Mluvíme o 10 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 % beta 

fosforečnanu trivápenatého. Dále byl připraven vzorek, při jehož výrobě byl nanesen titan 

na titanový substrát. Posledním vzorkem byla vrstva stříbra Ag nanesená na titanový 

substrát. Tloušťka vrstev je rovna 400 nm. Všechny vzorky byly uzavřeny v argonu, aby 

nedošlo nepříznivým reakcím s okolním prostředím.  

4.2 Měřící soustava 

Měření bylo uskutečněno na zařízení Hysitron TI 950 TriboIndenterTM. Zařízení 

nám poskytuje vysokou přesnost měření. Měřící hlava je opatřena kapacitním 

převodníkem (transducer), díky němuž je umožněn pohyb hrotu s vysokou citlivostí a 

zároveň zajišťuje snímání sil.  Pomocí metody SPM (viz kapitola 3.7.1) je skenována 

topografie povrchu bez nutnosti použití jiného měřícího přístroje. Jedná se o nespornou 

výhodu tohoto měřícího stroje, jelikož při manipulaci se vzorky může dojít k nežádoucím 

reakcím s okolím, které by mohly mít za následek nepřesné výsledky skenování. 

4.3 Nanoindentace 

Pro nanoindentační testování byl použit diamantový hrot Berkovich s vrcholovým 

úhlem 142,30° (E = 1140 GPa, ν = 0,7). Po instalaci hrotu do měřícího zařízení je nutné 

provést kalibraci kontaktní plochy. Tato kalibrace poskytne konstanty C1 a C2 aplikované 

v rovnici (9) popisující vztah pro kontaktní plochu hrotu A. V případě méně ostrého hrotu 

jsou určeny i další konstanty. Konstanta C0 je 24,5 a odpovídá případu, kdy je k měření 

využit téměř dokonale ostrý hrot. 



39 

 

Před začátkem měření je nutné provést kalibraci daného převodníku. Té je 

docíleno provedením indentu ve vzduchu, aby došlo k zohlednění okolních faktorů, které 

mohou výsledky měření zkreslit. Jedná se například o zohlednění hmotnosti hrotu či 

elektrostatických sil.  

 

Hrot je poté přesunut do místa nanoindentace. Povrch daného vzorku je před 

samotným měřením předskenován metodou SPM popsanou v kapitole 3.7.1. Měření je 

provedeno režimem XPM, tedy vysokorychlostním mapováním. Indenty jsou umístěny 

v matici 18 x 17 indentů se separací 2 μm (Obr. 25 a Obr. 26). Nejprve je zjištěn 

hloubkový profil. Dochází k provedení sady indentů při působení sil od 20 μN až po 3000 

μN. Z naměřených dat je určena ideální zatěžovací síla dle obecně uznávaného pravidla 

10 %. Toto pravidlo říká, že v 10 % tloušťky naneseného filmu ještě nedochází 

k ovlivnění mechanických vlastností substrátem, tedy výsledky jsou nejpřesnější. 

Zvolená zatěžovací síla zaručuje, že měření proběhne právě v této neovlivněné oblasti. 

[8] 

Obr. 25: Topografický snímek matice indentů vzorku s 60%   

koncentrací beta fosforečnanu vápenatého 
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Následuje provedené nanoindentačního XPM testování s již upraveným rozsahem 

sil. Dále je provedeno topografické skenování metodou SPM. Naměřené výsledky jsou 

dále podstoupeny analýze a vyhodnocení mikromechanických vlastností.  

4.4 Nanovrypová zkouška 

Pro nanovrypovou zkoušku byl použit diamantový kuželový hrot s vrcholovým 

úhlem 60° a poloměrem zakřivení 0,23 μm (E = 1140 GPa, ν = 0,7). Je velmi výhodné 

kuželový hrot použít, jelikož nedochází k ovlivnění naměřených hodnot vlivem upnutí 

indentoru.  Nejprve je opět provedena kalibrace ve vzduchu. Následuje předskenování 

povrchu vzorku metodou SPM. Hrot je poté přesunut do místa nanovrypové zkoušky. 

Byla definována zatěžovací funkce, která dosahuje maximální normálové síly 

4500 μN. Této hodnoty měřící zařízení dosáhlo za 15 sekund. Hrot vytvořil při každém 

měření tři škrábance (Obr. 2). Tyto vrypy byly následně topograficky skenovány metodou 

SPM. Výsledky měření jsou dále vyhodnoceny a jsou získány klíčové informace o adhezi 

vzorku. Pro zajištění co nejpřesnějších naměřených dat byla provedena pouze tři měření 

Obr. 26: Topografický 3D snímek matice indentů vzorku s 60% 

koncentrací beta fosforečnanu vápenatého 
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pro každý vzorek s co nejmenší časovou prodlevou, aby nedošlo k ovlivnění nanesených 

vrstev okolím. 

Vrypová tvrdost byla stanovena v normálové hloubce h = 30 nm. Vyhodnocení 

vrypové tvrdosti Hs probíhalo v hlouce h = 30 nm. Pro výpočet šířky škrábance lze využít 

analytického modelu dle vztahu (14), vycházejícího z kontaktní plochy sférického 

indentoru. Je tomu tak proto, že hloubka hs odpovídá hodnotě 115 nm, tedy platí 

podmínka ℎ ≤  ℎ𝑠.  

 

Obr. 27: Topografický snímek vrypů vzorku s 40% koncentrací         

beta fosforečnanu vápenatého 
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5 Výsledky 

Detailní snímky struktury pořízené světelným mikroskopem jsou zobrazeny na 

Obr. 28. 

Obr. 28: Snímeky povrchu nanesených vrstev pořízených pomocí světelného 

mikroskopu, který je zabudovaný v nanoindentoru. a) film s 10% koncentrací β-

TCP b) film s 20% koncentrací β-TCP c) film s 40% koncentrací β-TCP d) film 

s 60% koncentrací β-TCP e) film s 80% koncentrací β-TCP f) film se 100% 

koncentrací β-TCP g) titanový film h) stříbrný film 

a) b) 

c) d) 

e)  f)  

g)  h) 
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5.1 Nanoindentace 

Nejvyšší modul pružnosti vykazuje vzorek s 10% koncentrací β-TCP, který 

odpovídá hodnotě Er = 153,20 ± 8,48 GPa (Obr. 29). Podobné hodnoty dosahuje stříbrná 

vrstva s redukovaným modulem pružnosti Er = 149,86 ± 11,87 GPa. Nejnižší hodnotu 

nabývá vzorek se 100% koncentrací β-TCP Er = 16,91 ± 5,32 GPa. Průměrné hodnoty 

redukovaného modulu pružnosti jsou zaneseny v Tab 5. 

Nejvyšší hodnotu indentační tvrdosti vykazuje titanový film HI = 8,02 ± 0,54 GPa 

(Obr. 30). Podobné hodnoty dosahuje i vrstva s 10% koncentrací β-TCP                                  

HI = 7,37 ± 0,43 GPa. Nejnižší hodnotu tvrdosti má vrstva se 100% koncentrací β-TCP 

HI = 0,37 ± 0,15 GPa. 
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Obr. 29: Průměrný redukovaný modul pružnosti vzorků Er 

Obr. 30: Průměrná nanoindentační tvrdost vzorků HI 
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Tab. 5: Výsledné hodnoty redukovaného modulu pružnosti Er a nanoindentační tvrdosti 

HI s jejich směrodatnými odchylkami SDEr a SDHI 

Vzorek Er [GPa] SDEr [GPa] HI [GPa] SDHI [GPa] 

Ti_β-TCP_10% 153,20 8,48 7,37 0,43 

Ti_β-TCP_20% 125,96 6,76 6,41 0,48 

Ti_β-TCP_40% 87,01 7,21 4,97 0,67 

Ti_β-TCP_60% 78,04 4,85 4,39 0,36 

Ti_β-TCP_80% 74,08 2,69 4,16 0,27 

Ti_β-TCP_100% 16,91 5,32 0,37 0,15 

TiG2_Ti 123,78 6,10 8,02 0,73 

Ti_Ag 149,86 11,87 4,46 0,73 

Substrát TiG2 123,69 8,23 3,93 0,54 

 

5.2 Nanovrypová zkouška 

K delaminaci vrstvy od substrátu došlo pouze u vzorku s vzorků s 10% 

koncentrací β-TCP (Ti_β-TCP_10%) a s 20% koncentrací β-TCP (Ti_β-TCP_20%).  

U vzorku s 10% koncentrací β-TCP bylo provedeno osm vrypů, při nichž došlo 

k delaminaci ve čtyřech případech. U vzorku s 20% koncentrací bylo provedeno osm 

vrypů, z nichž k delaminaci došlo ve dvou případech. 
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  Na Obr. 31 a) je zobrazena grafická závislost laterální a normálové síly u vzorku 

s 10% koncentrací β-TCP, jehož redukovaný modul pružnosti je roven 153,20 GPa. Je 

zřejmé, že k delaminaci došlo při dosažení normálové síly Lc = 3887,04 μN. Hloubka, při 

které došlo k dosažení kritického normálového zatížení, byla 558,92 nm (Obr. 31 b)). 

Podobné chování je patrné i u dalších tří vrypů.  

Vyhodnocené parametry pro materiál s 10% koncentrací a 20% koncentrací          

β-TCP jsou zaneseny v Tab. 6. 
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Obr. 31: Ukázka výstupu nanovrypové zkoušky u vrypu s 10% koncentrací β-TCP 

(Ti_β-TCP_10%). Červené linie značí místo, ve kterém došlo k delaminaci vrstvy. a) 

Graf závislosti laterální síly na normálové síle s topografickým snímkem b) Graf 

závislosti normálového posuvu a normálové síly 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 1000 2000 3000 4000 5000

N
o

rm
ál

o
v
ý
 p

o
su

v
 [

n
m

]

Normálová síla [μN]

b) 



46 

 

Tab. 6: Naměřené hodnoty kritického normálového zatížení Lc, laterální síly Plateral a 

hloubky hk vzorků Ti_β-TCP_10% a Ti_β-TCP_20% 

Vzorek Číslo vrypu Plateral [μN] Lc [μN] hk [nm] 
T

i_
β

-T
C

P
_
1
0
%

 

000/1 4652,04 3387,04 558,92 

002/1 3582,69 3460,42 528,63 

000/3 4348,05 4357,59 524,53 

002/4 4334,16 4350,29 526,71 

 

T
i_

β
-T

C
P

_
2
0
%

 

001/1 4380,04 3961,50 575,46 

001/2 3607,85 3771,36 618,19 

 

Hodnota adhezní práce pro vzorek s 10% koncentrací β-TCP dle obou 

matematických modelů nabývá vyšších hodnot než adhezní práce vzorku s 20% 

koncentrací. Hodnoty adhezní práce Wadh jsou zaneseny v Obr. 32 pro vyhodnocení dle 

Laugiera a v Obr. 33 pro vyhodnocení dle Plichty a kol. 

Obr. 32: Průměrná hodnota adhezní práce dle Laugiera 
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 Tab. 7: Výsledné hodnoty adhezní práce Wadh pro vzorky s 10% koncentrací β-TCP 

 

 

 

 

 

Vzorek Číslo vrypu 
Plichta a kol. 

Wadh [J.m-2] 

Laugier 

Wadh [J.m-2] 

T
i_

β
-T

C
P

_
1
0
%

 

000/1 0,071 2,106 

002/1 0,066 1,949 

000/3 0,106 2,272 

002/4 0,105 2,270 

Střední hodnota 0,087 2,149 

Směrodatná odchylka 0,022 0,155 

Obr. 33: Průměrná hodnota adhezní práce dle Plichty a 

kol. 
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Tab. 8: Výsledné hodnoty adhezní práce Wadh pro vzorek s 20% koncentrací β-TCP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší vrypovou tvrdost vykazoval vzorek s 10% koncentrací β-TCP                   

Hs = 9,13 ± 1,68 GPa. Naopak nejnižší vrypovou tvrdost nabývá vzorek se 100% 

koncentrací β-TCP Hs = 0,54 ± 0,47 GPa. Výsledky jsou zaneseny v Obr. 34. Průměrné 

hodnoty vrypové tvrdosti jsou je taktéž zobrazeny v Tab. 9. 

Vzorek Číslo vrypu 
Plichta a kol. 

Wadh [J.m-2] 

Laugier 

Wadh [J.m-2] 

T
i_

β
-T

C
P

_
2
0
%

 
001/1 0,073 1,076 

001/2 0,053 1,041 

Střední hodnota 0,063 1,058 

Směrodatná odchylka 0,013 0,025 
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Obr. 34: Průměrné hodnoty vrypové tvrdosti Hs 
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Tab. 9: Naměřené hodnoty vrypové tvrdosti Hs s jejich směrodatnými odchylkami SDHs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnižší hodnotu koeficientu tření vykazuje vzorek s 10% a 20% koncentrací β-

TCP (Obr. 35). Pro vzorek s 10% koncentrací β-TCP je roven μc = 0,07 ± 0,003 a pro 

vzorek s 20% koncentrací β-TCP je μc = 0,07 ± 0,002. Koeficient tření pro vzorek se 

100% koncentrací je μc =  0,69 ± 0,116. Výsledky koeficientu tření jsou zanesené v Tab. 

10. 

Vzorek Hs [GPa] SDHs [GPa] 

Ti_β-TCP_10% 9,13 1,68 

Ti_β-TCP_20% 8,22 0,60 

Ti_β-TCP_40% 5,94 0,29 

Ti_β-TCP_60% 5,67 0,47 

Ti_β-TCP_80% 4,68 0,97 

Ti_β-TCP_100% 0,54 0,29 

TiG2_Ti 8,38 1,06 

Ti_Ag 5,14 0,77 

Obr. 35: Průměrná hodnota koeficientu tření μc 
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Tab. 10: Naměřené hodnoty koeficientu tření μc s jejich směrodatnými odchylkami SDμc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vzorek μc [-] SDμc [-] 

Ti_β-TCP_10% 0,07 0,003 

Ti_β-TCP_20% 0,07 0,002 

Ti_β-TCP_40% 0,09 0,010 

Ti_β-TCP_60% 0,12 0,016 

Ti_β-TCP_80% 0,24 0,036 

Ti_β-TCP_100% 0,69 0,116 

TiG2_Ti 0,20 0,005 

Ti_Ag 0,18 0,004 
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6 Diskuze 

 Již ze snímků struktury, pořízených světelným mikroskopem, filmů beta 

fosforečnanu vápenatého (Obr. 28 a) až Obr. 28 f)) je zřejmé, že rozlišnost koncentrací 

má za následek rozdílnou strukturu povrchu. U vzorku s 10% koncentrací je pozorován 

téměř hladký povrch. Ze snímku (Obr. 28 a)) jsou vidět tenké linie, které by mohly 

naznačovat výskyt malých prasklin. Zároveň jsou viditelné malé nerovnosti povrchu, což 

by mohlo nasvětšovat k výskytu zrn. U vzorku s 20% koncentrací β-TCP již nejsou tenké 

linie zřetelné. U vzorku se 100% koncentrací β-TCP (Obr. 28 f)) je viditelná zvýšená 

koncentrace nerovností, což může opět naznačovat výskyt zrn, prasklin či jiného 

znečištění povrchu. Ze snímků vzorku s titanovým (Obr. 28 g)) a stříbrným filmem (Obr. 

28 h)) je pozorován téměř hladký povrch.  

6.1 Mechanické vlastnosti 

U vrstev β-TCP je zřejmé, že se redukovaný modul pružnosti s rostoucí 

koncentrací snižuje (Obr. 36). Vrstva stříbra a β-TCP s 10% a 20% koncentrací vykazují 

větší hodnotu modulu pružnosti než titanový substrát.  Pokud je hlavním požadavkem na 

nanesenou vrstvu právě zvýšení modulu pružnosti povrchu, pak není vhodné použít film 

β-TCP s koncentrací vyšší než 20%. 

Vrypová tvrdost Hs dosahuje vyšších hodnot než tvrdost indentační HI což je 

zřejmé z Obr. 36. Tato skutečnost byla ověřena i v práci Williamse [12]. Hodnoty těchto 

tvrdostí se sobě jen zřídka rovnají a to i v případě, kdy by bylo k měření použito indentorů 

s totožnou geometrií. Závislost výsledků tvrdostí na vrcholovém úhlu hrotu byla 

experimentálně prokázána. Důležitým faktorem je rozlišný mechanismus zatěžování. 

Rozdílné hodnoty tvrdosti mohou být způsobeny zpevněním materiálu při indentaci, kdy 

dochází k zvýšení hustoty dislokací a tím k ovlivnění hodnot tvrdosti vrstvy. Dalším 

faktorem může být rozdílná rychlost posuvu indentoru. Vyhodnocení vrypové tvrdosti 

může být také silně ovlivněno topografií povrchu vzorku. Indentor se může dostat do 

kontaktu s nečistotami a tím negativně ovlivnit výsledky měření. Lze ale konstatovat, že 
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pro vzorky s vrstvou β-TCP dochází v obou případech k snížení tvrdosti s rostoucí 

koncentrací.  [12] 

6.2 Nanovrypová zkouška 

Na Obr. 37 je zobrazena průměrná hodnota hloubky škrábanců h nanovrypové 

zkoušky při dosažení normálového zatížení Pnormal = 3000 μN. Hrot dosáhl maximální 

hloubky vrypu h = 1084,73 ± 55,33 nm pro 100% koncentraci β-TCP, tedy u vzorku 

s nejmenší tvrdostí a nejmenším redukovaným modulem pružnosti. Naopak hrot dosáhl 
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hloubky vrypu h = 299,69 ± 39,64 nm u vzorku s 10% koncentrací, která vykazuje 

nejvyšší tvrdost a redukovaný modul pružnosti ze vzorků s vrstvou β-TCP. Avšak u 

vzorku se stříbrným filmem hrot dosáhl hloubky h = 234,60 ± 37,60 nm, tedy dosáhl nižší 

hloubky než v předešlých případech. U vzorku s titanovým filmem se hrot dostal pouze 

do hloubky h = 234,60 ± 37,60 nm a jedná se tak o nejmenší hloubku vrypu.  

 Z výsledků vykazuje nejvyšší hodnotu koeficientu tření vzorek se 100% 

koncentrací β-TCP (Tab. 10). Tento výsledek podporuje i samotný detailní snímek (Obr. 

28 f)). Vrstvy β-TCP s 10%, 20%, 40% a 60% mají nižší hodnotu koeficientu tření než 

titanová vrstva. 

Nanovrypová zkouška byla použita pro zhodnocení míry adheze daného filmu. 

Byla provedena analýza vrypů, u kterých došlo k delaminaci filmu od substrátu. Toto 

chování bylo pozorováno pouze u filmu s 10% a 20% koncentrací β-TCP. Pro adhezní 

práci, dle matematického modelu Plichty a kol., bylo nutné provést modifikaci vyjádření 

šířky škrábance. Vrstvy se delaminovaly ve větších hloubkách, než je hodnota                      

hs = 115 nm, tedy platí podmínka ℎ >  ℎ𝑠. Šířka škrábance je tedy vyjádřena z kontaktní 

plochy kuželového hrotu. Adhezní práce je vyšší pro vzorek s 10% koncentrací β-TCP. 

To znamená, že je k delaminaci potřeba větší energie, která by byla dostatečná k vykonání 

adhezní práce. Hodnoty adhezní práce se pro vzorek s 10% a 20% β-TCP pro Plichtu a 

kol. a Laugiera řádově liší (Obr. 32 a Obr. 33). Tyto odchylky mohou být způsobeny 

samotnými předpoklady platnosti obou matematických modelů. Laugierův matematický 

model [19] vychází z odvození adhezní práce pomocí energetické bilance, kdy 

k delaminaci dochází pouze ve chvíli, kdy je nahromaděná energie před hrotem 

dostatečná k vykonání adhezní práce a elastických deformací. Tento model ale není 

vhodný pro materiály, které vykazují plastickou deformaci, ke které při tomto měření 

dochází. Plichta a kol. vycházejí z původních studií Bulla a Rickerbyho [16]. 

Matematický model kombinuje napětí vtisku, vnitřní napětí a třecí napětí, avšak 

nezohledňuje napětí zbytkové. Nepřesnosti mohly zároveň vzniknout také díky nízkému 

počtu měření, což má za následek vysokou směrodatnou odchylku. Měření bylo nutné 

provést v co nejkratším čase, aby nedošlo k degradaci vrstvy vzduchem. Z tohoto důvodu 

je množství naměřených dat malé. Při experimentech nebyla určena hodnota vnitřního 

napětí. Dle studií Laugiera [19] jsou hodnoty vnitřního napětí řádově nižší než napětí 

aplikované a z tohoto důvodu byla tato hodnota při výpočtech zanedbána. [13] [25] 
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7 Závěr 

Filmy beta fosforečnanu trivápenatého, titanu a stříbra byly naneseny na titanový 

substrát naprašováním pomocí iontového svazku (IBAD). Mechanické vlastnosti s mírou 

adheze byly zkoumány pomocí nanoindentace a nanovrypové zkoušky provedené 

měřícím strojem Hysitron Ti 950 TriboIndenterTM.  

V teoretické části byly tyto metody představeny. Zároveň zde byla přiblížena 

problematika zubních implantátů a jejich povlakování. 

Pro vzorky byl stanoven redukovaný modul pružnosti a koeficient tření. Dále 

došlo k vyhodnocení indentační a vrypové tvrdosti, jejichž hodnoty byly mezi sebou 

porovnány. Pouze u vzorků s 10% a 20% koncentrací beta fosforečnanu trivápenatého 

došlo k delaminaci filmu od substrátu. Jako míra adheze bylo užito kritického 

normálového zatížení a z něj vycházející adhezní práce. Z experimentů lze konstatovat, 

že s rostoucí koncentrací beta fosforečnanu vápenatého klesají mechanické vlastnosti 

nanesené vrstvy. 

Cíle práce byly splněny, ale bylo by příhodné v nanovrypovém testování dále 

pokračovat. Vzhledem k nízkému počtu vrypů, u kterých k selhání adheze došlo, mají 

statistické výsledky velkou směrodatnou odchylku. Pokud by se počet vrypů zvýšil, došlo 

by k získání relevantních statistických závěrů. Zároveň by bylo vhodné provést chemický 

rozbor vrstvy, který by určil reaktivitu s okolím.   
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