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Abstract 
 Titanium and titanium alloys (especially Ti-6Al-4V) have been used for many years 
in medical practice thanks their mechanical and chemical properties. Their main advantages are 
biocompatibility, good resistance to corrosion and strength. But without any surface treatment 
(blasting, coating) titanium and its alloy do not form the strong bond with bone. The inert 
implant surface is bioactive only in case of its chemical treatment. Our previous study showed 
that titanium and titanium alloys form a calcium phosphate layer on its surface in supersaturated 
calcification solution (SCS2) when it was subjected to concentrated chloride acid and 10 
mol.dm-3 NaOH treatments to form titanate hydrogel contained Na+ ions. Presence of this layer 
gives bioactive properties to titanium and its alloys. A uniform calcium phosphate (Ca-P) 
coating approximately 10 - 20 � m thick was found on the substrates after 72 hours immersion. 
This layer can improve the bone – bonding interaction. The adhesion strength of the calcium 
phosphate layer to titanium and titanium alloy substrates was determined by tape test (ASTM D 
3359), modified knife test (ASTM 6677-1) and modified pull test (STN EN 582). Calcium 
phosphate coatings were observed by scanning electron microscopy (SEM/EDS) and optical 
microscopy (OM). The coatings had a very good adhesion to titanium and titanium alloy 
substrate. 
 

Key words: titanium, titanium alloy, calcification, calcium phosphate layer, adhesion, tape and 
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Abstrakt 
 Titán a jeho zliatiny (hlavne Ti-6Al-4V) majú vď aka svojim mechanickým a 
chemickým vlastnostiam dlhodobé použitie v medicíne. Ich výhodou je hlavne biokompatibilita, 
dobrá korózna odolnosť  a pevnosť . Avšak, bez povrchovej úpravy (tryskanie, povlakovanie) 
inertného titánu a jeho zliatin nedochádza k pevnému spojeniu s kosť ou. Aby sa povrch 
inertného implantátu stal bioaktívny, musí sa upravi ť  aj chemicky. V prezentovanej práci je 
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poukázané na to, že titán a jeho zliatiny, predupravené koncetrovanou kyselinou 
chlorovodíkovou a následne roztokom 10 mol.dm-3 NaOH,  vytvárajú na svojom povrchu 
hydrogél titanič itanu obsahujúceho Na+ ióny. Prítomnosť  tejto vrstvy zabezpeč uje titánu a jeho 
zliatinám bioaktívne vlastnosti. Po expozícii v presýtenom kalcifikač nom roztoku (SCS2) po 
dobu 72 hodín sa na povrchu vytvára súvislá vápenato fosforeč nanová (Ca-P) vrstva o hrúbke 
približne 10 – 20 � m. Pri implantácii táto vrstva urýchľ uje interakciu kovu s kostným tkanivom. 
Adhézia takto získaných vápenato-fosforeč nanových povlakov na titáne a titánovej zliatine bola 
meraná tzv. „tape testom“ (ASTM D 3359), modifikovaným „knife testom“ (ASTM 6677-1) a  
modifikovanou ť ahovou skúškou (STN EN 582). Povlaky boli vizuálne pozorované rastrovacím 
elektrónovým mikroskopom (SEM/EDS) a optickým mikroskopom (OM). Povlaky mali veľ mi 
dobrú priľ navosť  k  titánovému substrátu aj k substrátu zo zliatiny titánu. 
 
 

1. Úvod 
 Titán a jeho zliatiny majú široké uplatnenie v dentálnej a chirurgickej implantológii 
vď aka svojej vysokej koróznej odolnosti a výborným mechanickým vlastnostiam. Úspešnosť  
substitúcie kostného tkaniva implantátom závisí od vlastností povrchu kovu. Pre skrátenie doby 
integrácie s kostným tkanivom sa povrch implantátu povlakuje vápenato fosforeč nanovou (Ca-
P) vrstvou. Táto vrstva vykazuje bioaktívne chovanie a podporuje priamu väzbu s kostným 
tkanivom. V súč asnosti sa  využíva množstvo spôsobov prípravy bioaktívnych Ca-P vrstiev na 
titáne a jeho zliatinách [1].  
 Biomimetické povlakovanie je jednoduchá a mimoriadne efektívna metóda pre 
získanie povlaku pokrývajúceho celý substrát rovnomerne. Princíp spoč íva v expozícii chemicky 
predupraveného substrátu do presýteného kalcifikač ného roztoku s vysokým obsahom Ca2+ a 
(PO4)

3- iónov pri teplotách 36 – 37 °C[2- 7].  
 Cieľ om práce bolo meranie adhézie týchto povlakov k substrátu titánu a jeho zliatiny 
pomocou „tape testu“ podľ a ASTM D 3359 [8], modifikovaného „knife testu“ podľ a ASTM 
6677-1 [9] a modifikovanej ť ahovej skúšky STN EN 582 [10], prič om najpoužívanejší je „tape 
test“ [1,11]. Tieto metódy merania adhézie sú jednoduché a nevyžadujú špeciálne laboratórne 
zariadenia. Povlaky a stopy po adhéznych testoch na prekalcifikovanom substráte titánu 
a titánovej zliatiny boli pozorované rastrovacím elektrónovým mikroskopom (SEM/EDS) a 
optickým mikroskopom (OM).  
 
 

2. Experimentálna časť 
2.1  Úprava povrchov titánu a titánovej zliatiny 
 Vzorky z titánu (Ti) a titánovej zliatiny (Ti-zliatina) s rozmermi 10 x 10 x 0,8 mm 
boli brúsené brúsnym papierom č . 500, oč istené v acetóne po dobu 5 minút za pôsobenia 
ultrazvuku a následne v demineralizovanej vode po dobu 5 minút. Po vysušení na vzduchu boli 
vzorky leptané koncentrovanou HCl (36%) po dobu 90 minút a následne 5-krát opláchnuté 
v demineralizovanej vode [2,3].  
 
 

2.2  Prekalcifikácia povrchov titánu a titánovej zliatiny 
 Po vysušení na vzduchu boli vzorky ponorené do 10 mol.dm-3 NaOH (60°C /24 h) a 
opätovne opláchnuté v demineralizovanej vode. Kalcifikač ný roztok (SCS2, vysoký obsah Ca2+ 
a (PO4)

3- iónov) bol pripravený z reagentov CaCl2, NaH2PO4 a NaHCO3 o koncentrácii uvedenej 
v tab.1. pH roztoku SCS2 bolo 6,12. 
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  Table 1  Ionic concentration of calcification solution (SCS2) [6] 
Ionic concentration (mmol.dm-3) 

Na+ Ca2+ Cl- H2PO4
- HCO3

- 

4 5 10 2.5 1.5 

 
 

 Vzorky boli exponované za statických podmienok v roztoku SCS2 pri S/V = 0,1 cm-1 
(S-povrch vzorky, V-objem SCS2 roztoku) po dobu troch dní a umiestnené v biologickom 
termostate pri teplote 36,5 °C. Každý deň  boli merané koncentrácie Ca2+ a (PO4)

3- iónov 
v roztoku SCS2 a pH roztokov. Po troch dň och boli vzorky 3-krát opláchnuté 
v demineralizovanej vode a vysušené na vzduchu [2,3].  
 
 

2.3  Chemická analýza výluhov po expozícii 
 Koncentrácia Ca2+ iónov bola meraná atómovou absorpč nou spektrometriou na 
prístroji Varian-Spectr AA 300 pri λ  = 442 nm za použitia zmesi plynov acetylénu s oxidom 
dusným. Ku každej vzorke (1 odber = 1ml vzorky) bolo pridané uvoľ ň ovacie č inidlo KCl 
o koncentrácii 4000 ppm. Koncentrácia (PO4)

3- iónov bola meraná spektrofotometricky na 
prístroji Shimadzu UV – 1201 pri λ  = 830 nm. Analýza spoč íva v reakcii orthofosforeč nanov 
s molybdenanom v prostredí kyseliny sírovej a antimonitých iónov. Po redukcii kyselinou 
askorbovou dochádza k modrému zafarbeniu roztokov vzoriek vhodnému na meranie 
absorbancie. Intenzita zafarbenia roztoku je funkciou koncentrácie (PO4)

3-. Hodnoty pH SCS2 
roztokov, v ktorých boli vzorky exponované, boli merané pH metrom inoLab kombinovanou 
sklenenou elektródou. Všetky merania boli realizované pri laboratórnej teplote [2,3]. 
 
 

2.4  Analýza povrchov a testy adhézie 
 Kvalita povrchu vzoriek pred a po uskutoč není testov adhézie bola posudzovaná 
rastrovacím elektrónovým mikroskopom (SEM) Hitachi S4700 a optickým mikroskopom (OM) 
Jenapol s obrazovou analýzou Lucia G 5.03. Meranie adhézie povlakov k substrátu bolo 
vykonané podľ a ASTM 6677-1, ASTM D 3359 a modifikovanou skúškou  STN EN 582 
[8,9,10]. 
 Pri modifikovanej metóde ASTM 6677-1 sa skalpelom urobí do povlaku rez, ktorý 
musí preniknúť  až k podkladu. Vryp sa hodnotí vizuálne podľ a klasifikácie uvedenej v norme. 
 Pri ASTM D 3359 sa skalpelom urobia do povlaku buď  dva rezy tak, že sa pretnú v 
strede s malým uhlom medzi 30° až 45° (Fig.1a) alebo šesť  paralélnych rezov vo vzdialenosti 1 
mm a šesť  rezov pri uhle 90° tak, aby preť ali predošlé rezy v prostriedku (tvar mriežky). Na 
oblasť  rezov sa nalepí lepiaca páska typu 3M Brand Scotch. Po 60 sekundách sa páska uchopí za 
voľ ný koniec a odtrhne pozdĺ ž rezov pod uhlom 180° (Fig.1b). Adhézia sa hodnotí vizuálne, 
porovnaním povrchu po odtrhnutí pásky voč i zavedenej stupnici (Tab.2). Ak sú rezy celkom 
hladké a žiaden štvorec nie je poškodený, vtedy má povlak veľ mi dobrú adhéziu k substrátu 
(stupeň  5). Ak sú niektoré štvorč eky úplne poškodené alebo je poškodená celá plocha rezu, 
hovoríme o veľ mi zlej adhézii povlaku k substrátu (stupeň  0).  
 Pri modifikovanej skúške STN EN 582, skúške ť ahom, bola na povlak aplikovaná 
lepiaca páska zať ažená závažím s hmotnosť ou 20g. Po 60 sekundách bola páska spolu so 
závažím odtrhnutá ť ahom (Fig.1c). Porušenie povlaku sa hodnotilo vizuálne.  
 Každá skúška sa opakovala 3-krát na titánových vzorkách ako aj na vzorkách Ti - 
zliatiny. 
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  Fig.1 Znázornenie usporiadania testov: a) tape test – „X“ cut, b) peeling profile of tape test – „cross“ cut, c) pull test 
 
 
  Table 2  Classification of adhesion test (cross cut) result [7] 

Classification 5 4 3 2 1 0 
Percentage area 

removed 
0% do 5% 5-15% 15-35% 35-65% over 65% 

Surface of cross cut 
 
 
 

     

 
 

3. Výsledky a diskusia 
 Cieľ om úpravy v roztoku koncentrovanej HCl bolo obnovenie povrchu Ti a Ti-
zliatiny a č iastoč ne aj zmena morfológie povrchu. Lúhovaním v roztoku 10 mol.dm-3 NaOH sa 
na povrchu vzoriek vytvorila vrstva amorfného hydrogélu TiO2 s obsahom Na+, ktorá 
vď aka prítomnosti Na+ iónov podporuje tvorbu kalcium fosfátovej (Ca–P) vrstvy v prostredí 
presýteného roztoku SCS2 [2-7].  
 Ponorením takto chemicky upravených vzoriek do roztoku SCS2 dochádza 
k vytesneniu Na+ iónov Ca2+ iónmi, prič om súč asne dochádza k interakcii  (PO4)

3- iónov 
z roztoku s OH- skupinami a Ca2+ iónmi v povrchovej vrstve substrátu. Na povrchu sa rýchlo 
vytvorí niekoľ ko mikrometrov hrubá, súvislá avšak pórovitá Ca-P vrstva (Fig.2), ktorá 
kryštalizuje vo forme ihlič kovito-doštič kovitých kryštálov usporiadaných do sférolitov (Fig.3). 
 

 
Fig.2 Ca-P layer on Ti-alloy surface after exposure in SCS2 (SEM) 

 
 

 EDS (Energy dispersive spectroscopy) analýza potvrdila u povlakov prítomnosť  Ca a 
P. Z výsledkov merania na povrchu vzoriek po trojdennej expozícii v roztokoch SCS2 bol 
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v základnej vrstve stanovený mólový pomer Ca/P = 1,95. Pravdepodobne ostré zakrivenia na 
povrchu (Fig.2) sú miestom prvých nukleí Ca-P zlúč enín. Pomer Ca/P = 1,5 v týchto miestach  
poukazuje na prítomnosť  whitlockitu (Ca3(PO4)2) alebo trikalciumfosfátu (TCP). Pravdepodobne 
ostro zakrivený povrch iniciuje rast kryštálov (Fig.3). Mólový pomer v kryštáloch bol Ca/P = 
1,16, č o poukazuje na prítomnosť  brushitu (CaHPO4.2H2O) prípadne monetitu (CaHPO4).  
 

 
Fig.3 Spherulites on Ti-alloy surface after exposure in SCS2 (SEM) 

 
 

  Hrúbka základnej vrstvy, v ktorej došlo k výmene Na+ iónov za Ca2+ ióny bola 
približne 10 – 20 � m. Pri dlhodobej expozícii v roztokoch so zastúpením Ca2+  a (PO4)

3-  na nej 
rastú kryštály usporiadané do sférolitov. Veľ kosť  sférolitov, ktoré vznikli v roztoku SCS2 po 
dobu 3 dní je približne 50 � m (Fig. 4). 
 

 
Fig.4 Ca-P coating on Ti-alloy surface - cross section (OM) 

 
 

3.1  Analýza roztoku SCS2 po expozícii Ti a Ti-zliatiny 
 Z analýz výluhov SCS2 roztokov (Fig.5) je zrejmé, že poč as prvého dň a došlo 
k výraznému odč erpaniu vápenatých a fosforeč nanových iónov z roztokov a vyzrážaniu Ca-P 
vrstvy na povrchu vzoriek substrátov, č o následne potvrdila analýza povrchov. Po prvom dni sa 
odč erpávanie vápenatých a fosforeč nanových iónov ustálilo, z č oho možno usudzovať , že SCS2 
roztok sa dostal pod kritickú hodnotu presýtenia voč i  fosforeč nanom vápenatým.  
   Zaznamenaný pokles hodnoty pH u všetkých SCS2 roztokov (Fig. 6) potvrdil pokles 
presýtenia roztoku voč i vápniku a fosforu. Ako je z obrázkov vidieť  (Fig. 5 a 6), rozdiel v 
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hodnotách pH roztokov SCS2 a v rýchlosti odč erpávania Ca2+ a (PO4)
3- iónov z SCS2 roztoku 

pre vzorky Ti a Ti-zliatiny je minimálny.    
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 Fig.5 Decrease of calcium and phosphate concentration for Ti and Ti-alloy during 3 days exposition in SCS2 solution 
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Fig.6 Decrease of pH SCS2 solution during 3 days exposition in SCS2 solution 
 

   

 Nárast hmotnosti titánových vzoriek ako aj vzoriek zo zliatiny titánu bol približne 
0,3%.  
 

 

3.2  Meranie adhézie 
 Adhézia povlakov k substrátom z titánu a titánovej zliatiny bola meraná „tape 
testom“, modifikovaným „knife testom“ a modifikovanou ť ahovou skúškou.  
 Na obrázku Fig. 7a je povrch Ti-zliatiny pred meraním „knife testom“ podľ a ASTM 
6677-1. Vrypom (Fig. 7b) nedošlo pozdĺ ž rezu  k tvorbe trhlín v základnej Ca-P vrstve, iba 
k č iastoč nému narušeniu sférolitov, ktorými bola základná vrstva pokrytá. Rez zostal súvislý s 
ostrým ohranič ením. Z vizuálneho hodnotenia povrchov z oboch substrátov je možné povedať , 
že povlaky mali veľ mi dobrú adhéziu k substrátom.  
 Ď alšia skupina povlakov bola podrobená meraniu adhézie podľ a ASTM D 3359. Na 
obrázku Fig. 8a) je povrch Ti-zliatiny, s rezmi tvaru mriežky, pred aplikáciou lepiacej pásky a na 
obrázku Fig. 8b) je povrch po odtrhnutí pásky. Z obrázkov je vidieť , že oblasť  vrypov pred a po 
odtrhnutí lepiacej pásky sa výrazne nelíši. Nedošlo k odlúpnutiu alebo oddeleniu základnej 
vrstvy, alebo k tvorbe trhlín v základnej Ca-P vrstve iba k č iastoč nému odstráneniu sférolitov. 
Pri porovnaní povrchov so štandardnou stupnicou bol povlakom priradený stupeň  4 a 5, z č oho 
vyplýva, že povlaky mali dobrú priľ navosť  k substrátu u všetkých vzoriek.    
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a                  b 

Fig.7 Ti – alloy surface before (a) and after (b) knife test (OM) 
  
 

   
a         b 

Fig.8 Ti - alloy surface before (a) and after (b) tape aplication (“cross” cut) (OM) 
 
 

 Adhézia povlakov poslednej skupiny vzoriek sa merala podľ a modifikovanej skúšky ť ahom (STN EN 582). Pre porovnanie je na obrázku Fig. 9a) povrch vzorky pred aplikáciou 
lepiacej pásky zať aženej závažím (20g) a na obrázku Fig. 9b) je povrch po odtrhutí pásky naraz 
so závažím. Z vizuálneho hodnotenia povrchov možno skonštatovať , že došlo k č iastoč nému 
odstráneniu sférolitov, prič om základná Ca-P vrstva zostala neporušená.  
 

     
a          b 

Fig.9 Ti surface before (a) and after (b) pull test (OM) 
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4. Záver 
 Prekalcifikácia presýteným roztokom SCS2 urýchľ uje precipitáciu kalcium fosfátu na 
povrchu titánu a titánovej zliatiny, ktoré boli predupravené HCl a následne roztokom 10 mol.dm-

3 NaOH. Týmto procesom dochádza už v priebehu 24 hodín k tvorbe súvislej Ca-P vrstvy, ktorá 
je neskôr po ponorení do roztoku modelových telových tekutín (pri “in vitro” testovaní 
bioaktivity) schopná okamžite interagovať  s týmto roztokom.  
 Ako vyplynulo z testov merania adhézie, základné Ca-P vrstvy (pravdepodobne 
whitlockit) mali veľ mi dobrú priľ navosť  ako k titánovému substrátu, tak aj k substrátu zo 
zliatiny titánu.  
 Presnosť  a správnosť  merania adhézie závisia od viacerých faktorov. Je potrebné brať  
do úvahy podmienky, za ktorých bolo meranie adhézie prevedené: veľ kosť  vzoriek, typ povlaku, 
druh pásky, spôsob tvorby vrypu, rýchlosť  ť ahu a uhol odlúpnutia pásky. Napriek tomu, že ide 
len o informatívne hodnotenie adhézie, výsledky testov ukázali, že pripravená vrstva na Ti 
substrátoch je perspektívna pre ď alšie štúdium. 
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