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ABSTRAKT 

 

Předkládaná práce se zabývá využitím syntetického analogu minerálu baddeleyitu (zirkonie) 

v dentální protetice. V první části je charakterizována dentální keramika obecně. Dále se práce 

zabývá přírodním výskytem baddeleyitu, jeho mineralogickou charakteristikou a fázovými 

vztahy. Následuje popis způsobu úpravy a stabilizace výchozí suroviny tak, aby získané vlastnosti 

co nejlépe odpovídaly požadavkům na materiál vzhledem k jeho použití. V zubním lékařství 

používané materiály musí být bioinertní, netoxické a musí být možné je snadno zpracovat 

v podmínkách zubní laboratoře. Dále je popsán proces stárnutí materiálu a způsob, jak nejlépe 

odstranit negativní důsledky tohoto procesu. 

 

SUMMARY 

 

Submitted bachelor thesis describes the use of synthetic analogue of mineral baddeleyite 

(zirconia) in dental prosthetics. In the first part, general characteristics of dental ceramics is given. 

Next part summarizes natural occurences, mineralogical features and phase relations. Treatment 

of the material and stabilisation process of the raw material to get optimum characteristics 

according to the use of the material are described further. Materials used in dental medicine must 

be bioinert, non-toxic and easily treatable in dental laboratories. Aging process and methods how 

to prevent this process are described at the end of the work. 
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ÚVOD 

 

V posledních desetiletích se vědci intenzivně zajímají o keramické materiály na bázi oxidů 

zirkonia kvůli širokým možnostem jejich použití a jejich výjimečným vlastnostem – iontové 

vodiče (kyslíkové senzory, topidla), strukturní a refraktorní keramika (součásti tepelných motorů, 

plynových turbín). Tyto keramické materiály se také již delší dobu používají jako materiály pro 

dentální protézy pro svoji inertnost k tělním tekutinám, odolnost vůči tlaku a dobrým estetickým 

vlastnostem a podobnosti s přírodními zuby. Dalšími výhodami keramických materiálů na bázi 

ZrO2 (zirkonie) jsou vysoký bod tání a nízká elektrická a tepelná vodivost.  

Vývoj biomateriálů pro dentální protetiku se zaměřuje na naplnění vysokých očekávání pokud jde 

o pevnost, barevnost, průsvitnost, chemickou odolnost a odolnost proti opotřebování. Zároveň 

tento materiál musí být snadno použitelný pro zubní techniky a stomatology. V dnešní době již 

stomatologové mohou připravovat materiál pro rekonstruktivní zásahy v ústech díky využití 

speciálních materiálů a za pomoci počítačového vybavení přímo v ordinaci, i když tyto metody 

mají ještě svá omezení. Dentální technici připravují zubní náhrady v laboratořích pomocí 

odlévání, lisování, odstřeďování a především sintrování (slinování). Daří se tak vyrábět vysoce 

kvalitní náhrady, které vypadají jako přírodní zuby. Požadavky techniků na vlastnosti 

protetických materiálů jsou tedy určující. Materiály vyžadující dlouhou dobu zpracování nebo 

vysokou teplotu slinování proto nejsou vhodné. 

Mezi materiály pro protetiku jsou ty na bázi ZrO2 (zirkonie) možná nejkontroverznější. Zirkonie 

byla zavedena před více než dvaceti lety, aby vyřešila problém aluminy (Al2O3), která je křehčí. 

Zirkonie vykazuje nejlepší mechanické vlastnosti z podobných materiálů. Na jednu stranu díky 

fázovému přechodu z tetragonalní na monoklinickou strukturu dochází ke zvýšení houževnatosti a 

zamezuje se tak šíření prasklin, na druhou stranu je však zirkonie více náchylná ke stárnutí 

v prostředí obsahujícím vodu. Ve stomatologii ale tento fakt není zvlášť akcentován a trh 

s materiály na bázi zirkonie roste o 12% ročně (Chevalier, 2006). 

Cílem této práce je analyzovat možnosti využití baddeleyitu v dentální protetice,  výhody a úskalí 

tohoto materiálu, provést rešerši dosavadních poznatků v oblasti úpravy vstupní suroviny zejména 

pokud jde o stabilizaci materiálu tak, aby měl co nejlepší mechanické vlastnosti a co nejdelší dobu 

životnosti v tělním prostředí a zároveň byl vůči němu inertní a kompatibilní s jeho tkáněmi. S tím 

souvisí i otázka stárnutí materiálu, které bude věnována závěrečná část práce. 

Obr. 1. Příklad zubního můstku ze zirkonie (Chevalier, 2006) 



DENTÁLNÍ KERAMIKA 
 

Slovo „keramika“ pochází z řeckého „keramos“ = hlína. První keramické předměty byly 

vyráběny již ve starověku jako potřeby pro domácnost. Technická keramika, nebo-li porcelán, jak 

se s ním setkáváme i dnes, se vyznačuje opacitou, porozitou a křehkostí a není vhodná pro 

dentální použití, a to i kvůli obsahu kaolinu, který výrazně ovlivňuje objemovou přesnost 

výrobku. Použití živce a oxidu křemičitého jako základních surovin keramiky pro dentální použití 

znamenalo přelom ve změně jak optických, tak mechanických vlastností. 

Dentální keramika, v odborném žargonu také nesprávně nazývaná jako porcelán, patří ke 

klasickým hlavním materiálům pro výrobu zubních náhrad. Zároveň je i jedním z nejstarších - 

první korunky byly zhotovovány již koncem 19. století. Tehdejší porcelán, i když se vyznačoval 

nízkou pevností a ne zcela optimálním vzhledem, jako jediný umožňoval výrobu esteticky 

přijatelných náhrad do frontálního úseku chrupu, a to až do čtyřicátých let 20. století, kdy byly 

uvedeny do praxe dentální pryskyřice. Pryskyřice pak do padesátých let mírně keramiku zastínily 

pro své širší možnosti použití, jednodušší zpracování a menší finanční náročnost. Znovuobjevení 

keramiky podmínil vývoj nových celokeramických systémů a zejména zavedení technologie 

metalokeramiky v šedesátých letech 20. století. 

Dnešní dentální keramiku můžeme charakterizovat jako materiál, u něhož se víceméně podařilo 

realizovat v praxi požadované vlastnosti vhodné pro zubní náhrady. Splněna je především 

náročnost na estetiku, optimální biologické vlastnosti (bioinertnost - biokompatibilita, minimální 

adheze plaku), dostatečné jsou i mechanicko-fyzikální vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu, 

minimální tepelná vodivost, odolnost proti chemickým vlivům). Problematická zůstává poměrně 

vysoká povrchová tvrdost a odolnost proti abrazi, která je mnohem vyšší než u přirozené zubní 

tkáně. 

Vysoká estetika náhrad z dentální keramiky je dána jednak barevnými vlastnostmi materiálu jako 

takového, jednak technikou zpracování (vrstvení, eventuelně zevní dobarvení) a využitím 

kombinace opakních a průhledných vrstev. 

Dentální keramika se skládá ze dvou základních komponent – amorfního transparentního skla a 

krystalů. Krystalická část zajišťuje propustnost světla, optimální vedení světelného paprsku a 

zvyšuje pevnost vypálené hmoty. Stavební jednotky obou složek – amorfní a krystalické – jsou 

spojeny kovalentními nebo iontovými vazbami, které jsou pevnější než např. intermolekulární 

vazby kovů. Je-li tato vazba narušena, obnoví se pouze za působení vysokých teplot. Z toho 

vyplývá sice vysoká pevnost a tvrdost keramiky, ale zároveň i křehkost a náchylnost ke vzniku 

prasklin. Tendence k popraskání a způsob šíření prasklin jsou dány i složením keramiky, resp. 

poměrem amorfní hmoty a krystalů, dále velikostí krystalů a jejich homogenním rozmístěním v 

amorfní fázi (skleněná báze). Povrchové praskliny mohou vznikat při neopatrném ochlazování po 

vypálení vlivem tepelného namáhání. Jiný typ prasklin, které vycházejí zevnitř keramické hmoty, 

je podmíněn povrchovými nerovnostmi základní kovové konstrukce nebo zubního pahýlu, 

ostrými hranami či úhly a velkými rozdíly v síle vrstvy keramiky  (Krňoulová, 2002). 



VLASTNOSTI KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ 

 

Na rozdíl od kovů nebo polymerů, u keramických materiálů nesnadno dochází k plastickému 

střihu z důvodu existence iontových vazeb (viz obr. 2). Aby mohlo dojít ke skluzu, musí se po 

sobě jednotlivé roviny atomů posunout. V keramických materiálech se ionty se stejným nábojem 

odpuzují, což velmi znesnadňuje pohyb roviny atomů a způsobuje křehkost  (tedy neduktilnost) 

takového materiálu. Navíc creep je za pokojové teploty prakticky nulový. Keramické materiály 

jsou také velmi náchylné na mikrotrhliny, protože místo aby došlo k plastické deformaci, tyto 

materiály prasknou díky rychlému šíření mikrotrhlin. Ze stejného důvodu mají keramické 

materiály nízkou pevnost v tahu ve srovnání s odolností vůči tlaku. Pokud se však podaří zbavit 

materiál těchto mikrotrhlin, stane se velmi odolným i vůči tahovému namáhání.  

 

 

iontová vazba – nesnadný skluz    kovová vazba – snadný skluz 

Obr. 2.  Schematické znázornění skluzu u materiálu s iontovou a kovovou vazbou (Park a Lakes, 2007) 

 

PŘÍRODNÍ VÝSKYT A FÁZOVÉ VZTAHY 

 

Zirkonium jako chemický prvek byl objeven roku 1789 Martinem Klaprothem, ale nepodařilo se 

jej izolovat až do roku 1914. V přírodě se vyskytuje v minerálu zirkonu (ZrSiO4) nebo 

v baddeleyitu (ZrO2) (Villarreal et al., 2007). 

Ačkoli baddeleyit není v přírodě běžným minerálem, je široce rozšířen jako akcesorie v mnoha 

horninových typech. Jeho ideální chemické složení je ZrO2, skutečný podíl ZrO2 je však nižší: 87 

– 99 hmotnostních procent. Nejčastějšími příměsemi jsou FeO, TiO2 a HfO2. V přírodě se 

vyskytující baddeleyit je monoklinický v důsledku nízké koncentraci velkých kationtů jako Ca a 

Y. Nízká je také koncentrace Th a U (zpravidla pod 1500 ppm v případě uranu a méně než 100 

ppm u thoria). Na základě dostupných dat se baddeleyit jeví jako velice stabilní ve vodním 

prostředí. Studium materiálu z karbonatitového komplexu Jacupiranga v jižní Brazílii ukazuje, že 

baddeleyit může obsahovat až 4,1 hmotnostních procent Nb2O5 a 1,2 hmotnostních procent Ta2O5. 

Vstup Nb
5+

 a Ta
5+

 je částečně kompenzováno přimísením až 0,4 hmotnostních procent MgO a 0,3 

hmotnostních procent FeO. Vyrovnání nábojů pak vypadá následovně:  

3 Zr ↔ 2 (Nb, Ta) + (Mg, Fe) 



V lunárních bazaltech a anortozitech, SNC meteoritech a pozemských ultramafických horninách 

se baddeleyit vyskytuje jako pozdní minerál obvykle v asociaci s apatitem, ilmenitem, 

křemenným sklem a dalšími akcesorickými fázemi. Všechny tyto horniny pravděpodobně 

krystalizovaly při teplotách 1100-1500 K a jsou často SiO2 nenasycené, i když některé obsahují 

křemenné sklo nebo křemen (Allen, Ellis, 1996). 

Alkalické intruze jako karbonatity a syenity krystalizují při teplotách 900-1200 K a jsou také SiO2 

nenasycené. V těchto horninách se baddeleyit nachází jako akcesorický minerál v asociaci 

s apatitem, kalcitem, dolomitem, magnetitem, flogopitem, zirkonolitem a dalšími minerály. 

Během pozdního nahrazování v karbonatitech může být baddeleyit nahrazen zirkonolitem nebo 

pyrochlorem. 

V kimberlitech se baddeleyit vyskytuje v podobě primárních krystalů, xenokrystů nebo lemů na 

xenokrystech zirkonu (Haggerty, 1991). Kimberlity pravděpodobně krystalizovaly při teplotách 

1200-1400 K ve spodní kůře nebo ve svrchním plášti a jsou SiO2 nenasycené. 

Baddeleyit byl také zaznamenán v SiO2 chudých metakarbonátech vzniklých během regionální 

nebo kontaktní metamorfózy při teplotách kolem 800-1000 K. Zde se vyskytuje v asociaci 

s kalcitem, olivínem a dalšími akcesorickými minerály. 

Allen a Ellis (1996) provedli teoretické analýzy stability a fázových vztahů minerálů v systému 

CaO-ZrO2-TiO2-SiO2-CO2. Podle jejich výsledků může být baddeleyit stabilní v širokém rozpětí 

teplot a tlaků v podmínkách spodní kůry a svrchního pláště. V SiO2 nenasycených horninách je 

baddeleyit stabilní i za velmi nízkých teplot, kde se může vyskytovat v asociaci se zirkonem, 

titanitem, kalcitem, rutilem a zirkonolitem za přítomnosti čisté fluidní fáze CO2. Podle studie není 

baddeleyit termodynamicky stabilní v přítomnosti křemene ve studovaném rozsahu podmínek, 

což vysvětluje jeho vzácný výskyt v přírodě. Z tohoto pravidla však existují výjimky, jak již bylo 

zmíněno, takže v komplexnějších systémech baddeleyit může mít větší pole stability. 



OXIDY ZIRKONIA 

 

Oxidy zirkonia (dále zirkonie)  se stále více využívají v dentální protetice i jako další implantáty v 

medicíně. Ve srovnání s aluminou (Al2O3), která je hojně využívána již po delší dobu, má 

zirkonie stejné, nebo dokonce ještě lepší mechanické vlastnosti a je biologicky zcela inertní. 

Vlastnosti oxidů zirkonia mohou být vylepšovány fázovými transformacemi, jak bude popsáno 

níže, a ovlivňováním velikosti zrna. Hlavní nevýhodou je výrazné snížení odolnosti vůči tlaku 

z důvodu přítomnosti vlhkosti, což se nejvíce projeví za vyšších teplot, kterým je materiál 

vystaven například při sterilizaci. 

 

Struktura 

 

Oxidy zirkonia jsou alotropní a dochází u nich k fázovým přechodům z monoklinické struktury (a 

≠ b ≠ c, α= γ = 90˚ ≠ β ) na tetragonální (a = b ≠ c, α = β = γ = 90˚) při 1000~1200˚C a z 

tetragonální na kubickou (a = b = c, α =β = γ = 90˚) při 2370˚C. Fázový přechod z monoklinické 

na tetragonální strukturu je doprovázen redukcí objemu o 7,5 rel. %. Kubická struktura je 

strukturou fluoritového typu (viz obr. 3). Detailní strukturní parametry a údaje o základní buňce 

jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Obr. 3. Struktura kubického polymorfu ZrO2   je flouritového typu (Kingery et al., 1976) 
 

Tabulka 1. Vybrané fyzikálních vlastností a strukturně - krystalografických parametrů (Drennan a Steele, 
1986).  



Vlastnost 

Fázové přechody: 

Monoklinická → tetragonální struktura 

Tetragonální → kubická struktura 

Kubická struktura → tavenina 

Strukturně - krystalografické údaje: 

m-ZrO2 (baddeleyit): 

a 

b 

c 

Hustota  

 

t-ZrO2 (Tetragonální struktura): 

a 

c 

Hustota 

 

c-ZrO2 (Kubická struktura): 

a 

Hustota 

 

Koeficient tepelná roztažnost (10
-6

/K): 

Monoklinická struktura: 

Tetragonální struktura: 

 

Bod varu (K): 

Tepelná vodivost (W/m/K): 

při 100°C 

při 1300°C 

 

Tvrdost podle Mohse: 

Hodnoty 

 

1273 – 1473 K 

2643 K 

2953 K 

 

Monoklinický, P21/c 

5,1454 Ǻ 

5,2075 Ǻ 

5,3107 Ǻ 

5,6 g/cm
3
 

 

Tetragonální,  P42/nmc 

3,64 Ǻ 

5,27 Ǻ 

6,1 g/cm
3
 

 

Kubický,  Fm3m  

5,065 Ǻ 

6,29 (vypočítaná hodnota) g/cm
3
 

 

 

7 

12 

 

4549 

 

1,675 

2,094 



STABILIZACE MATERIÁLU 

 

Ke zlepšení fyzikálních a chemických vlastností keramiky na bázi zirkonie se provádí stabilizace, 

obvykle pomocí dalších oxidů. Jedním z nich je oxid vápenatý, CaO. Obr. 4 ukazuje částečný 

fázový diagram ZrO2–CaO, kde Css je kubický pevný roztok nazývaný „Plně stabilizovaná 

zirkonie“, která je odolná vůči většině roztavených kovů, a využívá se k výrobě tavících kelímků. 

Částečně stabilizovaná zirkonie (Partially Stabilized Zirconia (PSZ)) se nachází ve 

dvoufázové oblasti (Tss + Css) a má vylepšené mechanické vlastnosti. 

 

 

Obr. 4. Částečný fázový diagram ZrO2 – CaO, pevný roztok kubické Css, tetragonální Tss a monoklinické 

Mss fáze. Tečkovaná oblast odpovídá tzv. částečně stabilizované zirkonii (PSZ)  (Drennan a Steele, 1986). 

Další běžný způsob stabilizace je použití oxidu ytritého, (Y2O3). Velikost precipitované 

tetragonální fáze v kubické matrix musí zůstat pod 0,2 μm, aby došlo k vylepšení mechanických 

vlastností materiálu. Pokud je precipitovaná tetragonální fáze větší než zmiňovaná hodnota, 

dochází ke transformaci na fázi monoklinickou, což způsobuje praskliny v materiálu. Aby se 



takovému nežádoucímu chování zabránilo, používá se během sintrování a procesu stárnutí 

společně s Y2O3  také MgO. Na obr. 5 jsou ilustrovány mikrostruktury materiálu stabilizovaného 

pomocí Y2O3 a MgO. Tetragonální precipitáty posilují strukturu matrix díky objemovým změnám 

během fázového přechodu.  

 
 
Obr. 5.  Materiál stabilizovaný pomocí Y2O3 a CaO (A) a tetragonální precipitáty v kubické matrix (B); 
zobrazení pomocí optického mikroskopu, (Burger a Willmann, 1993) 

 

Důležitá je také otázka množství stabilizujícího oxidu a velikosti zrna v matrix (viz obr. 6). 

Nejlepších vlastností je dosaženo v oblasti černého obdélníku, kde je maximalizována odolnost a 

pevnost. Pokud je koncentrace Y2O3 nad 3,5 molárního procenta, začne se vytvářet kubická 

struktura, což snižuje odolnost proti prasknutí. Při koncentraci Y2O3 pod 2,8 % a velikosti zrna 

nad 1 μm může docházet k degradaci materiálu a poklesu pevnosti. 

 

 

Obr. 6. Diagram stability ytriem stabilizované zirkonie. Černý obdélník představuje oblast stabilní 

tetragonální struktury ve fyziologických podmínkách (Cales a Stefani, 1994) 



K částečné stabilizaci čisté zirkonie dochází také při teplotách nad 1700°C u kubické fáze, kdy je 

velikost zrn 50 – 70 μm. Při ochlazování dochází k fázovým přechodům a v kubické matrix se 

vytvářejí tetragonální precipitáty. Kombinace kubické a tetragonální fáze činí materiál pevnější 

tím, že dochází k uzavírání trhlin díky expanzi precipitátu (viz obr. 7). 

 

 

Obr. 7.  Fázový diagram ZrO2 - Y2O3, M – monoklinická fáze, T – tetragonální fáze, C – kubická fáze, L – 

tavenina (Burger a Willmann, 1993) 

 



Vlastnosti stabilizovaného materiálu 

 

Vlastnosti materiálu stabilizovaného různými přísadami jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tabulka 2. Vlastnosti materiálu stabilizovaného různými přísadami, kubická plně stabilizovaná zirkonie 
(CSZ), ytriem a hořčíkem částečně stabilizovaná zirkonie (Y-Mg-PSZ) a tetragonální ytriem stabilizovaná 
zirkonie (Y-TZP) (Burger and Willmann, 1993).  

Vlastnost CSZ Y – Mg – PSZ Y - TZP 

Youngův modul (GPa) 

Pevnost v ohybu (MPa) 

Mikrotvrdost (HV 0,1) 

Odolnost proti prasknutí 

(MPa m
1/2

) 

Weibullův modul 

Hustota (g/cm
3
) 

210 

200 

1250 

 

- 

8 

6,1 

210 

600 

1250 

 

5,8 

25 

5,85 

210 

950 

1250 

 

10,5 

18 

6 

 

Materiál stabilizovaný oxidem ytritým vykazuje nejvyšší pevnost v ohybu a odolnost proti 

prasknutí. Ve srovnání s ostatními materiály je však křehčí a náchylnější k prasknutí při 

poškrábání, na které je tedy potřeba dávat velký pozor. Každopádně však zůstává pevnější než 

dále zmiňovaná alumina. V praxi se také ukázalo, že na tomto materiálu dochází k nejmenší 

akumulaci plaku ve srovnání s jinými keramickými nebo kovovými materiály. Weibullův modul 

je ale nižší než u materiálu stabilizovaného ytriem a hořčíkem. Vyšší odolnost proti prasknutí je 

způsobena fázovým přechodem z tetragonální na monoklinickou strukturu v okolí vznikající 

praskliny, který působí proti jejímu rozšiřování (viz. obr. 8). V takto částečně stabilizovaném  

materiálu je zachována metastabilní tetragonální struktura i za pokojové teploty. Během 

rozšiřování trhliny tetragonální částice v jejím čele prodělají fázový přechod, čímž se zvýší 

objem. To vytvoří kompresní pole obklopující částice a zabrání se tak dalšímu otevírání trhliny. 

Výsledkem je zvýšení pevnosti materiálu. Tento proces je podobný precipitaci tetragonální fáze 

v kubických zrnech.  

 



 

Obr. 8. Schematické znázornění zvýšení odolnosti částečně stabilizovaného materiálu: (a) prasklina před 
fázovým přechodem, (b) dále se již nerozšiřující prasklina díky fázovému přechodu dispergovaných PSZ 
částic (Callister, 1994). 

Ytriem stabilizovaný materiál má oproti alumině (Al2O3) dvě výhody: první je jemnější zrnitost 

(až desetkrát) (viz obr. 9) a dobře kontrolovatelná mikrostruktura bez reziduální porozity 

rezultující ve vynikající třecí vlastnosti (viz obr. 9 a 10), druhou výhodou je větší odolnost proti 

prasknutí a tuhost díky zpevnění v důsledku fázového přechodu. Srovnání důležitých vlastností 

zirkonie s aluminou je uvedeno v tabulce 3. Počáteční pevnost zirkonie je zhruba dvakrát větší 

než aluminy, ale zirkonie ztrácí pevnost po hydrotermálním působení, k němuž může docházet 

například při sterilizaci. Výsledky těchto fázových změn lze charakterizovat pomocí rentgenové 

difrakce (Richter et al., 1994). Biokompatibilita je zhruba stejná, ale tribologické vlastnosti jsou 

dosti odlišné. Negativem naproti tomu je, že zirkonie může být radioaktivní kvůli svým příměsím, 

zejména právě díky ytriu. Zatím však nejsou známy žádné negativní důsledky způsobené 

radioaktivitou tohoto materiálu. Všeobecná radiofobie ale velí nepoužívat žádné radioaktivní 

materiály v protetice (Burger a Willmann, 1993).  

Ke stabilizaci lze také použít CeO2 společně s SrO. Lepších vlastností (lepší zhutnění a lepší 

stabilizace) je dosahováno s narůstajícím poměrem CeO2 (3 – 20 hmotnostních procent) při 

zachování 1 hmotnostního procenta SrO (Enoiu et al., 2004). 



Tabulka 3 – Srovnání vlastností zirkonie a aluminy (Willmann, 1993). 

Vlastnost Alumina Zirkonie 

Chemické složení 

Čistota (v %) 

Hustota (g/cm
3
) 

Porozita (%) 

Pevnost v ohybu (MPa) 

Pevnost v tlaku (MPa) 

Youngův modul (GPa) 

Poissonův poměr 

Odolnost proti prasknutí  (MPa 

m
1/2

) 

Koeficient tepelné roztažnosti 

(x 10
-6

 K) 

Tepelná vodivost (W/m/K) 

Mikrotvrdost (HV 0,1) 

Al2O3 + MgO 

99,9 

nad 3,97 

pod 0,1 

nad 500 

4100 

380 

0,23 

4 

 

8 

30 

až 2200 

ZrO2 + MgO + Y2O3 

95-97 

5,74 – 6 

pod 0,1 

500 – 1000 

2000 

210 

0,3 

až 10 

 

11 

2 

1200 

 

 

Obr. 9. Vyleštěný povrch zirkonie (A) a aluminy (B) ve skenovacím elektronovém mikroskopu. Za 
povšimnutí stojí porozita v alumině (Kumar et al., 1991). 



 
 
Obr. 10. Mikrostruktura ytriem stabilizované zirkonie (Y-TZP) (a) a aluminy (b). Obrázek pořízený pomocí 
SEM.  (Zhang et al., 2004). 

 

 



STÁRNUTÍ MATERIÁLU 

 

Největším problémem zirkoniové keramiky je její degradace za nízkých teplot. Tato degradace je 

spojována se zhrubnutím povrchu po sterilizaci párou. Monoklinická struktura zirkonie je stabilní 

za pokojových teplot. Při stabilizaci Y2O3 získá materiál tetragonální strukturu, která je při 

pokojové teplotě metastabilní. Proces stárnutí ve vodním prostředí nebo v prostředí vodní páry 

probíhá tak, že dochází k fázovému přechodu povrchových částí na stabilní monoklinickou 

strukturu. K přechodům dochází nejprve u izolovaných zrn na povrchu. Počáteční fázové 

přechody u konkrétních zrn souvisí s jejich stavem nerovnováhy buď v důsledku jejich větší 

velikosti, nižšímu obsahu Y2O3 (Lawson, 1995), specifické orientaci (Deville et al., 2004), 

přítomnosti zbytkového napětí (Deville et al., v tisku) či dokonce přítomnosti kubické fáze 

(Chevalier et al., 2004), což bylo doposud v literatuře podceňováno. Fázové přechody se 

kaskádovitě šíří do svého okolí: fázový přechod u jednoho zrna vede ke zvětšení objemu, 

následnému tlaku na sousední zrna a k mikrotrhlinám. Vzniká tak prostor, kterým může voda 

pronikat hlouběji do materiálu. Tento proces opět závisí na několika mikrostrukturních faktorech: 

na porozitě, zbytkovém napětí, velikosti zrna, atd. 

Proces stárnutí lze shrnout do následujících bodů (Piconi a Maccauro, 1999): 

- nejkritičtější teplotní rozpětí je 200 - 300°C 

- stárnutí se projevuje snížením pevnosti, odolnosti a hustoty a nárůstem objemu 

monoklinické fáze 

- k degradaci mechanických vlastností dochází kvůli fázovému přechodu z tetragonální 

na monoklinickou strukturu, při níž dochází k tvorbě mikro i makrotrhlin 

- k fázovému přechodu dochází nejprve na povrchu materiálu a pak se šíří do hloubky 

- zmenšení velikosti zrna a zvýšení koncentrace stabilizujícího oxidu snižují míru 

fázového přechodu 

- fázový přechod je urychlen ve vodním prostředí nebo v prostředí vodní páry. 

Tab. 4 – Možný vliv různých faktorů na mikrostrukturu zirkoniové keramiky (Chevalier, 1999) 

Faktor Možný vliv na strukturu 

Kvalita prášku Obsah a distribuce ytria, přítomnost dalších 

aditiv (vedoucích k výskytu sekundárních fází) 

Formování Distribuce pórů a následná porozita konečného 

produktu 

Teplota a doba slinování Hustota, velikost zrna, množství kubické fáze 

Ochlazování po slinování Rozdělení fází, zbytkové napětí 



Izostatické lisování za tepla Hustota, fázové složení, nárůst obsahu 

kyslíkových vakancí 

Bělení Pokles obsahu kyslíkových vakancí, modifikace 

zbytkového napětí 

Mletí a strojové opracování Hrubost povrchu, zbytkové napětí, počáteční 

obsah monoklinické fáze 

Čištění, sterilizace Počáteční obsah monoklinické fáze 

 

Zirkonie od různých dodavatelů – a někdy i od jednoho dodavatele – se liší ve svých 

mikrostrukturních charakteristikách, a je tedy nutné jednotlivě zjišťovat náchylnost konkrétního 

materiálu ke stárnutí. Hodnocení se může provádět zrychlenými testy in vitro, kdy je provedená 

tepelná aktivace při teplotách nad 37°C. Je spočítáno, že jedna hodina v autoklávu při teplotě 

134°C má teoreticky stejný účinek jako 3 – 4 roky in vivo (Chevalier et al., 1999). Pokud se tento 

propočet ukáže jako správný, bude možné se vyhnout náročným a zdlouhavým pokusům 

vedoucím ke stanovení náchylnosti ke stárnutí u konkrétního materiálu před jeho použitím. 

Porovnáním metod pro určení náchylnosti ke stárnutí se zabývali Deville et al., (2005). Ke 

kvantitativnímu stanovení fázových změn se tradičně využívá metoda rentgenové difrakce 

(XRD). Metoda má ovšem svá omezení, jako například nízká přesnost během prvních fází 

stárnutí, kdy je podíl monoklinické fáze měřené pomocí XRD pod 5%. Tato metoda také 

neposkytuje lokální informace o procesu stárnutí. Díky své jednoduchosti může být považována 

za první krok při zjišťování náchylnosti ke stárnutí konkrétního materiálu. Ke zjišťování možného 

vlivu procesu stárnutí na degradaci povrchu lze využít skenovací elektronový mikroskop (SEM). 

Jeho vertikální rozlišovací schopnost je však malá a také není vhodný pro zkoumání raných stádií 

procesu stárnutí. Příprava vzorku navíc může pozměnit pozorovaný povrch. 

Jen těžko si lze představit zirkoniovou keramiku, která by vůbec nepodléhala procesu stárnutí. 

Fázové přechody jsou přirozeným návratem do stavu rovnováhy představovaného monoklinickou 

strukturou. Kinetika fázových přechodů však může být významně ovlivněna mikrostrukturou 

materiálu. V literatuře již lze najít určitá řešení, která však zatím nejsou průmyslově využívána. 

Jednou z možností je např. přidání křemíku (Gremillard et al., 2002). 



ZÁVĚR 

 

Dosavadní zkušenosti ukazují, že keramické materiály na bázi stabilizovaného ZrO2 jsou díky 

svým vlastnostem, jako je inertnost vůči prostředí lidského těla, kompatibilita s tkáněmi, 

dlouhodobá stabilita v tělním prostředí, vynikající mechanické vlastnosti, nepříliš vysoké nároky 

při zpracování a cenová dostupnost, velmi vhodné pro využití v dentální protetice a i v jiných 

protetických oborech. Hojně jsou využívány také na výrobu implantátů, třeba jako náhrady 

kyčelního kloubu. 

Velmi dobře vychází zejména srovnání ytriem stabilizovaného materiálu oproti materiálům 

stabilizovaným jiným způsobem a především s donedávna v hojné míře používanou aluminou. 

Snad jedinou potenciální nevýhodou hovořící proti využití materiálu na bázi stabilizovaného ZrO2 

v lékařství může být hledisko radiační bezpečnosti. Příměsi v surovině vstupující do krystalové 

mřížky (uran, thorium) stejně tak jako látky použité ke stabilizaci (ytrium) jsou radioaktivní. 

Dosud však nebyly prokázány žádné negativní vlivy, které by ohrožovaly zdraví pacientů.  



Příloha: Základní charakteristika baddeleyitu (Anthony et al., 2007) 

 

Tvoří drobné tabulkovité krystaly nebo je paprsčitě vláknitý v ledvinitých agregátech. Tabulky 

jsou rovnoběžné s {100}, mohou být protažené podle [010], krátce až dlouze prizmatické podle 

[001] (až 6 cm). Prizmatické plochy mohou být se striací [001]. 

Dvojčatění všudypřítomné podle {100} a {110}, v obou případech může být polysyntetické, 

vzácně dle {201}. 

Chemický vzorec ZrO2 ; nejběžnější substituenty: U, Th, Hf 

Monoklinický; prostorová grupa P21/c; parametry základní buňky: a = 5.1505(1) b = 5.2116(1) c 

= 5.3173(1)  

Nedokonale štěpný podle {001}; nerovný až lasturnatý lom; bílý vryp; Mohsova tvrdost 6,5; 

hustota 5,7-5,8 g/cm
3
. 

Barva: bezbarvý, červený, zelený, žlutý, žlutohnědý až černý; lesk: mastný. 

Optické vlastnosti: dvojosý; charakter minerálu (-), ráz délky (+); pleochroismus: X: žlutý, 

červenohnědý, zelený, Y: zelený 

Absorpce: X > Y > Z,  α= 2,13(1), β = 2,19(1),  γ= 2,20(1) 

Výskyt: akcesorický minerál v karbonatitech a kimberlitech, v syenitech, diabasech, gabrech, 

anortozitech, ve fosilních i recentních rozsypech. Vyskytuje se i v lunárním bazaltu, tektitech a 

meteoritech. 

Asociace: Ilmenit, zirkelit, apatit, magnetit, perovskit (Jacupiranga mine, Brazílie); 

fluorit, nefelín, pyrochlor, allanit (Monte Somma, Itálie). 

Název podle Josepha Baddeleyho, který poprvé upozornil na materiál ze Srí Lanky.  

Typový materiál: The Natural History Museum, Londýn, Velká Británie. 

Lokality: Rakwana a Balangoda, Srí Lanka; Monte Somma, Campania, Itálie; Kovdorský masív, 

masív Gulinskii, karbonatitový komplex Vuoriyarvi, zvrstvená intruze Imandrovsky, poloostrov 

Kola, zvrstvená intruze Lukkulaisvaara, Karélie, Rusko; Jacupiranga mine, Sao Paulo, Pocos de 

Caldas, Minas Gerais, Brazílie; Bozeman, Gallatin Co., Montana, USA; ložisko Bingo, Provincie 

Kivu, Kongo (Zair); Catanda, Angola, Benfontein, Phalaborwa, Transvaal, Jihoafrická republika a 

další menší výskyty. 
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