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1. Úvod 

Se stále se zvyšující délkou života vyvstává nutnost náhrady všech 

tkání, které se nezadržitelně opotřebovávají a jejichž životnost není 

možné neustále zvyšovat.  

 

Degradace a poškození kostní tkáně:  

• věkem  

• úrazem  

• nádorovým onemocněním 
 

Biomateriál - materiál určen pro implantaci do živého 

organizmu za účelem podpory nebo náhrady tkaniva 

anebo orgánu. 



Požadavky pro materiály implantované do zátěžových míst 

 

Biokompatibilita - inertní chování v okolí tkaniva hostitele 

                             - netoxické a nekarcinogenní, nesmí vyvolávat alergii 

Odolnost - t.j. nepodléhat: degradaci, deformaci, destrukci  

                 - chemická odolnost vůči tělním tekutinám 

Funkční schopnost - plnit mechanickou funkci tkaniva které nahrazují 



2. Základní rozdělení biomateriálů  

Polymery: polyester, polyamid, polyuretan, silikon 

Kovy: zlato, antikorozní ocel, titan a jeho slitiny 

Keramika: slinutá, pórovitá: Al2O3 , ZrO2 , Ca - P 

Sklo a sklokeramika: ve formě: prášků, granulí, scaffoldů 



2.1. Kovy  

 dobré mechanické vlastnosti (ocel) 

 chemická stálost 

 nízká měrná váha (Ti) 

 vysoký stupeň biokompatibility s tkanivy těla (Ti) 

 korozivzdornost 

 

Praxe: 

• ocel 316L (16% Cr, 10Ni) 

• titan ( vysoká cena) 

• slitiny titanu (např. Ti6Al4V)  



2.2. Keramika 

Keramika na bázi Al - Zr - Ca - P: 

 

• Bioinertní: hlinitanová, zirkoničitá keramika (Al2O3, ZrO2) 

• Bioaktivní: chemická vazba s tkanivem: 

                        Hydroxyapatit (HA): Ca10(PO4)6(OH)2  

                        (složení podobné minerální složce kosti)  

             Příprava: suchá - tavení směsi Ca-P sloučenin 

                                         mokrá - srážení z Ca-P roztoků 

• Resorbovatelná: Tricalcium phosphate (TCP): Ca3(PO4)2  

                                  (rozpustný v organizmu) 
 

Nevýhoda keramiky:  křehkost 



2.3. Sklo a Sklokeramika 

• V 70. letech vyvinul L. Hench povrchově bioaktivní skla na bázi  Na-Ca 

skel s přídavkem oxidu fosforečného, která se v určitém rozsahu 

složení mohou chemicky vázat na kostní tkáň. 
 

• Bioaktivní skla mají nízkou mechanickou odolnost, proto je jejich 

klinické využití omezené.  
 

• Naproti tomu bioaktivní sklokeramické materiály na bázi apatitu a 

wollastonitu mají lepší mechanické vlastnosti, které se velmi dobře 

uplatní v ortopedii,  čelistní a obličejové chirurgii.  



3. Tvorba povlaků na kovových implantátech 

kombinací kovového materiálu s bioaktivním hydroxyapatitem (HA)  

se využijí výhody obou komponentů  

Nejpoužívanější metódy nanášení HA a Ca-P na kov: 

3.1. Plazmové a plamenové nanášení 

3.2. Laserové nanášení 

3.3. Magnetronové naprašování 

3.4. Sol - gel povlakování (technika: dip, spin, spray) 

3.5. Elektroforezní (EPD) a elektrolytické (ELD) nanášení 

3.6. Biomimetická metoda tvorby povlaků 



Tloušťka povlaku:  30 - 500 m 

Výhody: vysoká rychlost nanášení 

Nevýhody: - slabá adheze povlaku 

                    - vysoké teploty způsobí částečnou degradaci povlaku 

3.1. Plazmové a plamenové nanášení 



Tloušťka povlaku: 0.05 - 5m 

Výhody: rovnoměrné povlaky  

Nevýhody: technicky a cenově náročné 

HA film obtained by LD  

3.2. Laserové nanášení  



Tloušťka povlaku: 0.02 - 1 m 

Výhody: tenké, stabilní, adhezní povlaky 

Nevýhody: technicky a cenově náročné 

HA film in 0.4 Pa Ar by MS 

3.3. Magnetronové naprašování 



Tloušťka povlaku: < 1m, 0.05 - 0.5 mm 

Výhody: rychlé nanášení i na tvarově složitý substrát 

Nevýhody: vysoké teploty spékání → možná tvorba trhlin 

3.4. Sol - gel povlakování: spin, dip, spray 



Výchozí roztok - alkoxidy se rozpustí v organických rozpouštědlech 

                            (nejčastěji alkoholech) 

Hydrolýza - rozklad látek (alkoxidů) pomocí vody – vznik solu:  

    M(OR)4 + H2O → M(OR)3OH + ROH 

     - výměna alkoxidické skupiny za hydroxylovou 

Kondenzace - reakce dvou částečně hydrolyzovaných molekul za 

uvolnění: 

vody: (OR)3M - OH + HO - M(OR)3 → (OR)3M - O - M(OR)3 + H2O  

alkoholu: (OR)3M - OR + HO - M(OR)3 → (OR)3M - O - M(OR)3 + ROH 

Postupně reagují i další alkoxidové skupiny a dochází k prodlužování  

řetězce s opakující se vazbou. Během síťování dochází ke vzniku gelu 

Procesy přechodu: roztok - sol - gel 



Tloušťka povlaku: 0.1 - 200 mm 

Výhody: - cenově výhodné, jednotná tloušťka povlaku 

               - vysoká rychlost nanášení na tvarově složitý substrát  

Nevýhody: vyžadují vysoké teploty spékání → možná tvorba trhlin 

3.5. Elektroforézní (EPD) a elektrolytické (ELD) nanášení 



Loužení v roztocích:  

• kalcifikační roztok (SCS, Supersaturated Calcified Solution) 

  Iontová koncentrace roztoku SCS (mmol.dm-3) 

 

 
 

• simulovaná tělní tekutina (SBF, Simulated Body Fluid) 

  Iontová koncentrace roztoku SBF (mmol.dm-3) 

3.6. Biomimetické povlakování 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3
- HPO4

2- SO4
2- 

SBF 142 5 2.5 1.5 148 27 1 0.5 

Tloušťka povlaku: 1 - 20 μm 

Výhody: nenáročné, levné, kontrola tloušťky a kvality vrstvy 

Nevýhody: možná nehomogenita 

Na+ Ca2+ Cl- HCO3
- H2PO4

- 

SCS 4 5 10 1.5 2.5 SCS 

vzorek 

SBF 

vzorek 



4. Metody měření adheze bio-povlaků 

Adheze - přilnavost způsobená adhezními silami mezi molekulami 

                povrchových vrstev dotýkajících se ploch 
 

Problém žárově nanesených povlaků: slabá adheze: 
 

Cíl: Zvyšování adheze např. zvětšením povrchu substrátu: 

• chemickým upravením povrchu: loužení v HCl, HF, NaOH 

• mechanickým upravením povrchu substrátu:  

• broušení, kartáčování, leštění  

• tryskání (pískování) korundem, sklem, pískem 

SUBSTRÁT 



Vybrané metody měření adheze povlaků: 

       4.1. Test lepící páskou 

       4.2. Vrypová zkouška 

       4.3. Zkouška tahem 

Základním znakem většiny běžně používaných metod pro 

stanovení přilnavosti je, že se jimi nestanoví číselná hodnota, 

ale určí povlaky s přilnavostí vyhovující anebo nevyhovující 

pro konkrétní účely. 
 

Zkoušky přilnavosti tenkých povlaků k podkladu: hodnocení 

mechanického porušení povlaku: vrypem anebo vnikem hrotu, 

příp. sledování porušení povlaku při ohybu anebo tahu. 



Metoda A (určená pro provoz) 

• vryp tvaru „ X „ nožem, skalpelem 

• pro povlaky s tloušťkou > 125 µm 

4.1. Test lepící páskou (Tape test, ASTM D 3359-02) 

5A -  bez odloupnutí 

4A - stopové odloupnutí podél řezů nebo na   

jejich průsečíku 

3A - drsné odloupnutí podél řezů až do 1.6mm 

po obou stranách 

2A - drsné odloupnutí podél většiny řezů až 

do 3.2 mm po stranách 

1A  -  oddělení většiny oblasti řezu „ X „ 

0A  -  oddělení až za oblast řezu „ X „ 

30- 45° 

Metoda B (určena pro laboratoře) 

• vryp tvaru „ mřížka „ nožem, skalpelem 

• povlaky s tloušťkou do 50 µm: 11 řezů (vzdálenost řezů od sebe 1 mm) 

• povlaky s tloušťkou od 50 do 125 µm: 6 řezů (vzdálenost řezů od sebe 2 mm) 

povrch 
mřížky 

nad 

65 

35-65 15-35 5-15 5 0 odloupnutá 
plocha (%) 

0B 1B 2B 3B 4B 5B klasifikace 

Hodnocení adheze podle klasifikační stupnice: 



• vryp vytvořený diamantovým indentorem na povrchu povlakovaného substrátu  

při zátěži 0 - 200N 

• hodnocení kritického zatížení Lc - vizuálně např. mikroskopem (OM, SEM) 

• Lc1 - trhliny, Lc2 - odlupování, Lc3 - pronikání povlaku do substrátu v centru vrypu 

4.2. Vrypová zkouška (Scratch test, STN EN 1071-3) 

1 - držák hrotu 

2 - snímač vertikálního zatížení 

3 - horní montážní podpěra 

4 - základní manuál 

5 - XY stupeň pro ovládaní 

6 - XY stupeň pro uspořádání 

7 - spodní stůl  

8 - snímač horizontálního zatížení 

optický, příp. 

elektronový  

mikroskop 



4.3. Zkouška tahem (Pull test, ASTM C 633, ČSN EN 582) 

• Přilnavost v tahu RH je síla zjištěná zkouškou tahem, vypočítaná jako  

podíl maximálního zatížení Fm a průměru vzorku v místě lomu. 

Vyhodnocení:  

- síla potřebná pro odtrhnutí  

- vizuální zhodnocení oblasti, kde došlo k porušení (OM, SEM) 

adhesion failure surface of the FHA sol-gel coatings 



Iontová koncentrace lidské plazmy (LP) a roztoků SBF* a DMEM* (mmol.dm-3) 

5. Testování bioaktivity biomateriálů 

Stálost implantačních materiálů se ověřuje testy: 

• in vivo  - implantované do živých organizmů  

• in vitro - louženy v roztoku simulované tělní tekutiny  

Sleduje se: změna povrchu, stálost a celistvost povlaků, tvorba HA 

Podmínky testování in vitro:  
 

Statické:               Staticko-dynamické:       Dynamické: 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3
- HPO4

2- SO4
2- 

LP 142 5 2.5 1.5 103 27 1 0.5 

SBF 142 5 2.5 1.5 148 4.2 1 0.5 

DMEM 154 5.4 1.8 0.8 120 44 1 0.8 
*SBF: Simulated Body Fluid, DMEM: Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium 

SBF 

vzorek 

T = 36.5 °C 

t = 7 - 14 dní 

Stejný roztok 

SBF 

vzorek 

T = 36.5 °C 

t = 7 - 14 dní 

Každých 24 hod 

čerstvý roztok 

T = 37 °C 

t = 7 - 60 dní 

Průtok - vždy 

čerstvý roztok:  

48 ml/den 



6. Měření antibakteriálních vlastností povlaků 

Testovací mikroorganismy: 

• Escherichia coli (bakterie E. coli) 

• Staphylococcus aureus (bakterie zlatý stafylokok) 

• Saccharomyces cerevisiae (pivní kvasinka) 
 

Podmínky testování: 

• kapková metoda 

NaCl + E.coli (104/1ml) 

substrát s povlakem 

Vyhodnocení:  

počítání kolonií 

přeživších bakterií 

Foto 

Termostat 

37°C/24 hod 

Miska s agarem 

100μl (NaCl + E.coli) 

T = lab 

t = 1 – 24 hod 

NaCl + E.coli (104/1ml) 

 

substrát s povlakem 

• ponorní metoda 



7.1. Sklo-keramický scaffold 

 

7.2. Pórovité a slinuté granule: TCP, HA 

 

7.3. Kalcifikační vrstvy na Ti substrátu 

 

7.4. Sol-gel vrstvy (Si, Ti, Ca-P, Zr) na Ti a skelném substrátu 

7. Výzkum v oblasti biomateriálů na 

Ústavu skla a keramiky 



8. Experimentální část: 

Příprava aktivních povlaků metodou sol-gel  

a měření jejich vlastností 

Substrát - mikroskopické sklíčko (4 ks) umýt detergentem (Jar) 

                - opláchnout proudem tekoucí vody  

                - umýt destilovanou vodou a etanolem  

                - nechat sušit v sušárně při 60 °C po dobu 30 min 

 

Výchozí sol - roztok I. -  10 ml TEOSu 

                                         30 ml etanolu 

                                           2 ml destilované vody  

                                           2 ml 1M kyseliny dusičné (HNO3) 

                     - roztok II. -   1 g dusičnanu stříbrného (AgNO3) 

                                           3 ml destilované vody 

                     - přilít roztok II. do roztoku I. a nechat 1 hod míchat 

          - do solu přidat 6 g Monetitu 



 Nanášení solu na substrát -  technikou dip-coating  

 

 Zařízení na potahování substrátu - dip - coater (obrázek) 

 

 Podmínky potahování - rychlost ponořování do solu: 20 cm/min.  

                                        - doba výdrže v solu: 60 s  

                                        - rychlost vytahování ze solu: 6 cm/min.  

Držák substrátu 

PET nádobka 

se solem  

regulace rychlosti  

vytahování substrátu  

ze solu 

 Sušení vrstev  

 - 60°C po dobu 30 min 

 

 Výpal vrstev 

 - 500°C po dobu 1 hod 



Měření antibakteriálního účinku povlaků vůči E. coli:   

- do sterilní zkumavky pipetovat: 4 ml NaCl a 1 ml E. coli 

- ředěním připravit suspenzi NaCl a E. coli o koncentraci 104 cell/ml 

- exponovat potažené substráty do suspenze po dobu 0.5 a 1 hod 

- po ukončení interakce pipetovat 100 µl z každé suspenze a 

  referenční (suspenze bez potaženého substrátu) do Petriho misek  

  s agarem, rozetřít a vložit do termostatu (36.5 °C) 

Měření adheze povlaků: 

- do potaženého substrátu udělat řezákem 6x6 vrypů tvaru mřížka 

- na oblast řezů nalepit lepící pásku (Permacel) 

- po zatížení (cca 30 s) pásku odlepit 

- povrch hodnotit vizuálně pomocí optického mikroskopu a 

  porovnat s klasifikační tabulkou 



Použité zkratky 

β-TCP, TCP – β-tricalcium phosphate 

Ca-P – fosforečnan vápenatý (Monetit, Brushit) 

DMEM – Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium 

ELD – electrolytic deposition  

EPD – electrophoretic deposition 

HA, HAp – hydroxyapatite 

LD – laser deposition 

OCP – octacalcium phosphate  

MS – magnetron sputtering 

SBF – simulated body fluid 

SCS – supersaturated calcification solution 

Ti – titan  

OM – optický mikroskop 

SEM – skenovací elektronový mikroskop 



e - Zdroje 

www.biomaterials.org   

www.engr.iupui.edu    

www.tms.org    

www.cnmt.kist.re.kr    

www.lasak.cz   

www.tongxin-sh.cn  

www.biomedcentral.com   

www.bloss.com   

www.ceratizit.com   

www.dentists.krakow-tour.co.uk   

www.finedent.cz  

www.hotfrog.com.au   

www.indiamart.com   

www.ionbond.com   

www.limkaoms.com.sg   

www.materials.qmul.ac.uk   

http://safe dental implants.blogspot.com   

www.tradeindia.com   

www.tsuhp.com   

www.centexbel.be   

www.cityu.edu.hk  

www.wikimedia.org   

www.vscht.cz   

www.gre.ac.uk   

www.biomechanika.cz    

www.pakistan-karachi.info  

www.metallographic.com  

www.microfinishusa.com  

www.physandtech.net   

www.chem.ox.ac.uk   

www.fzd.de   

www.tosohset.com     

www.mse.ntu.edu.sg 

http://mikrosvet.mujblog.centrum.cz 

http: //obrazky.superia.cz  

www.epilasik.cz 

www.kardfuplzen.cz 

www.int2fl1cuni.cz 

www.granddentalclinic.cz  

www.braunoviny.cz  

http://www.tongxin-sh.cn/


•  Nelea V., Morosanu C., Iliescu M., Mihailescu I.N: Hydroxyapatite thin films grown by pulser laser  

deposition and radio-frequency magnetron sputtering: comparative study, Applied Surface Science 228 

(2004) 346-356 

•  Socol G., Macovei A.M., Miroiu F., Stefan N., Duta L., Dorcioman G., Mihailescu I.N., Petrescu S.M., Stan G.E., 

Marcov D.A., Chriac A., Poeata I.: Hydroxyapatite thin films synthesized by pulsed laser deposition and 

magnetron sputtering on PMMA substrates for medical applications, Materials Science and Engineering B, 

xxx (2010) xxx 

•  Joanni E., Ferro M.C., Mardare C.C., Mardare A.I., Fernandes J.R.A., de Almeida Pina S.C.: Pulsed laser 

deposition of SiO2 - P2O5 - CaO - MgO glass coatings on titanium substrates, Materials 

Research vol.7 no.3 São Carlos (2004), ISSN 1516-1439 

•  Coe S.C.: The Deposition, Characterisation and Biocompatibility of Hydroxyapatite and Silicon Doped 

Hydroxyapatite Thin Film Coatings for Orthopaedic Applications, Thesis submitted to the University of 

Nottingham for the Degree of Doctor of Philosophy, April 2008 

•  Šimůnek a kol.: Dentální implantológie, Nucleus, Hradec králové, 2001, ISBN: 80-86225-15-1 

•  Hlaváč J.: Ceramic coatings on titanium for bone implants, Ceramics-Silikáty 43 (3) 133-139 (1999)  

•  Brázda L. a kol: Behaviour of β-TCP in water and SBF at 37°C under static and dynamic conditions, VIIth 

International conference: Preparation of ceramic materials, Herľany (2007), Slovakia 

•  Rohanová D., Touš M., Helebrant A., Strnad J.: Amorphous calcium phosphate layer prepared 

ultrasonically on Titanium, Bioceramics 22 (2009) 253-256 

časopis - Zdroje  



ASTM D 3359 - 02: Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test 

ČSN EN 582: Žárové stříkaní – Stanovení přilnavosti v tahu 

ASTM C 633: Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings 

STN EN 1071 - 3: Špeciálna technická keramika. Skúšobná metóda pre keramické povlaky.  

                              Časť 3: Stanovenie priľnavosti a iných mechanických spȏsobov porušenia skúškou vrypom 

 

• Horkavcová D., Helebrant A., Plešingerová B.: Meranie adhézie bioaktívnych povlakov na Ti substráte, 

Sklář a keramik, 58 (2008), ISSN 0037-637X 

• Horkavcová D., Štepánek I., Plešingerová B.: Preparation of bioactive Ca-P coating on Ti alloy and 

measurement of its adhesion by scratch test, Acta Metallurgica Slovaca, 15, 2009, 1, 37-43 

• Horkavcová D., Zítková K., Rohanová D., Helebrant A., Cílová Z.: The resorption of ß-TCP and HA materials 

under conditions similar to those in living organisms, Ceramics-Silikáty, 54, 4, 398-404, 2010 

• Horkavcová D., Oplíštolová R., Rohanová D., Hradecká H., Helebrant A.: Deposition by sol-gel and 

characterization of antibacterial bioactive layer on a Ti substrate, Eur. J. Glass Sci. Technol. A, 2012, 53, 1, 

16-19: 

•  Zhang S., Wang Y.S., Zeng X.T., Khor K.A., Weng Wenjian, Sun D.E. : Evaluation of adhesion strength and 

toughness of fluoridated hydroxyapatite coatings, Thin Solid Films 516 (2008) 5162–5167 

•  Yilbas B.S., Sunar M., Qasem Z., Abdul Aleem B.J., Zainaulabdeen S. : Study into mechanical properties of 

TiN coating on Ti-6Al-4V alloy through three-point bending tests, Industrial Lubrication and trialogy, 2005, 

193 – 196 



Složky Koncentrace [g/l] 

Anorganické soli   

CaCl2 0.2 

Fe(NO3)3 • 9H2O 0.0001 

MgSO4 0.09767 

KCl 0.4 

NaHCO3 3.7 

NaCl 6.4 

NaH2PO4 0.109 

L-Arginine • HCl 0.084 

L-Cysteine • 2HCl 0.0626 

Glycine 0.03 

L-Histidine • HCl • H2O 0.042 

L-Isoleucine 0.105 

L-Leucine 0.105 

L-Lysine • HCl 0.146 

L-Methionine 0.03 

L-Phenylalanine 0.066 

L-Serine 0.042 

L-Threonine 0.095 

L-Tryptophan 0.016 

L-Tyrosine • 2Na • 2H2O 0.6351 

L-Valine 0.094 

Vitaminy   

Choline Chloride 0.004 

Kyselina listová 0.004 

myo-Inositol 0.0072 

Niacinamide 0.004 

D-pantothenová kyselina• 1/2Ca 0.004 

Pyridoxine • HCl 0.004 

Riboflavin 0.0004 

Thiamine • HCl 0.004 

Ostatní   

D-Glukosa 4.5 

L-Glutamine 0.584 

Složení roztoku DMEM, D 1145 



Klasické naprašování  

Terč z vodivého materiálu je umístěn ve vakuové komoře a je přiveden na vysoký záporný potenciál řádově tisíce voltů. Do 

komory se přes jehlový ventil připouští pracovní plyn (obvykle argon) a tlak se udržuje na hodnotě řádově jednotky 

pascalu. Před terčem se zapálí doutnavý výboj, přičemž kladné ionty bombardují záporný terč a záporné elektrony dopadají 

na uzemněnou kostru komory. Těžké ionty svým dopadem rozprašují terč a rozprášené atomy se usazují na vnitřních 

površích. Substráty se umísťují před terč, tenká vrstva tedy vzniká především na nich. Pro lepší homogenitu vrstvy se 

mohou substráty pohybovat (rotovat). 

Magnetronové naprašování  

Je zdokonalená technologie klasického naprašování. Před terčem je vytvořeno magnetické pole definovaného tvaru 

elektromagnetem nebo permanentními magnety. Takové zařízení se nazývá magnetron. Elektrony, které při klasickém 

naprašování unikají z prostoru před terčem, se v tomto případě v důsledku Lorentzovy síly musí pohybovat po šroubovici 

podél siločar. Tak se výrazně prodlužuje jejich dráha v blízkosti terče, prodlužuje se i doba jejich setrvání v oblasti výboje a 

zvyšuje se pravděpodobnost ionizace dalších atomů pracovního plynu. To umožňuje udržet výboj při nižším tlaku (řádově 

desetiny pascalu) i při nižším napětí (řádově stovky voltů). Nižší tlak se pozitivně projevuje ve větší čistotě vytvářených 

vrstev. 

Pulsed laser deposition  

Is a thin film deposition (specifically a vapor deposition) technique where a high power pulsed laser beam is focused inside 

a vacuum chamber to strike a target of the material that is to be deposited. This material is vaporized from the target (in a 

plasma plume) which deposits it as a thin film on a substrate (such as a silicon wafer facing the target). This process can 

occur in ultra high vacuum or in the presence of a background gas, such as oxygen which is commonly used when 

depositing oxides to fully oxygenate the deposited films. 

Elektroforéza 

Kataforéza je metoda nanášení barvy elektroforézním způsobem, kdy je barvený předmět zapojen jako katoda ve 

stejnosměrném poli anolytu (vodný roztok barvy) a přitahuje kationty barvy. Elektroforézní box je zapojen jako anoda a 

slouží k udržování koncentrační rovnováhy v lakovací lázni. U anaforézy je princip opačný, ale tato metoda se již v praxi 

příliš neaplikuje. Metoda kataforézního lakování patří mezi nejmodernější technologie povrchové úpravy kovových 

výrobků. Největší podíl na rozvoji kataforézní technologie má automobilový průmysl, kde je antikorozní odolnost karoserií 

a ostatních komponentů středem zájmu všech výrobců. Vysoká kvalita povrchové úpravy, spolu s výhodnými 

ekonomickými a ekologickými podmínkami, předurčila tuto technologii k využití i v dalších oborech strojírenství a 

spotřebního průmyslu. 
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