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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou relaxačních testů jako součásti komplexní 

charakterizace hydrogelových materiálů za pomoci metod klasické reologie. S ohledem na 

vypracovanou literární rešerši byly k dalšímu studiu zvoleny creepové a tří intervalové 

tixotropní testy, u kterých byla na fyzikálně síťovaný agarózový (AG) hydrogel provedena 

souhrnná optimalizace zaměřující se na výběr a zdůvodnění volby parametrů měření. Takto 

přizpůsobené testy byly mimo AG gel úspěšně aplikovány také na hyaluronanový (HyA) a 

polyvinylalkoholový (PVAl) gel, přičemž tyto konkrétní vzorky byly vybrány z důvodu jejich 

vzájemně odlišné podstaty síťování. Z naměřených výsledků bylo zjištěno, že AG gel 

vykazoval obecně nejlepší schopnost regenerace po deformaci, nejhůře naopak relaxoval 

HyA gel. Ačkoliv tyto poznatky vycházely shodně u obou studovaných testů, samotný průběh 

regenerace stejného vzorku byl mezi testy velmi rozdílný. Je tedy zřejmé, že komplexní 

relaxační vlastnosti rozhodně nelze popsat pouze jedním ze zmiňovaných testů a jak creepové, 

tak tří intervalové tixotropní testy mají v tomto ohledu svou unikátní vypovídající hodnotu. 

Výsledky získané v této práci tak mohou vést k přesnějšímu popisu deformace a následné 

relaxace gelových systémů, což jsou časté jevy vyskytující se nejen při zpracování gelů, ale 

také při jejich aplikaci. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis investigates the suitability of relaxation tests as a part of complex 

characterization of hydrogel materials using classical rheology methods. With respect to the 

current research, creep and three interval thixotropy tests were taken into account. For them, 

general optimization was done aiming to find an ideal parameter settings. The optimization 

was performed using physically crosslinked agarose (AG) hydrogel and the tuned tests were 

also applied to two more samples: hyaluronan (HyA) and polyvinyl alcohol (PVAl) gel. These 

materials were selected due to their mutually different crosslinking principle. The experiments 

showed, the AG gel proved to have the best ability to recover after deformation of all studied 

samples. On the other hand, the HyA gel relaxed the worst. Although the final results of both 

tests were comparable, the regeneration process itself was different. Hence, the complex 

relaxation characteristics cannot be described using one of the performed tests alone and both 

the creep and three interval thixotropy tests have great importance in the scope of complex 

relaxation behaviour. The obtained results may lead to more precise description of 

deformation and relaxation, which are frequent phenomena occurring during treatment and 

application of hydrogel materials. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Reologie, creepové testy, tří intervalové tixotropní testy, hydrogely, agaróza, hyaluronan 

sodný, polyvinylalkohol. 

 

KEYWORDS 

Rheology, creep tests, three interval thixotropy tests, hydrogels, agarose, sodium hyaluronate, 

polyvinyl alcohol.  
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1 ÚVOD 

Hydrogely patří mezi skupinu materiálů, kterým bývá v posledních letech právem věnována 

značná pozornost. Jsou to totiž látky s unikátními vlastnostmi vhodnými nejen v oblasti 

potravinářství a spotřebního průmyslu, ale zejména také v medicínských aplikacích, kde se již 

v současné době uplatňují mimo jiné jako nosiče léčiv, bariérové systémy nebo také jako 

scaffoldy. Po strukturní stránce se hydrogely skládají z vodného disperzního prostředí a ze 

spojitého disperzního podílu, který může z celé gelové struktury tvořit pouze zlomky 

hmotnostních procent. Protože je však tato pevná složka vzájemně propojena, vykazují 

hydrogely chování na pomezí kapalin a pevných látek, což je obecně nazýváno chováním 

viskoelastickým. 

 K popisu viskoelastických vlastností látek se již od počátku minulého století využívá metod 

klasické reologie. Ta je nám prostřednictvím testů schopna poskytnout hodnoty důležitých 

materiálových charakteristik a to při podmínkách odpovídajícím reálným procesům, díky 

čemuž je následně možné volit vhodný materiál ke konkrétní aplikaci. Vzhledem k tomu, že 

reologické vlastnosti jsou jedny z klíčových vlastností hydrogelových materiálů, při jejich 

komplexním studiu je tedy reologie metodou naprosto nepostradatelnou. Jednou z mnoha 

oblastí, ve které lze reologické postupy použít, je problematika chování viskoelastického 

materiálu během deformace a při jeho následné regeneraci. Tyto jevy se totiž v praxi objevují 

neustále, ať už v podobě průmyslového zpracování (míchání, pumpování), nebo také při 

samotné aplikaci hydrogelu (roztírání, mazání, injekce). 

 Teoretická část této diplomové práce se zaměřuje na souhrnné uvedení do problematiky 

reologie společně s popisem vybraných reologických testů. Dále se také zabývá obecnou 

charakteristikou gelových systémů včetně materiálů, kterých bylo následně využíváno 

v experimentální části. Na teoretickou část navazuje zpracovaná literární rešerše, která se 

orientuje na široké uplatnění reologie zejména v oblasti hydrogelových materiálů s důrazem 

kladeným na creepové a tří intervalové tixotropní testy. 

 V experimentální části je kromě postupů příprav vzorků, se kterými bylo pracováno, také 

souhrnně sepsána optimalizace zmíněných relaxačních testů, kde jsou diskutovány zejména 

volené hodnoty jednotlivých nastavitelných parametrů. Další oddíly se již věnují vlastní 

aplikaci creepových a tří intervalových tixotropních testů na vybrané hydrogelové materiály. 

Poslední část této práce se pak zabývá hodnocením a diskuzí získaných výsledků. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Reologie 

2.1.1 Úvod 

Reologie je věda, která se zabývá popisem deformací a tokových vlastností celé řady látek, 

přičemž se neomezuje pouze na kapaliny, ale charakterizuje také tuhá tělesa. Hlavním polem 

působnosti reologie je pak studium materiálů, které leží svými vlastnostmi mezi ideálními 

kapalinami a ideálními tuhými tělesy. Jedná se o tzv. viskoelastické materiály [1, 2]. 

 Z důvodu takto širokého zaměření do reologie zasahuje mnoho technických oborů, jako je 

fyzika, fyzikální chemie, chemické inženýrství, stavební inženýrství a další. Sama reologie se 

pak také dělí na celou řadu disciplín, jako například reometrie, reodynamika, inženýrská 

reologie nebo mikroreologie. Reometrie je odvětví, které v sobě zahrnuje vše spojené 

s měřením reálných materiálů se záměrem získání informací o jejich reologických 

vlastnostech, mezi něž mohou patřit např. viskoelastické moduly nebo dynamická viskozita, 

která je jednou z klíčových materiálových charakteristik a bude diskutována v následující 

kapitole. Mechanika nenewtonských kapalin, neboli také reodynamika, studuje chování těchto 

materiálů v reálných tokových situacích, přičemž hlavním cílem je následná konfrontace 

matematických předpovědí s výsledkem experimentu. Inženýrská reologie se navíc kromě 

deformací a proudění nenewtonských kapalin zabývá ještě dalšími jevy, jako je například 

sdílení tepla. Mikroreologie pak vytváří modely mikrodisperzních systémů za použití metod 

statistické fyziky [1, 3]. 

 Termín reologie je odvozován od řeckého slovního spojení, které se skládá ze slov rheos a 

logos. První zmíněné lze překládat jako tok či proudění, slovo logos pak znamená věda nebo 

nauka. Tento výraz byl poprvé použit počátkem dvacátých let minulého století americkým 

fyzikem E. C. Binghamem ve své publikaci Fluidity and Plasticity [3, 4]. 

 

2.1.2 Dynamická viskozita 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, dynamická viskozita je jednou ze základních 

charakteristik, kterou je možno pomocí reologických testů získat. Podstata viskozity je 

vysvětlována tak, že při pohybu kapaliny jsou její jednotlivé molekuly nuceny vzájemně se 

vůči sobě pohybovat, což vede k tvorbě vnitřního tření projevujícího se odporem proudění 

kapaliny. Výsledná hodnota viskozity pak závisí na velikosti a povaze přítomných molekul 

[1]. Dynamickou viskozitu η [Pa∙s] si lze tedy představit jako míru odporu, kterou kladou dvě 

vrstvy kapaliny při svém vzájemném pohybu, a je popsána Newtonovým viskozitním 

zákonem (rovnice 1) [5] 

   . (1) 

Tečné napětí τ [Pa] lze vyjádřit jako sílu dF [N] působící na danou plochu dS [m2] (rovnice 2) 

 

S

F

d

d
 . (2) 



9 

 

Smyková rychlost   [s-1] je pak definována jako vzájemná rychlost smykových rovin 

du [m/s], které jsou od sebe vzdáleny o určitou vzdálenost dh [m] (rovnice 3). Zmiňovaná 

problematika je zachycena na obrázku 1 [5, 6]. 

 

h

u

d

d
 . (3) 

Hodnota dynamické viskozity je závislá na teplotě, tlaku a v případě disperzí pak také na 

koncentraci částic, kdy u zředěných disperzních systémů viskozita lineárně roste 

s objemovým zlomkem disperzního podílu. U plynů se zvyšující se teplotou z důvodu 

četnějších kolizí jednotlivých molekul roste, pro kapaliny je tento trend opačný a viskozita tak 

s rostoucí teplotou klesá, neboť dochází ke zvětšení vzdáleností mezi molekulami kapaliny, 

což se projevuje poklesem kohezních sil. U ideálních plynů na výslednou hodnotu viskozity 

nemá tlak vliv, ale u reálných plynů se závislost objevuje. S rostoucím tlakem roste i jeho 

viskozita, což si lze opět vysvětlit častějšími srážkami molekul plynu. Pro kapaliny je 

závislost viskozity na tlaku zpravidla zanedbatelná, pokud se tedy nejedná o tlaky velmi 

vysoké [5, 7]. Pro všechny plyny, celou řadu čistých kapalin a mnoho roztoků a disperzí je 

dynamická viskozita za dané teploty, tlaku a koncentraci materiálovou konstantou, která je 

nezávislá na velikosti aplikovaného tečného napětí (obrázek 2). Tyto tekutiny se řídí 

zmíněným Newtonovým viskozitním zákonem (rovnice 1), a proto jsou označovány jako 

newtonské [5]. 

 Kromě dynamické viskozity se v praxi také využívá viskozity kinematické ν [m2/s]. Lze ji 

vypočítat jako podíl dynamické viskozity a hustoty dané tekutiny. Převrácená hodnota 

dynamické viskozity se označuje jako fluidita φ [Pa-1∙s-1] [5, 7]. 

 

 
Obrázek 1: Kinematika prostého smyku v modelu dvou desek. Horní deska je pohyblivá, dolní 

deska je stacionární [6]. 
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Obrázek 2: a) toková a b) viskozitní křivka typická pro newtonské kapaliny [6]. 

 

2.1.3 Měření viskozity 

Dynamickou viskozitu kapalin je možno měřit pomocí celé řady viskozimetrů založených na 

rozdílných principech. Lze využít absolutního měření, které vychází z Poiseuilleovy rovnice 

pro laminární výtok kapaliny z kolmé trubice kruhového průřezu vlivem gravitační síly 

(rovnice 4), kde r [m] zastupuje poloměr trubice, h [m] je výška sloupce kapaliny, ρ [kg/m3] 

je hustota kapaliny, g [m/s2] je tíhové zrychlení, V [m3] je objem kapaliny, l [m] je délka dané 

trubice a τ [s] je doba toku. Postupným dosazením těchto veličin do Poiseuilleovy rovnice se 

tak přímo získá hodnota dynamické viskozity [8] 

 



 






lV

ghr

8

4

. (4) 

 Další, a v praxi častěji využívanou metodou, je pak relativní měření, kdy se hodnota 

dynamické viskozity měřené kapaliny vypočítává porovnáním s jinou kapalinou o známé 

viskozitě. Je však nutno podotknout, že ať už se hodnota dynamické viskozity získává 

kteroukoliv metodou, je pro správné změření nutno zajistit laminárního proudění studované 

kapaliny [5, 8]. 

  

Průtokové pohárky 

Jednou z možností, jak měřit viskozitu, je využití tzv. průtokových pohárků, kdy se měří čas, 

za který proteče definované množství kapaliny otvorem na jejich spodku. Tohoto měření se 

využívá zejména u vzorků o nízké viskozitě a často se uplatňuje při kontrole kvality suspenzí 

a emulzí v průmyslovém prostředí [1]. 

 

Kapilární viskozimetry 

Na velmi podobném principu pracují průtokové kapilární viskozimetry, které rovněž jako 

průtokové pohárky vychází ze zmiňované Poiseuilleovy rovnice. Namísto jejího přímého 

použití se však v praxi využívá relativního měření. Tento typ viskozimetrů je poměrně přesný 

a využívá se zejména pro stanovení viskozit vzorků, jako jsou minerální oleje nebo zředěné 

roztoky polymerů [1, 5, 8]. 
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Tělískové viskozimetry 

Tělískové viskozimetry využívají ke stanovení hodnoty viskozity pádu koule o definovaných 

rozměrech a hustotě v prostředí studované kapaliny, přičemž průměr koule bývá jen o něco 

málo menší, než je průměr kapiláry, ve které měření probíhá. Tento typ viskozimetrů je 

založen na Stokesově zákoně (rovnice 5) 

   2

9

2
r

v

g
k

m





  , (5) 

kde g [m/s2] představuje tíhové zrychlení, vm [m/s] je rychlost sedimentace kuličky, ρ [kg/m3] 

je hustota kuličky, ρk [kg/m3] je hustota zkoumané kapaliny a r [m] je poloměr kuličky. 

Měření se jako u předešlých viskozimetrů zpravidla zjišťuje komparativně a pro přesné 

vizuální odečty časů pádu kuličky je podmínkou transparentnost studované kapaliny [1, 5, 8]. 

 

2.1.4 Reometr 

Dosud představované viskozimetry lze však použít pouze pro měření newtonských kapalin, 

což s sebou přináší značné omezení. Pro studium viskozity materiálů, které se neřídí 

Newtonovým viskozitním zákonem (rovnice 1) a dynamická viskozita při měnící se smykové 

rychlosti u nich není konstantní, se využívá přístroje zvaného reometr. Navíc oproti 

viskozimetrům, které jsou schopny stanovit pouze hodnoty viskozit, je možné na reometru 

provádět celou řadu dalších testů, ze kterých lze získat také informace o viskoelastických 

vlastnostech studovaných materiálů [1]. 

 Reometry se skládají ze dvou komponent, kdy jedna je vždy stacionární a druhá mobilní. 

Při měření viskozity se mobilní komponenta (ve většině případů horní senzor) otáčí zvolenou 

smykovou rychlostí a pomocí vnitřního tření zkoumané kapaliny se kroutivý moment přenáší 

na druhou stacionární komponentu. Nejběžnějším uspořádáním bývají soustředné válce, 

kužel/deska nebo deska/deska (obrázek 3) [1, 5, 8]. 

 Soustředné válce se nejčastěji využívají pro vzorky s nízkou hodnotou viskozity, tedy pro 

ty, které jsou schopny samostatně téct vlivem gravitační síly, a není tak problém je 

do soustředných válců nadávkovat. Kromě snadného plnění vzorkem je výhodou tohoto 

uspořádán také skutečnost, že ani vzorky s nízkou hodnotou povrchového napětí z válce 

nevytečou, jak by se tomu mohlo stát u ostatních geometrií. Nevýhodou je však nutnost 

většího množství vzorku a delší čas potřebný na ustálení teploty měření i na čištění samotné 

geometrie [1, 6]. 

 Uspořádání kužel/deska lze použít na celou řadu různých kapalin, jisté omezení je pouze 

u disperzí, kdy největší možné částice by měly odpovídat maximálně desetině nejmenší 

vzdálenosti mezi použitými senzory. Jednoznačnou výhodou tohoto uspořádání je uniformní 

smyková rychlost v celé měřené štěrbině. Dalším přínosem jsou pak nízké požadavky na 

množství vzorku a s tím související jeho rychlá temperace [1, 6]. 

 Pro polotuhé materiály, jako jsou pasty, gely nebo velmi viskózní taveniny polymerů, se 

nejčastěji využívá geometrie deska/deska. Obdobně jako u uspořádání kužel/deska je výhodou 

malé množství spotřebovaného vzorku a také snadné čištění. Smyková rychlost však v celé 

štěrbině není konstantní a se vzdáleností od středu otáčení se zvětšuje [1, 6]. 
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Obrázek 3: Nejčastější uspořádání senzorů při reometrickém měření: 

a) soustředné válce, b) kužel/deska, c) deska/deska [6]. 

 

2.1.5 Nenewtonské kapaliny 

Jak již bylo nastíněno, reometr je jedinou z uvedených možností, pomocí které lze 

charakterizovat tokové křivky nenewtonských kapalin. Tyto kapaliny sice opět vychází 

z Newtonova viskozitního zákona (rovnice 1), ale získaná veličina se označuje jako viskozita 

zdánlivá, která je na rozdíl od newtonských kapalin závislá na aplikovaném tečném napětí, 

respektive smykové rychlosti. Podle charakteristického chování lze nenewtonské kapaliny 

rozdělit na pseudoplastické, plastické a dilatantní. Tokové a viskozitní křivky těchto kapalin 

jsou zachyceny na obrázku 4 [7, 8]. 

 

 
Obrázek 4: a) tokové a b) viskozitní křivky pro 1. newtonskou kapalinu, 2. pseudoplastickou 

kapalinu, 3. dilatantní kapalinu, 4. plastickou kapalinu [6]. 
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Pseudoplastické kapaliny 

Pseudoplastické kapaliny jsou typem kapalin, u kterých dochází k poklesu hodnot dynamické 

viskozity s rostoucí hodnotou smykové rychlosti. Toto chování je typické například pro 

lepidla, tekutá mýdla, roztoky polymerů nebo jejich taveniny a lze ho vysvětlit několika 

způsoby. Podle jednoho z nich zaujímají nezesítěné makromolekuly polymerů v klidu tvar 

klubka. Vlivem smykové rychlosti se však ve směru působící deformační síly jednotlivé 

řetězce více natáhnou, což má za následek pokles dynamické viskozity. Obdobně je 

vysvětlován pokles viskozity u suspenzí složených z anizometrických částic, kdy vlivem 

smykové rychlosti dochází k jejich orientaci ve směru toku. Dalším vysvětlením 

pseudoplasticity pak může být rozrušení asociačních spojů mezi molekulami tvořící danou 

suspenzi [1, 7, 8]. 

 

Dilatantní kapaliny 

Dynamická viskozita dilatantních kapalin, na rozdíl od kapalin pseudoplastických, při 

zvyšování hodnot smykové rychlosti roste. Typickým zástupcem může být koncentrovaná 

suspenze škrobu. Dilatance je vysvětlována tak, že v klidu jsou jednotlivé částice 

v koncentrovaných suspenzích uspořádány co nejblíž u sebe a jsou obaleny tenkou vrstvou 

kapaliny. Při malých smykových rychlostech se toto uspořádání stíhá vlivem Brownova 

pohybu zachovávat. Při vysokých smykových rychlostech se však solvatovaná vrstva nestíhá 

obnovovat dostatečně rychle a částice se dostávají do těsného kontaktu, což zvyšuje odpor 

proti toku. Dilatantní chování kapalin je v praxi značně nežádoucí, protože může způsobit 

ucpání spojovacích trysek nebo i rozbití míchadel. Nejčastěji se tento problém řeší úpravou 

složení směsi, zejména jejím zředěním. K vyjádření tokových křivek pseudoplastických a 

dilatantních kapalin lze využít empirických rovnic, například rovnice 6 

 
nK   , (6) 

ve které K je součinitel konzistence a n je index toku. Pro pseudoplastické chování platí n < 1, 

pro dilatanci pak platí n > 1 [1, 6, 8]. 

 

Plastické kapaliny 

Plastické kapaliny, někdy označované také jako Binghamské, se do určitého působícího 

napětí deformují pouze elasticky jako tuhá tělesa a za těchto podmínek tedy netečou. Až 

v případě překročení dané hodnoty dynamické meze toku τk se následně tyto látky začínají 

chovat jako kapaliny s měřitelnou viskozitou (rovnice 7).  

   0k  (7) 

Plastické chování kapalin je vysvětlováno tak, že tato kapalina tvoří napříč svojí strukturou 

asociativní spoje, které jsou schopny odolávat určitým hodnotám působícího napětí. Po jeho 

překročení však dochází k rozrušení těchto spojů a kapalina teče. Obdobně jako dilatance je 

také plasticita kapalin v průmyslu nežádoucí vlastností projevující se např. při čerpání či toku 

potrubím. Mezi tyto kapaliny často patří fyzikálně zesítěné gely, ale také odpadní kaly nebo 

různé kašovité suspenze [5, 7, 8]. 
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Tixotropie a reopexie 

Dynamická viskozita některých kapalin se může lišit i pouze dobou působící deformační síly, 

zatímco hodnota smykové rychlosti zůstává neměnná. V tomto případě rozdělujeme kapaliny 

na tixotropní a reopektické. Tixotropní látky jsou takové, u kterých dochází k poklesu 

dynamické viskozity s prodlužující se dobou namáhání. Po jeho skončení se pak viskozita 

opětovně vrací ke své původní hodnotě. Problematika tixotropie je důležitá například 

v průmyslu barev, ale také v kosmetice nebo potravinářství. Reopektické látky se naproti 

tomu chovají zcela opačně. Během působení namáhání tak dochází k nárůstu hodnot 

dynamické viskozity, po jeho ukončení pak viskozita postupně klesá na hodnotu, kterou 

nabývala před samotným testem. Zmiňovaná problematika obou případů je zachycena 

na obrázku 5 [5]. 

 

 
Obrázek 5: Tokové křivky pro a) tixotropní a b) reopektickou látku ve srovnání 

s newtonovskou kapalinou (čárkovaná přímka) [5]. 

 

2.1.6 Viskoelastická povaha látek 

Viskoelastická povaha látek je typická pro materiály, jež svým chováním spadají mezi ideální 

kapaliny, které jsou nestlačitelné a vazké, a ideální tuhá tělesa, která se deformují pouze 

elasticky [3, 9]. 

 Nejjednodušším modelem, kterým se ideální tuhé těleso (Hookovské těleso) popisuje, je 

pružina. Pokud na pružinu působíme silou, pružina se deformuje a protáhne se. Když však 

odstraníme působící sílu, pružina se vrátí do svého stavu před deformací, neboť energie 

použitá při napnutí pružiny byla zachována a následně využita ke zmíněnému procesu. Toto 

chování zachycuje Hookův zákon (rovnice 8) 

 




*G , (8) 

kde τ [Pa] je tečné napětí (rovnice 2) a γ [-] je míra deformace, která vychází z rovnice 9 

 

h

s
 , (9) 
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kde s [m] je odchylka od původní polohy způsobená působícím tečným napětím a h [m] je 

výška vzorku (obrázek 6). Komplexní modul G* [Pa] je pak jakýmsi měřítkem tuhosti 

(odolnosti) materiálu vůči deformaci. Čím vyšší je hodnota komplexního modulu, tím tužší je 

materiál. [9]. 

 

 
Obrázek 6: Model dvou desek pro stanovení komplexního modulu [6]. 

 

 Ideální kapalina se chová zcela odlišně od ideálního tuhého tělesa a pro modelování se 

využívá představy tlumiče. Při působení síly na tlumič dochází k deformaci, která je však na 

rozdíl od tuhého tělesa nevratná. Po odstranění působící síly se tedy tlumič nevrací do své 

původní polohy, protože energie při stlačování nebyla uchována, ale byla přeměněna na teplo. 

Jak již bylo v minulých kapitolách zmíněno, ideální kapalina je popisována Newtonovým 

viskozitním zákonem (rovnice 1) [9]. 

 Ve své podstatě lze říci, že veškeré reálné materiály při působení tečného napětí vykazují 

chování někde mezi ideálním tuhým tělesem a ideální kapalinou. Můžeme je tedy nazývat 

viskoelastickými materiály a charakterizovat Debořiným číslem (rovnice 10) 

 

t

T
De


 , (10) 

kde T [s] označuje materiálový čas, tj. „paměť“ materiálu ke svému výchozímu tvaru, Δt [s] 

pak označuje délku trvání deformačního procesu. Pro ideální kapaliny platí De = 0, pro 

ideální tuhá tělesa pak De = ∞. Reálné materiály dosahují hodnot Debořiného čísla mezi 

těmito dvěma extrémy [3]. Skutečnost, že u některých látek bereme v úvahu výhradně jejich 

elastický nebo naopak jen viskózní charakter, vyplývá z faktu, že počítáme s hodnotami doby 

deformačního procesu pouze v omezeném rozsahu, zpravidla vteřin až minut. Za tohoto 

předpokladu nám jako viskoelastické materiály připadají pouze ty, které mají hodnoty 

materiálového času přibližně v tomto rozmezí [3]. 

 Viskoelastické chování tedy můžeme modelovat prostým skládáním pružin a tlumičů do 

jednoho systému. Jednou z možností je spojení pružiny a tlumiče v sérii. Takové uspořádání 

je nazýváno Maxwellovým modelem (obrázek 7a) a vystihuje chování viskoelastických 

kapalin. Pokud je na tento model působeno napětím, ve velmi krátkých časech je odezva 

materiálu převážně elastická, zatímco s postupujícím časem dominuje viskózní chování. 



16 

 

Oproti tomu u Kelvin-Voigtova modelu (obrázek 7b), který je tvořen také pružinou a 

tlumičem avšak v paralelním uspořádání, vliv tlumiče při působícím napětí odezvu materiálu 

oddaluje, a v krátkých časech tak převažuje viskózní chování. Při delších časech se začne vliv 

pružiny projevovat a dominantní odezva je pak elastická. Kelvin-Voigtův model představuje 

chování viskoelastických pevných látek [9, 10]. 

 Vůbec nejlepším modelem, kterým lze vystihnout podstatu reálných viskoelastických 

materiálů při působícím napětí, je Burgersův model (obrázek 7c), který v sobě zahrnuje 

spojené oba předchozí modely [9, 10]. Chování tohoto modelu bude více rozvedeno 

v kapitole 2.1.9 u problematiky creepových testů. 

 

 
Obrázek 7: a) Maxwellův model charakterizující chování viskoelastické kapaliny, b) Kelvin-

Voigtův model vystihující chování viskoelastické pevné látky, c) Burgersův model kombinující 

chování obou předchozích modelů [9]. 

 

2.1.7 Oscilační testy 

Zatímco tokovými testy jsou charakterizovány látky s převažující viskózní povahou, oscilační 

testy jsou využívány k popisu látek ryze viskoelastických. Využívá se opět teoretického 

modelu dvou desek, mezi které je umístěn vzorek. Jeden ze senzorů osciluje se sinusoidní 

závislostí, ať už s přednastaveným napětím nebo mírou deformace. Následně se sleduje 

odezva druhé proměnné na stacionární desce. Podle časové odezvy napětí (resp. míry 

deformace) lze pak určovat viskoelastický charakter látky [9]. U ideálně tuhých látek 

nedochází k časové prodlevě mezi těmito závislostmi a vycházíme-li ze sinusoidní oscilace, 

obě křivky se nacházejí ve fázi (obrázek 8). U ideálních kapalin je pak hodnota fázového 

posunu těchto křivek rovna π/2. Viskoelastické materiály, které tedy vykazují charakter do 

jisté míry obou těchto extrémů, nabývají hodnot fázového posunu v rozmezí 0 a π/2 [1, 9, 11]. 
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Obrázek 8: Sinusoidní závislosti napětí a míry deformace s fázovým posunem typickým pro 

elastickou tuhou látku, viskoelastickou látku a viskózní kapalinu [9]. 

 

 Jak již bylo předesláno v kapitole 2.1.6, podíl působícího napětí a míry deformace je podle 

Hookova zákona (rovnice 8) veličina zvaná komplexní modul G* [Pa]. Jedná se o komplexní 

proměnnou skládající se z reálné složky nazývané paměťovým modulem G' [Pa], který 

reprezentuje elastickou část chování viskoelastické látky. Imaginární složka se pak označuje 

jako modul ztrátový G'' [Pa] a charakterizuje její viskózní část. Vztah mezi paměťovým a 

ztrátovým modulem je dále možno vyjádřit hodnotou fázového posunu tzv. ztrátovým úhlem 

(rovnice 11) [1, 6, 9] 

  
 

  
tg

G'

G''
 . (11) 

Rozsah hodnot ztrátového úhlu nabývá od 0° do 90°. U hodnot do 45° mluvíme 

o viskoelastickém materiálu s převahou elasticity a v tomto případě paměťový modul 

převyšuje modul ztrátový. V situaci, kdy jsou hodnoty ztrátového úhlu vyšší než 45°, 

označujeme takovou látku viskoelastickým materiálem s převahou viskozity. Pokud hodnoty 

ztrátového úhlu odpovídají přesně 45°, jedná se o viskoelastický materiál, kde nepřevažuje 

žádná ze zmíněných složek [1, 6, 9]. Testy, kterými je možno charakterizovat viskoelastické 

vlastnosti látek, budou představeny v následujících kapitolách. 

 

Amplitudové testy 

Amplitudový test je jedním ze základních reometrických oscilačních testů, kterého je v praxi 

využíváno velmi četně. Charakterizuje se jím celá řada viskoelastických materiálů napříč 

potravinářským, kosmetickým nebo farmaceutickým průmyslem [1, 9]. Existují dvě možná 

nastavení amplitudových testů, přičemž jedním z nich je strain sweep, kdy je volen rozsah 

hodnot míry deformace, druhou možností je pak stress sweep, u kterého nastavujeme působící 

napětí. V obou případech lze druhou proměnnou vždy dopočítat. Samotný test spočívá ve 

sledování hodnot paměťového a ztrátového modulu v závislosti na působící míře deformace 

(obrázek 9) respektive napětí a bývá využíván k odhalení rozsahu, kdy se materiál deformuje 

nedestruktivně. Taková oblast je nazývána lineární viskoelastickou oblastí (LVO) a je 

charakteristická konstantními hodnotami obou zmiňovaných modulů (jsou nezávislé na 

měnící se míře deformace či napětí) [9, 12]. 
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Frekvenční testy 

Jedním z dalších hojně užívaných oscilačních testů je frekvenční test, který obecně poskytuje 

informace o chování vzorku v závislosti na čase. Nízké frekvence oscilace simulují chování 

materiálu v klidu nebo při pomalých pohybech, vysoké frekvence naopak korespondují 

s představou, jak materiál bude reagovat při pohybech rychlých. Frekvenční testy jsou 

schopné podávat informace o vnitřní struktuře sledovaného materiálu, kdy například dokáží 

rozlišit, zda se jedná o nezesítěné nebo zesítěné materiály. U suspenzí je dále schopen 

předpovědět, zda bude sledovaný vzorek stabilní nebo jestli u něj bude docházet 

k sedimentaci dispergovaných částic. Těmito testy lze také rozlišovat jednotlivé molekulové 

hmotnosti nezesítěných polymerů popřípadě i sledovat jejich distribuci. Měření probíhá za 

konstantní teploty i amplitudy deformace, která však musí spadat do LVO. Výsledky 

frekvenčních testů se prezentují jako závislosti viskoelastických modulů na frekvenci oscilace 

(obrázek 10) [6, 9, 12]. 

 

 
Obrázek 9: Závislost viskoelastických modulů na míře deformace (strain sweep). 

Na obrázku je vyznačena také lineární viskoelastická oblast [6]. 

 

 
Obrázek 10: Závislost viskoelastických modulů na frekvenci oscilace v logaritmickém módu. 

Vyznačena je i frekvence, která odpovídá bodu překřížení [6]. 
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2.1.8 Princip time-temperature superposition 

Hodnoty viskoelastických modulů lze ovšem běžným měřením získat pouze v určitém 

omezeném rozpětí časů, respektive frekvencí, což je pro některé reálné aplikace nedostačující 

[13]. Zvětšení těchto hranic lze dosáhnou aplikací principu time-temperature superposition. 

Tento princip je založen na předpokladu, že teplotu a čas lze mezi sebou při reologických 

měření zaměňovat, protože mají na výsledné chování viskoelastických materiálů stejný vliv. 

Při velkých časech (nízkých hodnotách frekvencí oscilace) má sledovaný materiál dostatek 

času na odezvu vůči působícímu napětí. Jednotlivé molekuly materiálu jsou pohyblivé a 

mohou po sobě klouzat. Stejné chování sledujeme, pokud je pracováno s těmito látkami za 

vyšších teplot. Analogicky pak při malých časech (vysokých hodnotách frekvencí oscilace) 

sledovaný materiál nemá dostatek času na odezvu a vykazuje rigidnější chování, což lze také 

pozorovat při práci se vzorky při nižších teplotách [13].  

 Ze série frekvenčních testů při různých teplotách lze následně provést horizontální posun 

všech závislostí k jedné, která je zvolena jako referenční. Vzájemným překryvem těchto 

závislostí pak vzniká tzv. generalizovaná křivka, ve které jsou zahrnuty hodnoty 

viskoelastických modulů v časech nedosažitelných běžnými frekvenčními testy [14, 15]. 

Kromě viskoelastických modulů je však také možno využít tohoto principu při stanovování 

hodnot dynamické viskozity v rozšířeném rozsahu smykových rychlostí [13]. 

 

2.1.9 Relaxační testy 

Creepové testy 

Creepový test je jedním z relaxačních reologických testů, který lze aplikovat nejen na typické 

elastické materiály, jako jsou kovy, ale je jím možno charakterizovat i chování 

viskoelastických materiálů. Samotný test se skládá ze dvou kroků, kdy v první fázi je na 

vzorek po určitou dobu aplikována konstantní hodnota napětí, která vychází z lineární 

viskoelastické oblasti (viz kapitola amplitudové testy), v druhém kroku se pak toto působící 

napětí odstraní. Po celou dobu měření se pak sleduje závislost míry deformace na čase 

experimentu. Kromě míry deformace však tento test může být prezentován i ve formě 

poddajnosti J [Pa-1], kterou lze vypočítat jako poměr naměřené míry deformace a 

aplikovaného napětí. Z jeho převrácené hodnoty lze také získat veličinu komplexní modul 

(rovnice 12) [6, 9, 10] 
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Typický výstup z creepových testů je zobrazen na obrázku 11, přičemž se vychází 

z předpokladu Burgersova modelu chování viskoelastických látek. Tato závislost může být 

popsána rovnicí 13 
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kde Jc [Pa-1] odpovídá naměřené poddajnosti v čase t [s]. Při malých časech je možno 

pozorovat počáteční elastickou odezvu v podobě J0 [Pa-1], která je následována zpožděnou 

elastickou odezvou J1 [Pa-1], závislou na retardačním čase τ [s]. Ve vyšších časech se pak 
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projevuje viskózní odezva η [Pa·s], která vykazuje lineární charakter a z její směrnice lze 

získat hodnotu viskozity při nulovém nebo zanedbatelném namáhání, tzv. klidovou viskozitu 

[16]. Po odeznění napětí se následně materiál vrací zpět do stavu před deformací. Protože 

vratná je však pouze elastická deformace a viskózní deformace nikoliv, regenerace vzorku tak 

není úplná [9, 10]. 

 

 
Obrázek 11: Možný průběh creepového testu. G1 odpovídá počáteční elastické odezvě, G2, η1 

zpožděné elastické odezvě a η2 pak viskózní odezvě materiálu [9]. 

 

Tří intervalové tixotropní testy 

Tří intervalové tixotropní testy (3ITT) patří mezi testy, které sledují časově závislé chování 

studovaných vzorků. V praxi jsou velmi ceněné, neboť jimi lze stanovit optimální strukturní 

regeneraci materiálu. U barev je například žádoucí, aby po aplikaci neregenerovala příliš 

rychle z důvodu vyhlazení vrstvy, ale také ne příliš pomalu kvůli stékání a kapání. Kromě 

barev se tohoto testu běžně využívá u tiskových inkoustů nebo v potravinářství [1, 17].  

 Jak již název napovídá, tento typ měření se skládá ze tří dílčích testů, které následují ihned 

po sobě. V prvním kroku se simuluje chování vzorku v klidu pomocí malé hodnoty amplitudy 

deformace vycházející z LVO. Amplituda deformace přitom může vycházet z nastavení strain 

sweep i stress sweep [18, 19]. Následující krok má naopak napodobovat podmínky, kdy je 

vzorek namáhán. Může se jednat například o natírání, míchání, sprejování nebo pumpování a 

provádí se nastavením vysoké hodnoty amplitudy deformace, která leží mimo hranice LVO. 

Poslední krok testu, kde je hodnota amplitudy deformace stejná jako u prvního kroku, pak 

představuje regeneraci materiálu po dané zátěži. Výsledná závislost viskoelastických modulů 

na čase je zachycena na obrázku 12a [1, 17]. Frekvence oscilace je pro všechny tři fáze testu 

konstantní. U viskoelastických materiálů, kde elastická složka hraje v jejich chování 

zanedbatelnou roli, lze také tento test provádět v upravené verzi, kdy se namísto 

viskoelastických modulů sleduje dynamická viskozita. Role amplitudy deformace je v tomto 

případě nahrazena měnící se hodnotou smykové rychlosti [17]. 

 Vyhodnocení těchto testů je pak možné provádět několika způsoby. Jedním z nich je určit, 

na kolik procent daný materiál zregeneroval po deformačním kroku za určitý čas v porovnání 

s hodnotami viskoelastických modulů z prvního kroku testu (obrázku 12b). Vyhodnocovat lze 
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však i opačným přístupem, kdy se stanovují časy podle zvolené procentuální regenerace 

(obrázku 12c). Další možností je pak určení sklonu směrnice závislosti regenerujícího modulu 

(obrázku 12d) [1, 17, 18, 19]. 

 

 
Obrázek 12: a) možné závislosti viskoelastických modulů během 3ITT. Na dalších obrázcích 

jsou pak možnosti vyhodnocení: b) procentuální regenerace modulu za daný čas, c) určení 

časů při odpovídajících procentuálních regenerací, d) určení sklonu směrnice od skončení 

deformace až k danému zvolenému času [1, 6]. 

 

2.1.10 Adhezní testy 

Pomocí reometru je také možné stanovit adhezní vlastnosti sledovaných materiálů. Adheze je 

chápána jako interakce atomů a molekul na rozhraní dvou povrchů a její podstata bývá 

popisována hned několika mechanismy. Patří mezi ně například mechanické párování, 

termodynamická adheze a molekulární vazba. Poslední zmiňovaný přístup je obecně nejvíce 

akceptovaný a jeho působení je odvozeno od tvorby fyzikálních a chemických vazeb mezi 

dvěma látkami v blízkém kontaktu [20]. 

 Na reometru se měření adheze provádí tak, že daný vzorek je umístěn mezi geometrie 

reometru, načež je následně horní senzor konstantní rychlostí zvedán, dokud nedojde 

k úplnému oddělení senzoru od vzorku. Během toho se zaznamenává normálová síla, která 

byla k tomuto procesu nezbytná. Výstupem pak bývá závislost síly na vzdálenosti senzorů 

během měření, kde plocha pod touto křivkou odpovídá celkové adhezní energii resp. potřebné 

práci (obrázek 13) [21]. 
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Obrázek 13: a) Závislost síly na vzdálenosti senzorů při reometrickém stanovení adhezních 

vlastností, b) schematické chování materiálu mezi senzory reometru při tomto testu [21]. 

 

2.2 Gely 

Jako gely jsou označovány speciální typy disperzí, u kterých je spojité nejen disperzní 

prostředí, ale také disperzní podíl, který tak napříč disperzním prostředím vytváří 

trojrozměrnou síť. Z tohoto důvodu se částice disperzního podílu, na rozdíl od jiných disperzí, 

nemohou tímto prostředím volně pohybovat. Pojmem gel se zpravidla chápe lyogel, což je 

soustava, která je tvořena disperzním podílem i prostředím. Za gel je však možno považovat i 

systém, ze kterého bylo disperzní prostředí odstraněno. Pak hovoříme o tzv. xerogelu [5, 22]. 

 

2.2.1 Vznik gelů 

Gely vznikají procesem zvaným gelace. Je to děj, kdy dochází ke spojování molekul 

disperzního podílu vedoucí až k trojrozměrné síti prostupující celým disperzním prostředím. 

V případě tvorby makromolekulárního gelu vycházíme z roztoku, který bývá označován jako 

sol. Postupným síťováním těchto rozpustných polymerů v místech zvaných uzly, uzlové body 

nebo uzlové oblasti dochází k větvení řetězců, což je doprovázeno snižováním jejich 

rozpustnosti. Krok mezi těmito větvenými řetězci a nekonečnou sítí se označuje jako sol/gel 

přechod a okamžik, kdy je vytvořen gel, se nazývá bodem gelace [5, 23]. 

 

2.2.2 Dělení gelů 

Možností jak klasifikovat gely je celá řada. Tím nejčastějším parametrem je chování gelů ve 

vysušeném stavu. Z tohoto pohledu můžeme rozlišovat gely reverzibilní a ireverzibilní. 

Reverzibilní gely jsou takové, které se při odstraňování disperzního prostředí smršťují za 

vzniku xerogelu. Ten je schopen následně disperzní prostředí opět pohlcovat, přičemž gel svůj 

objem postupně zvětšuje. Tento proces lze také nazývat bobtnáním. Reverzibilní chování je 

typické zejména pro makromolekulární gely, tj. soustavy, které vznikají vzájemným 

propojováním makromolekul. Možné typy tohoto propojení budou diskutovány 

v následujících kapitolách. Ireverzibilní gely si oproti tomu při procesu sušení zachovávají 

rozměry srovnatelné s nevysušeným stavem. Při pokusu o opětovnou absorpci disperzního 

prostředí je sice určité množství kapaliny pohlceno, nelze však hovořit o obnovení na formu 
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lyogelu. Vysušení je tedy pro ně nevratným procesem. Ireverzibilní gely vznikají nejčastěji 

z lyofobních solů [22, 24] 

 Při klasifikaci gelů lze však také přihlížet k celé řadě dalších hledisek. Jedním z nich je 

dělení gelů podle chemického složení disperzního podílu na anorganické či organické. Pokud 

je disperzním prostředím gelu voda, hovoříme o hydrogelech. V případě disperzního 

prostředí, které je tvořeno organickými kapalinami, se jedná o organogely. Mohou jimi být 

různé mastné kyseliny (palmitová, olejová), jejich směsi nebo jejich deriváty (izopropyl 

palmitát). Podle povahy vazeb, které jsou odpovědné za trojrozměrnou síť daného gelu, pak 

můžeme rozlišovat gely fyzikálně síťované a gely s kovalentními vazbami [22, 25, 26]. 

 

Fyzikálně síťované gely 

Fyzikálně síťované gely jsou tvořeny pomocí interakcí fyzikálních sil, mezi které patří mimo 

jiné van der Waalsovy, vodíkové, polární nebo iontové. Vlivem těchto interakcí dochází 

k tvorbě uzlových oblastí mezi jednotlivými úseky makromolekul, což vede k propojení celé 

struktury. Spojené úseky jsou přitom střídány s oblastmi makromolekuly, u kterých k vazbám 

nedochází, díky čemuž je zachována jejich ohebnost. Snížením afinity řetězců 

makromolekulární látky k rozpouštědlu dochází k četnější tvorbě spojů. Toho může být 

docíleno například snížením teploty nebo zvýšením koncentrace makromolekulární látky. 

Počet spojů pak přímo souvisí s pevností daného gelu. Čím více spojů je tvořeno, tím pevnější 

gel vzniká [5]. 

 Je však třeba si uvědomit, že u fyzikálních gelů nemůžeme uzly a uzlové oblasti pokládat 

za trvalé a neměnné. Spoje mezi makromolekulami mohou postupem času zanikat a na jiném 

místě opět vznikat. Životností a pevností uzlů se od sebe mohou fyzikální gely značně lišit. 

Gely s pevnými spoji vykazující značně elastické chování se označují jako silné gely. Naopak 

uzly slabých gelů jsou málo trvanlivé a elasticky se chovají pouze při malých napětích. Je-li 

překročena hodnota napětí nad hodnotu meze toku, dochází k rozrušení vazeb a gel se 

deformuje trvale [26]. Některé fyzikální gely také často vykazují tixotropní chování, kdy lze 

strukturu mechanickým třepáním přeměnit ve formu solu. Po odeznění působící deformace se 

pak systém může opět přeměnit v gel [22]. 

 Z pohledu krystality lze fyzikální gely dělit na amorfní, u kterých je umístění vzájemných 

spojů náhodné, a gely s mikroskopickými krystalickými oblastmi, kde je možno pozorovat 

mezi řetězci makromolekul určitou pravidelnost. Mimo to může mezi jednotlivými řetězci 

docházet k tzv. geometrickému síťování, kdy vznikají prosté propleteniny řetězců. Ty jsou 

však bez jiného síťovacího principu pouze krátkodobé a po čase se rozplétají [5]. Příkladem 

fyzikálně síťovaných gelů může být komplex polymetakrylové kyseliny a polyetylen glykolu 

tvořící spolu vodíkové vazby, dále pak celá řada gelů na bázi proteinů či polysacharidů 

(chitosan, dextran, pullulan) [27]. 

 

Kovalentně síťované gely 

Trojrozměrná struktura kovalentně síťovaného gelu je tvořena chemickými vazbami a může 

vznikat buď adiční a kondenzační polymerizací, polymerizací za pomoci gama záření či 

proudu elektronů nebo také síťováním lineárních polymerů za přítomnosti vhodného 

síťovacího činidla. Mezi taková činidla může patřit např. glutaraldehyd nebo formaldehyd 
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[5, 26, 27]. Struktura těchto gelů je v porovnání s fyzikálním síťováním pevnější, protože 

spoje vzniklé kovalentním síťováním se považují za trvalé [26]. Kovalentní gely, které 

obsahují malý počet vazeb, bývají zpravidla značně elastické, neboť při působící deformaci je 

možná velká variabilita ve změně konformace makromolekuly. S přibývajícím počtem spojů 

pak počet možností uspořádání klesá a gel se stává více rigidnějším [22]. Příkladem 

kovalentního gelu může být polyvinylalkohol síťovaný glutaraldehydem, případně gel 

poly(N-isopropyl akrylamid) vzniklý radikální polymerizací [27]. 

 

2.2.3 Další vlastnosti gelů 

 Gel vzniklý ze solu po překročení bodu gelace zdaleka není ve stavu termodynamické 

rovnováhy a probíhá v něm řada samovolných dějů. Celý tento proces se nazývá stárnutím 

gelu [22, 26]. Při stárnutí gelu dochází k tzv. synerezi, která se projevuje tvorbou nových 

vazeb, což vede ke smršťování celé gelové struktury. Smrštění je zpravidla v řádech několika 

procent původního objemu a je doprovázeno vytlačováním disperzního prostředí, které již gel 

není schopen pojmout [28]. Synereze může probíhat po dobu několika dnů i týdnů a 

z reologického hlediska je ji možno pozorovat nárůstem hodnot viskoelastických modulů, 

neboť vytlačením disperzního prostředí se zvýší procento disperzního podílu ve sledovaném 

systému [28, 29]. 

 Ačkoliv je struktura gelu pevná, ionty a nízkomolekulární látky se mohou pohybovat 

strukturou gelu téměř stejně dobře jako v solu. Elektrická vodivost se tedy při sol/gel 

přechodu mění pouze zanedbatelně. Také difuzivita malých molekul je v gelu obdobná jako 

v solu navzdory značně rozdílných viskozit obou soustav [22, 26]. 

 

2.2.4 Hydrogely 

Hydrogely jsou podskupinou gelů, jejichž disperzní prostředí je tvořeno vodou. Ačkoliv voda 

může v hydrogelu tvořit až tisícinásobek hmotnosti sušiny, nedochází k jeho rozpuštění 

[30, 31]. Schopnost hydrogelů vázat velké množství vody vychází z hydrofilních funkčních 

skupin na polymerních řetězcích [31, 32]. Molekuly vody, které se takto absorbují, se 

označují jako primárně vázaná voda. Expanzí objemu gelu dochází k odhalení hydrofobních 

skupin řetězce, které jsou následně obklopeny sekundárně vázanou vodou. Ve struktuře 

hydrogelu se však nachází ještě tzv. volná voda, která bývá absorbována vlivem osmotických 

sil [30]. Obdobně jako gely obecně, lze hydrogely klasifikovat podle celé řady měřítek. 

Některé z nich jsou zachyceny v tabulce 1 [32]. 

 Velké množství hydrogelů se již v dnešní době aplikuje v různých medicínských oblastech 

a i nadále je tento výzkum velmi aktuálním tématem. Možnost jejich využití je dána zejména 

dobrou biokompatibilitou a biodegradabilitou, dále také eventuální přípravou hydrogelu na 

míru dané aplikaci. Lze připravit hydrogel o požadovaném druhu polymeru, funkčních 

skupinách nebo také fyzikálních vlastnostech [33]. Příklady využití hydrogelů 

v medicínských aplikacích pak mohou být nosiče léčiv, bariérové systémy, biosenzory nebo 

využití hydrogelů jako scaffoldy pro imitaci extracelulární matrix [30, 33–35]. Pro každou 

specifickou aplikaci hydrogelu je pak naprosto klíčová charakterizace jeho mechanických 

vlastností, čehož může být dosaženo reologickým měřením. Kupříkladu gel použitý jako 



25 

 

scaffold musí mít vhodné podmínky (tuhost, adhezi) pro růst buněk, které na něj při své 

proliferaci vytváří napětí. Tyto parametry mohou být charakterizovány pomocí oscilačních, 

adhezních a creepových testů. Tokové vlastnosti a stanovení bodu gelace je zase nezbytným 

parametrem při použití injektabilních hydrogelů [36]. 

 

Tabulka 1: Vybraná měřítka klasifikace hydrogelů [32]. 

původ 
přírodní 

syntetický 

náboj skupin 

neutrální 

záporný 

kladný 

amfolytický 

síťování 
fyzikální 

chemické 

složení 

homopolymer 

kopolymer 

více polymerů 

mechanismus 

uvolnění léčiva 

difuze 

bobtnání 

chemicky 

 

 Zatímco reologické chování polymerních roztoků je při nižších frekvencích oscilace spíše 

viskózní a až při vyšších hodnotách postupně začíná převládat chování elastické, u zesítěných 

gelů pozorujeme skutečnost, že oba viskoelastické moduly jsou na měnící se frekvenci 

oscilace závislé pouze minimálně [23]. Stanovit však obecnější charakteristiku reologických 

vlastností hydrogelů je velmi obtížné, neboť závisí na mnoha faktorech. Mimo jiné se jedná 

o složení disperzního podílu, povaze a hustotě zesítění, stupni nabobtnání, podmínek 

polymerizace a dalších. Lepších mechanických vlastností projevujících se zvýšenými 

hodnotami viskoelastických modulů lze dosáhnout např. změnou monomeru, ze kterého se 

jednotlivé polymerní jednotky skládají (akryláty vyměnit za metakryláty) nebo zvýšením 

stupně zesítění za pomoci většího množství síťovacího činidla. Rostoucí množství disperzního 

prostředí v gelu způsobeného jeho nabobtnáním naopak vede k poklesu hodnot 

viskoelastických modulů [37]. Samotná schopnost bobtnání pak klesá s rostoucí hustotou 

uzlových bodů v daném gelovém systému [38]. Sloučeniny, na jejichž bázi jsou založeny 

hydrogely, kterých bude využíváno v experimentální části této diplomové práce, budou 

diskutovány v následujících kapitolách. 

 

2.3 Agaróza 

Agaróza je biokompatibilní lineární polysacharid o průměrné molekulové hmotnosti 120 kDa 

skládající se z jednotek 3,6-anhydro-α-L-galaktózy a β-D-galaktózy, které jsou vzájemně 

propojeny 1,4 a 1,3 glykosidovými vazbami (obrázek 14) [39, 40]. Agaróza je jedním 

z polysacharidů nazývajících se souhrnně agarem, což je směs galaktonových derivátů 
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vyskytujících se v červených mořských řasách, ze kterých se také za pomoci extrakce 

získávají. Zatímco další polysacharid agaru, agaropektin, obsahuje na své kostře 

z galaktózových jednotek velké množství nabitých skupin (karboxyl, methoxyl, ketal pyruvát, 

ester sulfát, sulfonát), agaróza je považována za téměř nenabitou, i když se tyto skupiny 

mohou v malé míře na její struktuře vyskytovat také. Princip izolace agarózy z agaru je pak 

založen právě na rozdílných nábojích těchto polysacharidů [41]. 

 

 
Obrázek 14: Struktura agarózy. Zleva β-D-galaktóza a 3,6-anhydro-α-L-galaktóza [39]. 

 

 Ve vodném roztoku za vysokých teplot se řetězce agarózy vyskytují ve formě náhodného 

klubka, při chladnutí dochází k uspořádání do helikální struktury, přičemž jsou jednotlivé 

makromolekuly spojeny vodíkovými vazbami do formy gelu. Jedná se tedy o fyzikálně 

síťovaný gel [42]. Teploty gelace se zpravidla pohybují v rozmezí 28 až 42 °C, přičemž 

konkrétní hodnota závisí na zdroji, ze kterého je agaróza získávána. Teploty ztekucení pak 

mohou být až o 50 °C vyšší než zmíněné teploty gelace. Vzniklý gel je termoreverzibilního 

charakteru, takže proces přeměny gelu na sol lze provádět opakovaně [41]. Agaróza tvoří gely 

již při nízkých hmotnostních koncentracích (méně než 1%) a právě v závislosti na její 

koncentraci lze ovlivňovat výsledné vlastnosti gelu. Těmi mohou být např. mechanické 

vlastnosti nebo také velikost pórů v jeho struktuře (od 1 do 900 nm) [43].  

 Agarózové hydrogely mají celou řadu využití. Lze se s nimi setkat v chromatografii, 

imunologii, elektroforéze nebo se mohou využívat jako živné kultury pro mikroorganismy 

[41]. V neposlední řadě se díky dobré buněčné adhezi, biokompatibilitě a možnosti tvorby 

mechanických vlastností gelu na míru uplatňují také ve tkáňovém inženýrství [40]. 

 

2.4 Hyaluronan sodný 

Hyaluronan sodný je vysokomolekulární polysacharid skládající se z opakujících se 

disacharidových jednotek tvořených N-acetyl-D-glukosaminem a D-glukuronovou kyselinou, 

které jsou vzájemně spojeny β-1,4 a β-1,3 glykosidovými vazbami (obrázek 15) [44]. Jeho 

molekulová hmotnost se může pohybovat mezi 1 až 10 000 kDa [45]. Hyaluronan můžeme 

najít v extracelulární matrix všech vyšších živočichů, nejvíce je ho koncentrováno v měkkých 

pojivových tkáních [46]. V minulosti se tyto měkké tkáně, zejména kohoutí hřebínky či 



27 

 

pupečníková šňůra, využívaly právě jako zdroje hyaluronanu. V dnešní době již značně 

převládá výroba za pomocí bakteriálních kmenů (např. Streptococcus equi nebo 

Streptococcus zooepidemicus) [47].  

 

 
Obrázek 15: Kyselina D-glukuronová (vlevo) a N-acetyl-D-glukosamin (vpravo) ve struktuře 

hyaluronanu [44]. 

 

 Vzhledem k tomu, že řetězce hyaluronanu obsahují velké množství karboxylových skupin, 

je hyaluronan rozpustný ve vodě již za laboratorních teplot a ve fyziologickém prostředí se 

tak chová jako záporně nabitý polyelektrolyt. Nejčastěji se vyskytuje ve formě sodné či 

draselné soli, a proto je častěji nazýván právě hyaluronanem namísto kyseliny hyaluronové. 

[48, 49]. Vlivem uspořádání vodíkových atomů do axiální polohy a více polárních skupin do 

polohy ekvatoriální dochází k tvorbě hydrofilních a hydrofobních oblastí, což má za následek 

specifické uspořádání do tvaru zakroucené stuhy. Ve vodném prostředí také jednotlivé řetězce 

značně expandují a vytváří konformaci náhodného klubka [48].  

 Roztoky hyaluronanu vykazují viskoelastické chování, kdy s rostoucí koncentrací viskozita 

exponenciálně roste. Pokud je na roztok působeno vyššími smykovými rychlostmi, dochází ke 

značnému poklesu měřené viskozity, hovoříme tedy o pseudoplastickém chování. Elasticita 

systému pak úměrně roste s rostoucí molekulovou hmotností použitého hyaluronanu. 

U frekvenčních testů při dlouhých časech převládá viskózní charakter, při krátkých pak 

převažuje elastické chování [50]. 

 Nemodifikovaný hyaluronan má celou řadu uplatnění. Využívá se v oftalmologii, 

podporuje absorpci léčiv skrz mukózní tkáně a může se injekčně použít také ke zmírnění 

bolestí při osteoartróze. Stejně atraktivní je však možnost využití modifikovaného 

hyaluronanu, kdy lze upravit jeho vlastnosti přímo na požadovanou aplikaci. Konkrétně se 

může jednat o uplatnění v oblasti nosičů léčiv či v tkáňovém inženýrství [45, 46]. 

Z hyaluronanu lze připravit hydrogel například pomocí chemického zesítění dihydrazidem 

kyseliny adipové [45]. K interakci lze však také využít kladně nabitých tenzidů (např. cetyl 

trimethylamonium bromid), které reagují se záporně nabitými karboxylovými skupinami 

vzniklými disociací hyaluronanu [51]. 
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2.5 Polyvinylalkohol 

Polyvinylalkohol (PVAl) je syntetický termoplast, který spadá do skupiny vinylových 

polymerů. Jeho strukturu je možno vidět na obrázku 16 [52]. Polyvinylalkohol se 

nepřipravuje z monomeru, neboť vinylalkohol je látka nestabilní a ještě ve stavu zrodu 

dochází k jeho přesmyku na acetaldehyd [53]. Namísto toho se získává hydrolýzou 

polyvinylacetátu (PVAc), která může odstranit i více než 99 % acetátových skupin. Další 

možností je využití prekurzoru polyvinylpivalátu (PVPi) [54]. Molekulová hmotnost PVAl 

dosahuje zpravidla 20 až 400 kDa, přičemž se odvíjí od použitého prekurzoru, povahy 

(alkalické či kyselé) a stupně hydrolýzy [52]. 

 

 
Obrázek 16: Struktura PVAl a) částečně hydrolyzovaného, b) zcela hydrolyzovaného [52]. 

 

 Polyvinylalkohol je bílý krystalický prášek, který je schopný rozpouštět se ve vodě. Jeho 

rozpustnost se opět odvíjí od obsahu vinylacetátových jednotek, kdy už jejich pouhých pět 

procent způsobuje, že je polymer rozpustný pouze za vyšších teplot (65 °C). Zpracovatelnost 

PVAl je zpravidla možná v teplotním rozmezí -50 °C až 130 °C, při 200 °C dochází k jeho 

rozkladu [53]. 

 Reologické vlastnosti roztoků PVAl jsou závislé nejen na molekulové hmotnosti, kdy 

s rostoucí molekulovou hmotností rostou také hodnoty viskoelastických modulů, ale také na 

takticitě řetězců. Zatímco roztok syndiotaktického PVAl vykazuje newtonské chování, stejné 

koncentrace ataktického polymeru již vykazují chování plastické [54]. Polyvinylalkohol lze 

také síťovat, přičemž se využívá hydroxylových skupin na polymerním řetězci, které reagují 

s aldehydovými či karboxylovými skupinami síťovacích činidel [55]. Se zvyšující se 

koncentrací polyvinylalkoholu i síťovacího činidla (např. glutaraldehydu) klesá doba potřebná 

pro gelaci, zároveň rostou hodnoty obou viskoelastických modulů výsledných gelů. 

Z frekvenčních testů takových systémů je patrné, že hodnoty paměťového i ztrátového 

modulu se zvyšují s rostoucí frekvencí oscilace [56]. 

 Možné aplikace polyvinylalkoholu jsou velmi široké. Lze se s ním setkat v potravinářství, 

využívá se při výrobě nátěrových hmot nebo lepidel. Své uplatnění má také při výrobě 

obalových fólií [53]. Pro svoji biokompatibilitu, biodegradabilitu a fyzikální vlastnosti 

podobné lidským tkáním, je možné PVAl využít také v oblasti medicínských aplikací, 

zejména pak v membránových systémech [52] nebo při náhradě kloubních chrupavek [57]. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Rešerše v této diplomové práci je zaměřena na komplexní stanovení reologických vlastností 

zejména hydrogelových materiálů, které mají potenciál svého využití v potravinářství, 

spotřebním průmyslu, ale také v oblasti medicínských aplikací. Cílem je získat přehled 

o aplikovatelosti různých reologických testů, jejich nastavení a možné informace, které jsme 

z nich schopni obdržet. V hledáčku jsou tedy nejen častěji prováděné amplitudové a 

frekvenční testy, ale celá řada dalších testů, které je reometrie schopna nabídnout. Může se 

jednat o testy adhezní, tixotropní, creepové i jiné. Neboť aplikací těchto testů dochází 

k popisu materiálu z dalších pro praxi však neméně důležitých hledisek. Za tímto účelem jsou 

v rešerši diskutovány níže zpracované odborné práce. 

 

Studie N. A. O’Connora a kol. se zabývala přípravou a charakterizací hydrogelů na bázi 

polysacharidu dextranu, který byl síťován za pomoci epichlorhydrinu s aminokyselinami 

mající ve své struktuře dvě amino skupiny. Konkrétně se jednalo o aminokyseliny lysin, 

metylester lysinu a dimetylester cystinu. Z reologických testů byl aplikován amplitudový test 

s kontrolovanou mírou deformace, ze které byla vybrána její vhodná hodnota pro následné 

frekvenční testy. Viskoelastické vlastnosti se značně lišily nejen v závislosti na použité 

aminokyselině, ale také na hmotnostním poměru k dextranu. Největšího rozsahu LVO 

dosahoval gel síťovaný dimetylester cystinem [58]. 

 Tyto systémy byly dále podrobeny creepovým testům, kdy bylo na vzorek působeno 

konstantním napětím 100 Pa po dobu deseti minut, načež následovala desetiminutová fáze 

relaxace. I u těchto testů se výběr zvolené aminokyseliny i jejího hmotnostního poměru 

k dextranu značně odrazil v naměřených hodnotách míry deformace. Nejvyšších hodnot při 

stejném aplikovaném napětí vykazovaly vzorky ve hmotnostním poměru 5:1 

(dextran:aminokyselina). Obecně lze říci, že čím větší hodnoty míry deformace je během 

měření dosaženo, tím více náchylnější je vzorek k působícímu napětí. Dále se podle autorů 

všechny měřené vzorky vyznačovaly poměrně malou elasticitou z důvodu malých hodnot, na 

které byly materiály schopny relaxovat. Vyjma reologických testů bylo dále zjištěno, že 

vzorky gelu tvořeného dextranem a příslušnou aminokyselinou vykazovaly srovnatelnou 

viabilitu buněk fibroblastů jako vzorky samotného dextranu. Z dosažených výsledků autoři 

studie zvažují možné použití těchto systémů v medicínských aplikacích, konkrétně jako 

krytí ran [58]. 

 

Podobným systémem, tentokrát však na bázi kladně nabitého polyelektrolytu chitosanu 

síťovaného dikarboxylovými kyselinami, se se svým týmem zabýval N. E. Valderruten. Gel 

byl připraven reakcí chitosanu společně s N-(3-dimetylaminopropyl-N-etylkarbodiimido 

hydrochloridem (EDC) a dále pak N-hydroxysukcinimidem (NHS). To vše za přítomnosti 

jedné z používaných dikarboxylových kyselin (glutarová, sukcinová, adipová). Ke creepovým 

testům byl využit reometr s uspořádáním deska/deska, samotné měření probíhalo po dobu pěti 

minut s aplikovaným napětím 300 Pa. Dalších pět minut bylo ponecháno na relaxaci vzorku. 

Zatímco chitosan zesítěný kyselinou glutarovou a adipovou vykazoval chování typické pro 

amorfní polymery, kdy je pozorována odezva korespondující s Burgersovým modelem, 

creepový profil vzorku síťovaného kyselinou sukcinovou byl převážně viskózní tj. byla 
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sledována výhradně lineární odezva, u které se navíc ke konci měření zvětšoval sklon. To si 

autoři vysvětlují rozbitím struktury vzorku při namáhání. Vzhledem k tomu, že lineární 

odezva odpovídá ireverzibilní deformaci vzorku, systém s kyselinou sukcinovou byl schopen 

zrelaxovat pouze na 4,4 % původní hodnoty. Gel s kyselinou glutarovou zrelaxoval oproti 

tomu na 88,6 % a gel s kyselinou adipovou na 78,8 %. Zároveň i hodnoty klidové viskozity 

byly u systému s kyselinou sukcinovou o více jak řád menší než u zbylých dvou gelů, což 

podle autorů indikuje značně menší odpor vůči deformaci [59]. 

 

Injektabilním hydrogelem na bázi polysacharidu pektinu se zabývala studie H. R. Moreiry a 

kol. Gel byl připraven reakcí záporně nabitých skupin pektinu s kladně nabitými vápenatými 

ionty uhličitanu vápenatého ve stechiometrickém poměru R = [Ca2+]/2[COO−] 1, 2 a 4. 

Ke korekci pH na hodnotu 3,8 z důvodu úpravy podmínek bližších fyziologickému prostředí 

bylo využito hydroxidu sodného a hydrogenuhličitanu sodného. Takto nízké pH bylo vybráno 

proto, neboť při vyšších hodnotách již roztok nedokázal gelovat [60].  

 Vzniklé systémy byly podrobeny komplexní reologické charakterizaci skládající se 

z amplitudových a frekvenčních testů, dále pak testů závislých na čase (time sweep) a teplotě 

(temperature sweep). V neposlední řadě byly studovány také testy creepové. Z amplitudových 

testů s kontrolovaným napětím bylo zjištěno, že LVO dosahovala hodnot 0,1 až 80 Pa. 

Všechna další reologická měření tedy probíhala v tomto rozpětí. Z frekvenčních testů bylo 

odhaleno, že u všech systémů převažoval elastický charakter po celém měřeném rozsahu 

frekvencí oscilace, neboť hodnoty ztrátového úhlu tan δ < 1. Dále bylo podle předpokladů 

ověřeno, že hodnoty paměťových modulů byly obecně závislé na použité koncentraci 

vápenatých iontů. Z oscilačních testů závislých na teplotě pak autoři zjistili, že rozsah, kdy 

jsou hodnoty paměťového modulu na teplotě nezávislé, se odvíjí od použitého množství 

hydrogenuhličitanu sodného. S rostoucí koncentrací je toto plató paměťových modulů kratší. 

Creepové testy byly uskutečněny s nastaveným napětím 10 Pa po dobu deseti minut, dalších 

deset minut byla sledována relaxace vzorků. Tyto testy ukázaly, že s rostoucím množstvím 

síťovacího činidla a také s nižší hodnotou pH klesaly hodnoty naměřené míry deformace i 

poddajnosti, což obecně vycházelo ze zvýšené pevnosti gelů. Navíc bylo zjištěno, že při 

delších časech creepového testu byl u některých vzorků pozorován nárůst poddajnosti, což si 

autoři vysvětlují tím, že uzlové body těchto gelů nejsou trvalé, ale může docházet k jejich 

rozrušení či reorganizaci během deformace. Ze získané komplexní reologické charakterizace a 

zjištěné netoxicitě předpokládají autoři možné použití těchto systémů jako injektabilní in situ 

gely pro nosiče léčiv a biomolekul [60]. 

 

Creepovými testy, při popisu viskoelastických vlastností hyaluronanových systémů, se 

zabýval kolektiv autorů pod vedením L. Gřundělové. Předmětem studia byly hyaluronanové 

filmy a gely, které byly modifikovány EDC a NHS stejně jako v práci N. E. Valderrutena a 

kol. [59]. Před samotnou charakterizací byly hyaluronanové filmy vysušeny do konstantní 

hmotnosti, gely byly oproti tomu měřeny ve stavu lyogelu. Hodnota napětí při creepových 

testech byla 1 kPa a délka kroku byla stanovena na tři minuty. Po dobu dalších třech minut 

pak probíhala relaxace jednotlivých vzorků. Nejmenších hodnot poddajnosti dosahoval film 

z nemodifikovaného hyaluronanu, z čehož vyplývá jeho nejmenší ochota k tečení ze všech 
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sledovaných vzorků. Dále také tento vzorek vykazoval nejvyšších hodnot relaxace, kdy byl 

schopen film zrelaxovat za tři minuty téměř na svou původní hodnotu. Opačných hodnot, tedy 

nejvyšší poddajnosti a nejmenší schopnosti relaxace (pouze 28 %) byl sledován u vzorku 

nemodifikovaného hyaluronanového hydrogelu. Modifikovaný hydrogel pak dosahoval 

hodnot obou parametrů mezi těmito extrémy, což autoři vyzdvihují jako dobrý kompromis 

mezi ochotou změny tvaru při napětí a dostatečnou schopností relaxace. Společně s velkým 

množstvím vody, které jsou gely schopné absorbovat, vidí autoři potenciál ve využití těchto 

materiálů jako biodegradabilních systémů při úpravě vod [61]. 

 

S. Tanpichai a K. Oksman se ve své studii zabývali hydrogelem na bázi polyvinylalkoholu 

(PVAl) síťovaného glutaraldehydem (GA), do jehož struktury byly zakomponovány 

nanokrystaly celulózy (CNC) za účelem vylepšení mechanických vlastností tohoto systému. 

Vzniklý kompozit byl mimo jiné podroben creepovým testům a to po dobu 15 minut při 

konstantním napětí 10 kPa. Následná relaxace pak byla sledována po dobu 45 minut. 

Obohacením hydrogelu PVAl/GA o CNC došlo k poklesu míry deformace během creepového 

testu, z důvodu jeho větší tuhosti, síle a také z důvodu větší omezenosti pohybu řetězců 

polymeru. Navíc v těchto kompozitech došlo ke zlepšení relaxace vzorků z 93 % na 97 % 

původního stavu před deformací. Takto vysoké hodnoty relaxace autoři připisují velmi 

vysokému stupni zesítění studovaných hydrogelů. Díky velmi dobrým mechanickým 

vlastnostem a zároveň schopnosti absorpce velkého množství vody autoři vyzdvihují možné 

použití kompozitních systémů na bázi PVA/GA s CNC v biomedicínských aplikacích 

a ve tkáňovém inženýrství [62]. 

 

Autoři S. Abdurrahmanoglu a O. Okay se ve své odborné studii zabývali reologickou 

charakterizací hydrogelových nanokompozitů tvořených jílovitými částicemi a jedním ze tří 

zkoumaných polymerů. Jednotlivými monomery byly N,N-dimetylakrylamid (DMA), N-

isopropylakrylamid (NIPA) a akrylamid (AAm). Polymerace probíhaly za pomoci iniciátoru 

peroxodisíranu amonného (APS) a akcelerátoru tetrametyletylendiaminu (TEMED) 

v přítomnosti zmíněné vodné suspenze jílovitých nanočástic. Pomocí reometru byla sledována 

jednak samotná gelace vzorků, dále byly měřeny frekvenční a creepové testy. To vše při 

konstantní teplotě 25 °C [16]. 

 Z pozorovaných gelačních závislostí bylo zjištěno, že přítomnost jílovitých nanočástic hrála 

ve viskoelastických vlastnostech hydrogelů značnou roli. Zatímco při absenci jílovitých částic 

převažovalo po celou dobu měření (odpovídající 2 hodinám) viskózní chování, již při 1 hm. % 

koncentraci byla na konci měření pozorována převažující elastická odezva. S rostoucí 

procentuální hmotností jílovitých částic v gelu pak rostly i hodnoty obou viskoelastických 

modulů. Obdobná závislost byla pozorována i v případě testů frekvenčních, kde se jinak 

u všech třech typů vzorků v celém rozpětí frekvencí oscilace (0,01–30 Hz) hodnoty obou 

modulů měnily pouze nepatrně, což podle autorů představuje typické chování pro 

viskoelastické gely. Pouze v případě AAm gelu pak byla při vysokých hodnotách frekvence 

oscilace pozorována odchylka od tohoto trendu, kdy ztrátový modul značně rostl. To podle 

autorů reflektuje typické chování gelů s dočasnými uzlovými oblastmi [16]. 
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 Deformační krok creepového testu s aplikovaným napětím v rozmezí 1 až 50 Pa byl 

sledován po dobu 4000 s, stejná doba byla ponechána pro následnou regeneraci vzorků. 

S rostoucí hodnotou aplikovaného napětí a rostoucí koncentrací jílovitých částic se obecně 

snižovaly hodnoty okamžité poddajnosti a klesal sklon viskózní odezvy pozorovaný při 

delších časech. To podle autorů indikuje nárůst elastické odezvy studovaných gelů, což 

dokládala i zjištěná větší schopnost relaxace těchto vzorků. Při vzájemném srovnání gelů bylo 

zjištěno, že naměřená poddajnost NIPA gelu byla značně vyšší než u zbylých materiálů, což 

bylo ve shodě s obecně nižšími naměřenými hodnotami paměťového modulu. Také hodnota 

klidové viskozity u tohoto gelu dosahovala nižších hodnot, což podle autorů indikuje nižší 

stupeň zesítění. Přes tyto odlišnosti dosahovaly NIPA a DMA gely srovnatelných hodnot 

retardačních časů i procentuálních relaxací, takže jejich mikrostruktura a relaxační procesy 

jsou podle autorů podobné. Oproti tomu hodnoty retardačních časů AAm gelu byly asi 

dvojnásobné, což si autoři vysvětlovali větší mobilitou vazeb podílejících se na jeho struktuře 

a také s nižším stupněm zesítění, neboť s klesajícím stupněm zesítění hodnoty retardačního 

času rostou. Následkem toho byla pozorována menší schopnost relaxace AAm gelu 

způsobená disipací energie do okolí během působící deformace [16]. 

 

Tým autorů pod vedením S. Huanga se zabýval přípravou a charakterizací hydrogelu 

tvořeným hydroxyetyl celulózou (HEC), polyvinylalkoholem (PVAl) se síťovacím činidlem 

boraxem a změkčovadlem ligninem. Převážná část charakterizace náležela reologickým 

testům, dále byla využita infračervená spektroskopie a konduktometrie, neboť autoři 

zamýšlejí využití tohoto komplexu v oblasti tzv. nositelné elektroniky. Lineární viskoelastická 

oblast získaná z amplitudových testů s kontrolovanou mírou deformace se zvětšovala při 

zvětšující se koncentraci použitého ligninu a u všech studovaných hydrogelů dosahoval 

paměťový modul v LVO vyšších hodnot než modul ztrátový. Vůbec nejvyšších hodnot obou 

viskoelastických modulů u amplitudových testů bylo dosaženo s 1 hm. % koncentrací ligninu, 

při vyšší koncentraci se již jejich hodnoty snižovaly. Vzorky s koncentrací ligninu vyšších jak 

dvě procenta vykazovaly při frekvenčních testech převažující elastické chování v celém 

měřeném rozsahu (0,1 až 100 rad/s), u gelů s nižší koncentrací se s postupným zvyšováním 

frekvence oscilace měnil charakter z převažujícího viskózního chování na chování elastické. 

V těchto případech byl tedy pozorován bod překřížení. Autoři si takové chování vysvětlují 

možnou tvorbou většího množství vodíkových vazeb mezi ligninem a PVAl respektive HEC. 

U vzorků, u kterých se měnila molekulová hmotnost PVAl, bylo zjištěno, že se snižující se 

molekulovou hmotností převažuje u frekvenčních testů oblast, kdy je odezva spíše viskózní. 

Autoři tento trend vysvětlují nižší hodnotou zesítění gelů [63]. 

 Relaxace a tixotropní chování bylo sledováno pomocí intervalových tixotropních testů, kdy 

se však namísto tří kroků celkem střídalo pět kroků s mírou deformace z LVO (1 %) se čtyřmi 

kroky, kdy byla míra deformace mimo tuto oblast (10 000 %). Všechny kroky trvaly 

60 sekund, pouze poslední relaxační trval 72 sekund. Frekvence oscilace byla konstantní pro 

celé měření s hodnotou 10 rad/s. Při deformačním kroku vždy došlo k náhlému poklesu obou 

modulů a hodnoty paměťového modulu se dostaly pod úroveň hodnot ztrátového modulu. I po 

čtyřech cyklech deformace dokázal vzorek s ligninem dosáhnout svých původních hodnot 

modulů za 12 sekund, což vypovídá o velmi dobré relaxaci vnitřní struktury gelu [63]. 
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O. S. Toker a kol. využíval metody tří intervalových tixotropních testů jako simulaci 

průmyslových procesů (míchání, pumpování) při zpracování majonézy. Testy probíhaly 

v uspořádání, kdy deformace byla zprostředkována jednak pomocí působícího napětí (5, 75, 

150 a 200 Pa), dále také smykovou rychlostí (100, 500 a 1000 s-1). Testy byly měřeny při 

různých teplotách (10, 25 a 40 °C) i dobách trvání deformačního kroku (20, 40 a 60 s). Časy 

prvního a třetího kroku byly stanoveny na 100, respektive 1000 s. Protože majonéza 

vykazovala převážně elastické chování, byl u 3ITT sledován výhradně paměťový modul. 

Schopnost relaxace vzorku byla stanovována porovnáním hodnoty paměťového modulu 

30 s po jeho deformaci s hodnotou paměťového modulu v prvním kroku testu. Dále byla ještě 

sledována doba potřebná na kompletní regeneraci vzorku. Z naměřených závislostí bylo 

zjištěno, že s rostoucí smykovou rychlostí docházelo k výraznější deformaci studovaného 

materiálu, což se následně odráželo i v delší době, za kterou byl vzorek schopen regenerovat 

na svoji původní hodnotu. Oproti tomu délka deformačního kroku ovlivňovala výslednou 

schopnost relaxace v daleko menší míře. Autoři ze získaných dat doporučují při procesní 

homogenizaci majonézy upřednostnit delší doby míchání na úkor nižších otáček, protože tak 

dochází k menší deformaci její vnitřní struktury. Při studiu vlivu teploty během měření bylo 

zjištěno, že se zvyšující se teplotou docházelo k větší schopnosti relaxace vzorku. Podle 

autorů je tedy výhodné provádět homogenizaci majonézy při vyšších teplotách [18]. 

 Při deformaci vzorku prostřednictvím působícího napětí bylo zjištěno, že s touto rostoucí 

hodnotou klesala schopnost relaxace. Navíc oproti testům se smykovou rychlostí měla doba 

deformačního kroku na výslednou schopnost relaxace nezanedbatelný vliv, kdy s tímto 

rostoucím časem schopnost relaxace klesala. Při procesním zpracování majonézy je tedy 

v tomto případě podle autorů klíčová nejen hodnota aplikovaného napětí, ale také samotná 

doba působení. Odlišné výsledky byly také pozorovány při vlivu teploty, kdy bylo zjištěno, že 

při deformaci napětím byla schopnost relaxace lepší při nižších teplotách. Byl tedy shledáván 

opačný trend, než tomu bylo u deformace pomocí smykové rychlosti [18]. 

 

Reologii jakožto jednou z klíčových metod si ke studiu hydrogelu na bázi akrylamidu 

s oxidovanými uhlíkovými nanotrubicemi vybral H. U. Rehman se svými spolupracovníky. 

Reologické stanovení se skládalo z amplitudových, frekvenčních a tří intervalových 

tixotropních testů. Z amplitudových testů bylo zjištěno, že inkorporací uhlíkových nanotrubic 

do systému hydrogelu došlo ke zvýšení hodnot paměťových modulů ze 40 kPa až na téměř 

320 kPa. Ačkoliv hydrogel vykazoval poměrně úzkou LVO (pouze do 0,05 % míry 

deformace), až do hodnoty 50 % míry deformace převyšoval paměťový modul hodnoty 

modulu ztrátového. Při nižších hodnotách frekvence oscilace u frekvenčních testů vykazoval 

materiál elastické chování, při hodnotě 135 rad/s začalo převládat chování viskózní. 

Nastavení 3ITT bylo v módu oscilace-tok-oscilace a doba deformace u druhého kroku byla 

stanovena na 80 až 90 sekund. V této fázi měření výrazně poklesly hodnoty obou modulů a 

gel se začal měnit v sol. Následující třetí relaxační krok byl měřen minimálně 500 sekund, 

přičemž viskoelastické moduly zrelaxovaly na více jak 90 % svých původních hodnot 

z prvního kroku testu. Autoři tuto schopnost regenerace přikládají existenci velmi silných 

interakcí mezi hydrogelem a uhlíkovými nanotrubicemi [64]. 
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P. Owczarz a kol. se zabýval charakterizací sol/gel přechodu vzorků vycházejícího 

z polysacharidu chitosanu, který vznikl jeho dispergací ve vodném roztoku kyseliny 

chlorovodíkové. K některým vzorkům byl navíc přidán pufr vzniklý z 2 g β-glycerolfosfátu 

disodného (β-NaGP), který byl rozpuštěn ve 2 g destilované vody. Kromě tokových křivek 

připravených systémů měřených při různých teplotách byly sledovány také jejich 

viskoelastické vlastnosti. Veškeré testy probíhaly v uspořádání kužel/deska. Nejprve byl 

pomocí teplotně závislých testů zjišťován bod gelace. Při nižších teplotách dosahoval ztrátový 

modul vyšších hodnot než modul paměťový, což si autoři vysvětlují tím, že v tomto stavu jsou 

chitosanové skupiny nabité, což brání síťování. Při vyšších teplotách dochází k neutralizaci 

funkčních skupin, což je doprovázeno vzájemným zesítěním. U vzorků bez použitého pufru β-

NaGP byl při gelaci pozorován náhlý bod překřížení i nárůst obou modulů, zatímco vzorky s 

β-NaGP gelovaly postupně ve dvou fázích [65]. 

 Systémy byly také charakterizovány pomocí 3ITT za účelem zjištění dopadu působící 

smykové rychlosti na deformaci vzorků. Tyto testy probíhaly v módu oscilace-tok-oscilace 

s dobou deformačního kroku 60 sekund a hodnotami smykových rychlostí 10, 20 a 30 s-1. Pro 

první a třetí krok byla vybrána míra deformace 1 % a frekvence oscilace 5 rad/s. Zatímco 

u systémů s použitým pufrem β-NaGP byl sledován značný vliv zvyšující se smykové 

rychlosti na prohlubujícím se tixotropním chování, u vzorků bez něj byl pozorován pouze 

zanedbatelný vliv. Autoři si tuto skutečnost vysvětlují tvarem molekul chitosanu. Bez pufru β-

NaGP řetězce chitosanu tvoří tuhá smotaná klubka, na která má působící smyková rychlost 

poměrně malý vliv. V přítomnosti pufru však řetězce tvoří více rozbalená a flexibilní 

uspořádání, na které se deformace způsobená smykovou rychlostí projeví již značně. [65]. 

 

Autoři pod vedením M. T. Yilmaze se zabývali komplexním reologickým stanovením 

hydrokoloidů, které byly připraveny z prášku z rozdrcených semen Šalvěje muškátové (Salvia 

sclarea), jehož je využíváno jako gelačního činidla v potravinářství. Vzorky byly připraveny 

rozmícháním tohoto prášku v destilované vodě, přičemž se měnila teplota, za které docházelo 

k jeho hydrataci (25, 45, 65, 85 a 95 °C). V provedených testech, které již probíhaly při 

laboratorní teplotě, pak byl pozorován právě vliv teploty hydratace na výsledné reologické 

parametry [19]. 

 Z tokových testů bylo zjištěno, že všechny vzorky vykazovaly pseudoplastické chování a 

nejvyšších hodnot viskozit dosahovaly ty vzorky, které byly hydratovány při teplotě 65 °C. 

Autoři si tyto výsledky vysvětlují tím, že v blízkosti teploty 65 °C se nachází také teplota 

gelace vzorku, což vede k tvorbě silných vodíkových vazeb napříč jeho strukturou. Při 

vyšších teplotách se již hodnoty viskozity opět snižovaly, což bylo objasněno 

pravděpodobnou degradací polymerních struktur, ze kterých se sledovaný vzorek skládá. 

Z tokových testů byl také vypozorován vliv teploty na výslednou hodnotu viskozity, kdy bylo 

podle předpokladů ověřeno, že při zvyšující se teplotě docházelo k poklesu hodnot viskozit a 

to ve všech měřených případech [19]. 

 Viskoelastické chování studované prostřednictvím frekvenčních testů ukázalo, že všechny 

vzorky vykazovaly převážně elastické chování, neboť v celém měřeném rozsahu frekvencí 

oscilace (0,1 až 10 Hz) paměťový modul převyšoval modul ztrátový. Studované vzorky byly 

podrobeny také 3ITT se záměrem určení jejich relaxačních vlastností. První krok s napětím 
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0,1 Pa spadající do LVO byl měřen po dobu 200 s, deformace byla zprostředkována 

pětisekundovým krokem o smykové rychlosti 1000 s-1. Třetí krok byl studován po dobu 

595 s při hodnotě napětí 0,1 Pa. Měření tedy probíhalo v nastavení oscilace-tok-oscilace. 

Obecně nejmenší deformaci při zátěžovém kroku a zároveň největší schopnost relaxace 

vykazoval znovu vzorek hydratovaný při teplotě 65 °C, což autoři opět obhájili domněnkami 

zmíněnými již u tokových testů [19]. 

 

Tým autorů kolem V. Boscové využíval reometrie při popisu gelace a adheze 

ι-karagenanových hydrogelů v roztoku NaCl s přídavkem kaseinu. Oba testy probíhaly při 

nastavení deska/deska s horní geometrií o průměru 50 mm a měřící štěrbinou 1 mm. Horký 

karagenanový sol byl umístěn mezi soustavu desek, kdy spodní peltierová deska reometru 

byla nahřáta na 60 °C. Teplota tohoto senzoru byla následně postupně snižována. Během 

chladnutí vzorku docházelo k sol/gel přechodu, což bylo zaznamenáváno oscilačními 

teplotními testy (temperature sweep) při konstantní míře deformace 2 % a frekvenci oscilace 

1 Hz. Proces tvorby gelu při chladnutí autoři vysvětlují uspořádáním karagenanových řetězců 

z klubka na helix konformaci, což vede ke tvorbě uzlových oblastí s přítomnými kationty. 

S rostoucí hmotnostní koncentrací karagenanu rostly nejen hodnoty viskoelastických modulů, 

ale také docházelo ke gelaci již při vyšších teplotách. Vliv kaseinu na hodnoty 

viskoelastických modulů nebo teplotu gelace podle autorů nebyl pozorován [66]. 

 Následné adhezní testy byly měřeny tak, že horní senzor reometru byl zvedán konstantní 

rychlostí 1,7 mm/s, přičemž se v závislosti na zvětšující se štěrbině měřila normálová síla, 

která působila proti tomuto pohybu. Výsledky pak autoři prezentovali jako maximální 

normálové síly, které byly během měření získány, a dále jako plochy pod křivkami 

normálových sil v závislosti na vzdálenostech mezi vzdalujícími se senzory. Tento druhý 

parametr odpovídá energii potřebné k oddělení senzoru od vzorku. Z experimentů bylo patrné, 

že přilnavost gelů roste se zvyšující se hodnotou paměťového modulu a klesající hodnotou 

ztrátového modulu. Dále bylo zjištěno, že zatímco vliv koncentrace kaseinu na hodnotu 

viskoelastických modulů nebyl pozorován, na adhezní vlastnosti byl vliv zjevný, neboť 

s rostoucí koncentrací kaseinu se zvětšovala i hodnota naměřené maximální normálové síly 

[66]. 

 

Adhezními vlastnostmi hydrogelů, tentokrát na bázi polyetylen glykolu pro biomedicínské 

účely, se rovněž zabýval Ch-J. Wu se svými spolupracovníky, přičemž využívali podobného 

nastavení reometru jako v předešlé práci. Výstupy měření pak byly prezentovány také jako 

křivky závislosti normálové síly na zvětšující se štěrbině mezi senzory. Aby však byly 

podmínky co možná nejbližší adhezi na lidskou kůži, spodní i vrchní senzor reometru byl 

opatřen vrstvou kolagenu nebo prasečí kůží. Autoři pak sledovali měnící se adhezní vlastnosti 

v závislosti na koncentraci polyetylen glykol diakrylátu (PEGDA), metoxy-polyetylen glykol 

akrylátu (mPEG) a silikátových nanočástic, ze kterých se daný hydrogel skládal. Se zvyšující 

se koncentrací PEGDA sice rostla tuhost hydrogelu, zároveň však klesala schopnost přilnout 

ke kolagenovému povrchu. Tuto skutečnost si autoři vysvětlují tím, že s rostoucí koncentrací 

PEGDA se snižuje flexibilita vzniklých gelů, což se následně odráží na jejich neschopnosti 

vytvořit těsný kontakt s kolagenem. Ke zlepšení adheze naopak přispělo použití větší 
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koncentrace mPEG a změna molekulové hmotnosti PEGDA k vyšším hodnotám. Vliv použité 

koncentrace silikátových nanočástic se v lepších mechanických vlastnostech (hodnoty 

viskoelastických modulů) i v lepší přilnavosti začal projevovat až od tří hmotnostních procent 

výše. Autoři věří, že různorodost mechanických i adhezních vlastností způsobená prostou 

změnou složení gelů, se může dobře uplatnit v biomateriálech pro tkáňové inženýrství nebo 

krytí ran [67]. 

 

3.1 Zhodnocení současného stavu problematiky s ohledem na experimentální část 

Na základě provedené rešerše lze konstatovat, že reologie je nejen vhodnou a běžnou, ale 

často také klíčovou metodou při charakterizaci hydrogelových materiálů. Reologie nabízí 

široké portfolio testů s ještě větším možným výběrem proměnných, což umožňuje flexibilní 

nastavení podmínek pro daný vzorek. Je však nutno podotknout, že z důvodu právě takto 

rozličného nastavení testů, je možno očekávat nelehkou optimalizaci jednotlivých metod pro 

konkrétní měřené vzorky. S přihlédnutím k provedené rešerši a za účelem rozšíření 

reologického rozhledu byla pro experimentální část diplomové práce zvolena dvojice 

relaxačních testů, které dosud nebyly na Ústavu fyzikální a spotřební chemie FCH VUT 

studovány. Konkrétně se jedná o tří intervalové tixotropní testy a testy creepové. Primárním 

zájmem tak bude provést optimalizaci nastavení těchto testů s jejich následnou aplikací na 

vybrané hydrogelové materiály. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

 Agaróza (Sigma-Aldrich, Type I, low EEO, číslo šarže: A6013-50g) 

 Hyaluronan sodný (CNP s.r.o., HMW 1500-1750 kDa, číslo šarže: 160218-E1) 

 Karbethopendecinium bromid (Septonex) (GNB chem a.s., číslo šarže: 511SEP003) 

 Polyvinylalkohol (Sigma-Aldrich, average MW 130 000, číslo šarže: 563900-500g) 

 Tetraboritan sodný dekahydrát (borax) (Penta s.r.o., číslo šarže: 2205260517) 

 Destilovaná voda 

 Silikonový olej 

 

4.2 Použité přístroje 

 Reometr TA Instruments AR-G2 

 Senzory: 

o Ocelová deska o průměru 40 mm (sériové číslo 991914) 

o Ocelová deska o průměru 8 mm (sériové číslo 109411) 

 Topná deska ETA 2107 

 Analytické váhy Denver Instrument S-603 

 Analytické váhy Ohaus Pioneer PA214CM 

 Vortex IKA MS2 Minishaker 

 Magnetická míchačka s ohřevem Heidolph Instruments Hei-Standard 

 

4.3 Použitý software 

 Rheology Advantage Instrument Control AR  

 Rheology Advantage Data Analysis  

 MS Excel 

 

4.4 Příprava vzorků 

4.4.1 Příprava agarózového gelu 

Jedny ze vzorků, kterých bylo využíváno v experimentální části této diplomové práce, byly 

fyzikálně síťované agarózové gely o koncentracích 0,5; 1 a 2 hm. % ve vodném prostředí. 

Pro přípravu těchto termoreverzibilních gelů bylo naváženo odpovídající množství agarózy 

(0,1; 0,2 a 0,4 g), které bylo kvantitativně převedeno do kádinky a následně rozmícháno 

v 20 ml destilované vody. Vytvořená suspenze byla zahřívána na topné desce, dokud nebylo 

dosaženo teploty 85 °C, při které došlo k rozpouštění agarózy. Vzniklý čirý horký roztok byl 

sejmut z topné desky a vršek každé kádinky byl překryt dvojitou vrstvou parafilmu za účelem 

omezení ztrát vody ze vznikajícího hydrogelu při jejím odpařování. Vzorky byly následně 

ponechány při laboratorní teplotě, kde vlivem ochlazení na teplotu gelace (viz kapitola 2.3) 

došlo k sol/gel přechodu a vytvořil se tak tuhý agarózový gel. Takto připravené vzorky byly 
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před samotným měřením uchovány při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin, aby systém mohl 

dospět do termodynamické rovnováhy a reologické vlastnosti tak byly reprodukovatelné.  

 

4.4.2 Příprava hyaluronanového gelu 

Pro studium creepových a tří intervalových tixotropních testů bylo v této práci využíváno také 

gelu vzniklého interakcí polyelektrolytu s opačně nabitým tenzidem. Polyelektrolytem byl 

v tomto případě vysokomolekulární (1500–1750 kDa) hyaluronan sodný, tenzidem byl kladně 

nabitý Septonex. Gel byl připraven metodou tzv. suché cesty, kdy bylo ve vialce v práškové 

formě smícháno navážených 60 mg hyaluronanu sodného a 253,5 mg Septonexu a následně 

byla tato směs zalita 6 ml destilované vody. Vzniklá disperze byla po dobu jedné minuty 

vortexována a poté byla ponechána při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin, načež na dně 

vialky došlo k vytvoření opalescentního gelu o konečné koncentraci 1 hm. % hyaluronanu 

sodného a 100 mM Septonexu. 

 

4.4.3 Příprava polyvinylalkoholového gelu 

Posledním typem vzorku, se kterým bylo v experimentální části pracováno, byl 

polyvinylalkoholový gel chemicky síťovaný boraxem. V prvé řadě byly připraveny zásobní 

roztoky obou sloučenin o koncentraci 4 hm. %. Borax byl za občasného míchání skleněnou 

tyčinkou ve vodě rozpuštěn při laboratorní teplotě, v případě polyvinylalkoholu bylo využito 

vodní lázně o teplotě 95 °C. Finální vzorek pak vznikal za stálého míchání na magnetické 

míchačce (500 ot/min) postupným přikapáváním (1 kapka za sekundu) roztoku boraxu 

do zchladlého zásobního roztoku polyvinylalkoholu. Gel vznikal ihned po kontaktu obou 

sloučenin, přesto však byl před měřením ponechán 24 hodin při laboratorní teplotě z důvodu 

jeho nabobtnání.  

 

4.5 Výběr vzorku na optimalizaci metod 

Pro ověření aplikovatelnosti a pro optimalizaci nastavení creepových a tří intervalových 

tixotropních testů byl vybrán 1 hm. % agarózový hydrogel zejména z toho důvodu, že je na 

Ústavu fyzikální a spotřební chemie Fakulty chemické VUT v Brně dobře prostudovaným 

materiálem a v oblasti hydrogelových systémů je s ním často pracováno jako s modelovým 

vzorkem. Navíc princip gelace i samotný charakter spojů struktury agarózového hydrogelu je 

již velmi dobře objasněn (viz kapitola 2.3). V neposlední řadě se tento gel vyznačuje, oproti 

celé řadě dalších hydrogelů, poměrně snadnou přípravou. 

 

4.6 Optimalizace tří intervalových tixotropních testů 

4.6.1 Úvod do optimalizace 

Klíčovými parametry, od kterých se odráží celkové výsledky tří intervalových tixotropních 

testů, jsou jednak míry deformace během jednotlivých kroků, dále také doby jejich trvání. 

Mezi další důležité proměnné pak patří frekvence oscilace, měřící štěrbina a také teplota 
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měření. Vhodné nastavení těchto veličin bude diskutováno v následujících odstavcích 

a kapitolách. 

 Hodnotu míry deformace je možno získat z amplitudových testů, které však sami o sobě 

disponují celou řadou nastavitelných proměnných. A protože některé parametry jsou shodné 

s těmi, které se objevují i u 3ITT, bylo nutné je vybrat tak, aby vyhovovaly oběma testům. 

V případě agarózového hydrogelu tedy bylo využito uspořádání reometru deska/deska s horní 

ocelovou geometrií o průměru 40 mm a spodní vyhřívanou Peltierovou deskou, která 

udržovala konstantní teplotu měření odpovídající laboratorním podmínkám tj. 25 °C. Měřící 

štěrbina mezi těmito senzory pak byla 1000 μm. Frekvence oscilace byla nastavena 

na hodnotu 1 Hz, které se běžně využívá při charakterizaci materiálů amplitudovými testy. 

Před všemi měřeními byl studovaný vzorek vždy ponechán 5 minut v prostoru mezi senzory 

za účelem relaxace vzorku po nadávkování a jeho případné temperace na požadovanou 

teplotu. Tento krok bývá označován jako krok temperační a jeho nastavení je zachyceno 

v tabulce 2. Z důvodu omezení ztrát disperzního prostředí ze vzorku během měření 

způsobeného jeho odpařováním bylo při všech aplikovaných testech využíváno uspořádání 

solvent trap. 

 

4.6.2 Volba míry deformace 

Amplitudové testy byly prováděny v nastavení s kontrolovanou mírou deformace tzv. strain 

sweep, kdy rozsah měření nabýval hodnot od 0,01 do 1000 %. Test byl měřen minimálně ve 

dvojím opakování vždy s nově nadávkovaným vzorkem, aby byla zajištěna 

reprodukovatelnost získaných dat. Podrobné nastavení tohoto testu je společně s temperačním 

krokem možno vidět v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Temperační krok a následný amplitudový test při optimalizaci 3ITT pro 

1 hm. % agarózový hydrogel. 

temperační krok 

teplota 25 °C 

čas relaxace 300 s 

měřící štěrbina 1000 μm 

amplitudový test 

teplota 25 °C 

míra deformace 0,01 až 1000 % 

body na dekádu 8 

frekvence oscilace 1 Hz 

měřící štěrbina 1000 μm 

 

 Závislost viskoelastických modulů na měnící se míře deformace je zachycen na obrázku 17. 

Z grafu je zřejmé, že lineární viskoelastická oblast je platná do míry deformace 

odpovídající 0,1 %, neboť do této hodnoty jsou oba moduly neměnné. Za ní již dochází 

k nárůstu ztrátového modulu a poklesu paměťového modulu, což je projevem tvorby 

mikroskopických prasklin ve struktuře studovaného materiálu. Při míře deformace 
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odpovídající hodnotě 0,7 % je pozorován bod překřížení indikující již deformaci 

na makroskopické úrovni. Od tohoto okamžiku je možno sledovat pokles obou modulů, 

přičemž hodnoty ztrátového modulu převyšují hodnoty modulu paměťového. Převažuje tak již 

viskózní chování agarózového gelu. Vhodnou mírou deformace relaxačních kroků 3ITT byla 

zvolena hodnota 0,05 %, která bezpečně spadá do lineární viskoelastické oblasti. Pro zátěžový 

krok pak byla vybrána míra deformace 100 %, která naopak leží daleko za jejími hranicemi. 

 

 
Obrázek 17: Závislost viskoelastických modulů na měnící se míře deformace pro 

1 hm. % agarózový hydrogel. 

 

4.6.3 Volba doby trvání jednotlivých kroků 

Výběr délky časových úseků pro jednotlivé kroky 3ITT se prvotně odrážel od poznatků 

získaných z provedené rešerše. Zatímco doba prvního kroku se v literatuře pohybovala 

v rozmezí 60 až 200 s [18, 19, 63–65], pro účely této diplomové práce byl zmiňovaný čas 

navýšen na hodnotu 300 s, aby měl měřený vzorek dostatek času na temperaci a relaxaci po 

jeho nadávkování. Deformační krok 3ITT byl pro optimalizaci metody stanoven na dobu 20 s, 

což představovalo střední hodnotu z deformačních časů zjištěných z již zmíněných odborných 

prací (5 až 90 s). Také doba třetího kroku vycházela z poznatků získaných z rešerše, kdy byla 

za účelem dostatečné doby vzorku na relaxaci vybrána nejdelší z nich (1000 s), přičemž se 

zvažovalo její případné zkrácení s ohledem na konkrétní relaxační schopnosti studovaného 

materiálu. Podrobné optimalizační nastavení tohoto testu je zachyceno v tabulce 3. Získaná 

závislost je pak zobrazena na obrázku 18. 

 Z grafu je patrné, že při zvýšení působící míry deformace na hodnotu mimo LVO dochází 

k náhlému poklesu obou viskoelastických modulů, které se po ukončení namáhání vrací do 

stavu před deformací. Vzorek tedy vykazuje typické tixotropní chování. S ohledem na to, že 

naměřené závislosti korespondovaly s poznatky získanými z teoretické části této práce, bylo 

možné pro agarózový hydrogel potvrdit aplikovatelnost 3ITT. 
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Tabulka 3: Optimalizační nastavení 3ITT pro 1 hm. % agarózový hydrogel. 

temperační krok 

teplota 25 °C 

čas relaxace 300 s 

měřící štěrbina 1000 μm 

3ITT 

  1. krok 2. krok 3. krok 

doba trvání 300 s 20 s 1000 s 

teplota 25 °C 25 °C 25 °C 

míra deformace 0,05 % 100 % 0,05 % 

frekvence oscilace 1 Hz 1 Hz 1 Hz 

měřící štěrbina 1000 μm 1000 μm 1000 μm 

 

 

 
Obrázek 18: Příklad výsledku optimalizačního nastavení 3ITT pro 

1 hm. % agarózový hydrogel. 

 

 Po bližším pohledu na získané závislosti si je však možno povšimnout dvou odchylek 

od předpokládaného chování. V prvním případě se jednalo o skutečnost, že hodnoty 

paměťového modulu rostly i během prvního měřeného kroku, kdy se předpokládala jejich 

neměnnost v závislosti na míře deformace vycházející z LVO. Tento nepředpokládaný nárůst 

byl připisován hned několika faktorům. Jako první možnost vysvětlení se nabízela 

nedostatečná doba na relaxaci vzorku po nadávkování, a tudíž i v době prvního kroku 3ITT 

stále docházelo k jeho regeneraci. Další variantou se zdála být problematika působící 

normálové síly, což je síla, kterou horní senzor při reologických testech stlačuje vzorek. Bylo 

totiž zjištěno, že tato hodnota s probíhajícím měřením obecně klesala. V neposlední řadě byla 

brána v potaz stále možná probíhající synereze studovaného materiálu. S ohledem na tyto 
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proměnné a za účelem objasnění pozorovaného růstu paměťového modulu v první fázi 3ITT 

byly provedeny ještě další optimalizační testy, které budou diskutovány v následující kapitole. 

 Druhou odchylkou od očekávaného průběhu tří intervalových tixotropních testů byl přesah 

hodnot paměťového modulu ve třetím kroku nad maximální hodnoty z kroku prvního, 

tj. materiál relaxoval na více než 100 %. Tato nelogičnost však mohla pramenit již ze 

zmiňovaného problému, kdy hodnoty paměťového modulu nebyly v prvním kroku testu 

ustálené, a tudíž nemusely dosahovat svých maximálních hodnot. 

 Pro upřesnění, oba zmiňované problémy se týkaly pouze paměťového modulu. Hodnoty 

ztrátového modulu se dokázaly během prvního kroku ustálit na konstantní hodnotě a po 

deformačním kroku dokázaly právě k této hodnotě zrelaxovat.  

 

4.6.4 Vliv možných parametrů na rostoucí paměťový modul v prvním kroku testu. 

Za účelem zjištění potenciálního vlivu nedostatečné doby trvání prvního kroku 3ITT, za 

kterou hydrogel není schopen zrelaxovat, byl měřen časově závislý test time sweep, jehož 

nastavení bylo v zásadě shodné s prvním krokem 3ITT (tabulka 3), pouze doba trvání tohoto 

kroku byla značně navýšena. Ze získané závislosti bylo zjištěno, že ani po pěti a půl hodině 

měření nedosahoval paměťový modul 1 hm. % AG hydrogelu konstantních hodnot a nadále 

rostl (obrázek 19). Vzhledem k tomu, že ani takto výrazné navýšení doby trvání prvního 

kroku nikterak neřešilo problém rostoucího paměťového modulu, bylo pro další měření 

rozhodnuto ponechat tuto dobu na původní zvolené hodnotě 300 s. Je však třeba i nadále brát 

v potaz skutečnost, že ačkoliv tímto testem nebyl potvrzen vliv nedostatečné doby relaxace na 

růst paměťového modulu v prvním kroku testu, nebyl jím ani přímo vyvrácen. Růst 

paměťového modulu tak může být stále částečně způsoben tímto faktorem. 

 

 
Obrázek 19: Závislost paměťového modulu a odpovídající normálové síly na čase pro 

1 hm. % agarózový hydrogel s prodlouženou dobou pozorování. 
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 Hlubšímu pohledu byla podrobena také problematika měnící se normálové síly, která 

v průběhu reologických testů stlačuje vzorek a díky které je udržována konstantní měřící 

štěrbina. Z předchozích stanovení totiž bylo zjištěno, že po celý rozsah měření vždy 

docházelo k postupnému poklesu hodnot normálové síly (obrázek 19), což se mohlo odrážet 

v získaných hodnotách viskoelastických modulů. Proto byla provedena série časově závislých 

testů s nastavením vycházejícím opět z prvního kroku 3ITT (tabulka 3), kdy však namísto 

kontrolované vzdálenosti senzorů byla snaha provést tyto testy s kontrolovanou normálovou 

silou. Z počátku probíhalo měření s konstantní silou o velikosti 0,1 N, kdy se předpokládalo, 

že čím nižší bude hodnota normálové síly, tím menší bude její finální vliv na měřené 

viskoelastické moduly. Výsledky však ukázaly, že takto získané hodnoty paměťového modulu 

stále během měření rostly a navíc byly obecně nižší než u všech dosud měřených testů, tudíž 

zřejmě neodpovídaly skutečnosti. V neposlední řadě pak reometr nedokázal ani tuto 

nastavenou hodnotu normálové síly spolehlivě držet a během testu se postupně snižovala 

(příloha 1). Při stejném časově závislém testu, tentokrát se zvolenou hodnotou normálové síly 

1 N, již reometr nastavenou hodnotu držet dokázal, přesto však byl i nadále pozorován růst 

hodnot paměťového modulu (příloha 2). Dále bylo zjištěno, že během všech těchto testů 

docházelo ke zmenšování štěrbiny mezi měřícími senzory, což by korespondovalo 

s představou již zmíněné stále probíhající synereze. Testy s kontrolovanou normálovou silou 

tedy také neřešily problém růstu paměťového modulu, navíc v tomto nastavení není možno 

využít solvent trap, neboť při jeho aplikaci dochází k samovolnému zvedání horního měřícího 

senzoru. S přihlédnutím k okolnostem, že toto nastavení testů nepřináší žádné výhody, bylo 

rozhodnuto provádět všechny následné testy v původním uspořádání tj. s konstantní měřící 

štěrbinou. 

 

4.6.5 Ukončení optimalizace 

Protože ani delší doba relaxace ani nastavení testů s konstantní normálovou silou se nezdá mít 

signifikantní vliv na problematiku růstu paměťového modulu v prvním kroku 3ITT, 

předpokládá se, že tento trend může být kromě zmiňované regenerace vzorku po nadávkování 

způsoben stále probíhající synerezí připraveného hydrogelu. Vzhledem k tomu, že se však 

dosud k reologickému stanovení agarózového hydrogelu na Ústavu fyzikální a spotřební 

chemie FCH VUT využívalo téměř výhradně vzorků, které byly připraveny jeden den před 

samotnou charakterizací, tak se ani pro účely této diplomové práce neuvažovala změna doby 

mezi přípravou a následným měřením. Nutno podotknout, že růst hodnot paměťového modulu 

v prvním kroku 3ITT rozhodně není překážkou v měření a následném vyhodnocení těchto 

testů, což může být doloženo některými odbornými pracemi z provedené rešerše [18, 19, 64], 

kde i v těchto případech se zmiňovaná problematika objevovala, navíc bez odpovídající 

diskuze autorů. 

 Výchozí hodnota viskoelastických modulů, ke kterým se bude následně v této práci 

vztahovat schopnost relaxace vzorku, bude vypočítána jako aritmetický průměr z posledních 

pěti získaných hodnot před deformačním krokem, a to z důvodu kolísání naměřených veličin 

během celého testu. Viskoelastickým modulem je přitom myšlen ten, který při mírách 

deformací spadajících do LVO je modulem dominujícím, tj. dosahuje vyšších hodnot. Toto 

vyhodnocení se opět odráží od poznatků z provedené rešerše. Vzhledem k tomu, že v případě 
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1 hm. % AG hydrogelu je dominující paměťový modul, schopnost relaxace bude vztahována 

právě k této veličině. 

 Podobně byla také ve vybraných odborných studiích pozorována skutečnost, že 

viskoelastické moduly relaxovaly na ještě vyšší hodnoty, než bylo dosaženo v prvním kroku 

měření, přičemž ani v tomto případě nebyla zmíněná problematika diskutována [18, 63, 65]. 

Je tedy i pro tuto diplomovou práci nutno počítat s případy, kdy měřený materiál zrelaxuje na 

více než 100 %. Takový výsledek pak nemusí nutně vypovídat o špatném měření, ale může 

znamenat pouze to, že se mimo jiné projevily vlivy synereze a neúplné regenerace vzorku po 

jeho nadávkování. 

 V optimalizační části této diplomové práce byl schopen 1 hm. % AG hydrogel po 

dvacetivteřinové deformaci relaxovat na svoji původní hodnotu paměťového modulu přibližně 

za 5 minut, což bylo vyhodnoceno jako doba odečtu modulů při relaxaci pro všechny 

následující testy. Z důvodu kolísání hodnot při měření nebyla brána hodnota modulů přesně 

v páté minutě, ale pracovalo se s aritmetickým průměrem sedmi hodnot kolem tohoto 

časového milníku (tj. tři hodnoty těsně před pátou minutou, hodnota v páté minutě a tři 

hodnoty ihned po páté minutě).  

 Poznatků získaných při optimalizaci metody bylo následně využito při studiu 3ITT 

u vybraných hydrogelových materiálů, kdy kromě agarózového gelu o různé koncentraci 

(0,5; 1 a 2 hm. %), jakožto zástupce fyzikálně síťovaného gelu, bylo pracováno také 

s hyaluronanovým gelem vzniklým interakcí záporně nabitého polyelektrolytu s kladně 

nabitým tenzidem. Posledním vzorkem byl gel připravený chemickým síťováním 

polyvinylalkoholu za pomoci boraxu. Oproti optimalizaci byl navíc studován také potenciální 

vliv doby trvání deformačního kroku na výsledné relaxační vlastnosti. Na všechny materiály 

byl tedy prováděn 3ITT s délkou deformačního kroku 20 a 120 s. Výchozí nastavení testů je 

zachyceno v tabulce 4, hodnoty míry deformace pro jeho jednotlivé kroky budou diskutovány 

přímo u každého vzorku zvlášť v závislosti na výsledcích odpovídajících amplitudových 

testů. Každé unikátní nastavení 3ITT bylo měřeno třikrát, z čehož se následně vypočítal 

aritmetický průměr procentuální schopnosti relaxace materiálu při daném deformačním kroku. 

 

Tabulka 4: Finální nastavení tří intervalových tixotropních testů včetně temperačního kroku. 

temperační krok 

teplota 25 °C 

čas relaxace 300 s 

měřící štěrbina 1000 μm 

3ITT 

  1. krok 2. krok 3. krok 

doba trvání 300 s 20 resp. 120 s 600 s 

teplota 25 °C 25 °C 25 °C 

frekvence oscilace 1 Hz 1 Hz 1 Hz 

měřící štěrbina 1000 μm 1000 μm 1000 μm 
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4.7 Optimalizace creepových testů 

4.7.1 Úvod do optimalizace 

Jak již bylo v teoretické části nastíněno, creepové testy jsou charakteristické dvěma fázemi, 

kdy v první z nich je na vzorek po určitou dobu působeno konstantní hodnotou napětí, 

v následujícím kroku je působící napětí odstraněno a sleduje se schopnost relaxace 

studovaného materiálu. Právě doba trvání obou kroků a hodnota působícího napětí jsou hlavní 

nastavitelné proměnné, kterými se budou zabývat následující kapitoly. Dalším důležitým 

parametrem je také teplota měření, která byla stejně jako u 3ITT nastavena na 25 °C. Před 

veškerými měřeními byl z důvodu relaxace vzorku po nadávkování a ustálení jeho teploty 

uskutečněn temperační krok, jehož nastavení je zachyceno v tabulce 5. Pro optimalizaci 

creepových testů na 1 hm. % AG hydrogel bylo opět využíváno geometrie deska/deska 

s horním senzorem o průměru 40 mm. 

 

Tabulka 5: Temperační krok a následný amplitudový test při optimalizaci creepových testů 

pro 1 hm. % agarózový hydrogel. 

temperační krok 

teplota 25 °C 

čas relaxace 300 s 

měřící štěrbina 1000 μm 

amplitudový test 

teplota 25 °C 

napětí 0,1 až 1000 Pa 

body na dekádu 10 

frekvence oscilace 1 Hz 

měřící štěrbina 1000 μm 

 

4.7.2 Volba působícího napětí 

Vhodnou hodnotu působícího napětí během první fáze creepových testů je opět možno získat 

z amplitudových testů, tentokrát však v nastavení stress sweep, kdy je pevně zvolen rozsah 

napětí, ve kterém měření probíhá. Hraniční hodnoty byly nastaveny na 0,1 a 1000 Pa, 

frekvence oscilace byla 1 Hz. Samotný test byl proveden minimálně ve dvojím opakování 

vždy s nově nadávkovaným vzorkem a jeho podrobné nastavení je možno vidět v tabulce 5. 

 Na obrázku 20 je zachycena závislost viskoelastických modulů na působícím napětí. 

Z tohoto grafu je patrné, že do hodnoty 5 Pa je pozorována oblast, kdy oba viskoelastické 

moduly jsou na aplikovaném napětí nezávislé, neboť jsou jejich hodnoty neměnné. V rozpětí 

0,1 až 5 Pa tedy hovoříme o LVO. Protože hodnoty paměťového modulu v této oblasti 

převyšují hodnoty ztrátového modulu, převažuje elastické chování materiálu. Za hranicí 5 Pa 

dochází z počátku k mírnému nárůstu ztrátového modulu, následně pak k náhlému poklesu 

obou modulů, jako důsledek destrukce struktury studovaného vzorku. Při hodnotě 10 Pa je 

pozorován bod překřížení a následně již převažuje viskózní odezva materiálu. Vhodným 

napětím pro zátěžový krok creepových testů byla vybrána právě hraniční hodnota lineární 
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viskoelastické oblasti 5 Pa. Nižší hodnota napětí nebyla zvolena z toho důvodu, neboť bylo 

experimentálně ověřeno (data nejsou uvedena), že napětí pohybující se již kolem hodnoty 

1 Pa je pro přístroj příliš nízké a odezva materiálu v podobě míry deformace je v tomto 

případě značně kolísavá a nepřesná. Při volbě napětí u creepových testů jsme tedy z jedné 

strany limitováni LVO daného materiálu, z druhé strany pak citlivostí reometru. 

 

 
Obrázek 20: Závislost viskoelastických modulů na působícím napětí pro 

1 hm. % agarózový hydrogel. 

 

4.7.3 Volba doby zátěžového kroku 

Prvotní poznatky o vhodné době zátěžového kroku creepového testu vycházely z provedené 

rešerše, kde bylo zjištěno, že časové rozpětí tohoto kroku se podle zvoleného hydrogelu 

zpravidla pohybovalo v rozpětí od 3 do 15 min [58–62]. V první fázi optimalizace tedy byla 

zvolena horní hranice zmiňovaného rozsahu, tj. 15 min. Následně však byla doba zátěžového 

kroku snížena na 10 min, neboť od sedmé do patnácté minuty již byla pozorována výhradně 

lineární odezva míry deformace na aplikovaném napětí se směrnicí prakticky totožnou, pokud 

je závislost počítána až od desáté minuty (obrázek 21). Protože tento lineární růst během 

zátěžového kroku creepových testů odkazuje pouze na viskózní odezvu materiálu bez jeho 

elastické složky, po desáté minutě měření se předpokládá již stejný průběh a prodloužení této 

doby není doprovázeno žádným přínosem. Doba deseti minut je tedy dostatečnou pro 

pozorování instantní elastické, zpožděné elastické i čistě viskózní odezvy studovaného 

materiálu. 
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Obrázek 21: Výsledek zátěžového kroku creepového testu v podobě závislosti míry deformace 

na čase s detailem na viskózní odezvu materiálu pro 1 hm. % agarózový hydrogel. 

 

4.7.4 Volba doby relaxačního kroku 

Obdobně jako u volby vhodné doby zátěžového kroku pramenily počáteční znalosti doby 

kroku relaxačního z provedené rešerše, kde se pohybovaly od jednonásobku [58–61] 

po trojnásobek [62] délky kroku deformačního. Pro účely této práce byla doba relaxačního 

kroku při optimalizaci nejprve měřena při čtyřnásobku délky deformačního kroku, následně 

však došlo ke zkrácení této doby na polovinu tj. 20 min, neboť za tuto dobu byl vzorek 

schopen zrelaxovat přibližně na 97 % hodnoty, které bylo dosaženo za 40 minut, viz 

obrázek 22. Po dvacáté minutě tedy agarózový hydrogel regeneroval již velmi pomalu a 

z tohoto důvodu byla dvacetiminutová doba relaxace vyhodnocena jako dostačující. 
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Obrázek 22: Výsledek relaxačního kroku creepového testu v podobě závislosti míry deformace 

na čase pro dobu 20 a 40 minut pro 1 hm. % agarózový hydrogel. 

 

4.7.5 Ukončení optimalizace 

Souhrn všech potřebných parametrů, které byly získány v rámci optimalizace creepových 

testů na 1 hm. % agarózový hydrogel, je zachycen v tabulce 6. Aby bylo možné mezi sebou 

jednotlivé výsledky creepových testů porovnat, stejného nastavení experimentu bylo využito 

také pro hyaluronanový gel síťovaný kladně nabitým tenzidem a polyvinylalkoholový gel 

chemicky zesítěný boraxem. Podmínka aplikovatelnosti zmíněného nastavení i pro tyto 

materiály byla splněna tím, že hodnota napětí 5 Pa v deformačním kroku bez problému 

spadala do LVO jak HyA, tak PVAl gelu (příloha 3,4). Stejně jako u 3ITT, tak bylo i 

u creepových testů každé unikátní nastavení měřeno třikrát. Z prvního kroku testu byly 

sledovány průměrné hodnoty okamžité a zpožděné poddajnosti, retardačního času a klidové 

viskozity, v druhém kroku pak byla zjišťována průměrná schopnost regenerace vzorku po 

předcházející zátěži. 

 

Tabulka 6: Finální nastavení creepových testů včetně temperačního kroku. 

temperační krok 

teplota 25 °C 

čas relaxace 300 s 

měřící štěrbina 1000 μm 

creepový test 

teplota 25 °C 

napětí zátěžového kroku 5 Pa 

doba zátěžového kroku 10 min 

doba relaxačního kroku 20 min 

měřící štěrbina 1000 μm 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Tří intervalové tixotropní testy 

5.1.1 Agarózový hydrogel 

Jak již bylo v optimalizaci metody nastíněno, zástupcem fyzikálně síťovaného hydrogelu byl 

pro studium 3ITT zvolen agarózový gel o vybraných hmotnostních koncentracích použitého 

polysacharidu. Konkrétně se jednalo o 0,5; 1 a 2 hm. % hydrogel. Z důvodu přehlednosti bude 

každý ze vzorků diskutovaný zvlášť, pozorované podobnosti či odlišnosti budou průběžně 

zhodnocovány.  

 

1 hm. % agarózový hydrogel 

Vhodnou mírou deformace během prvního a třetího kroku 3ITT byla z amplitudových testů 

pro 1 hm. % agarózový hydrogel vybrána hodnota 0,05 %, která náležela do LVO 

(obrázek 17). Během deformačního kroku pak byla tato hodnota zvýšena na 100 %. Zbylé 

nastavované parametry diskutované při optimalizaci metody jsou souhrnně zobrazeny 

v tabulce 4. 

 

 
Obrázek 23: Příklad výsledku tří intervalového tixotropního testu pro 1 hm. % agarózový 

hydrogel s deformačním krokem dlouhým 20 a 120 s. 

 

 Na obrázku 23 je zachycen příklad průběhu tří intervalových tixotropních testů, tj. 

závislosti paměťových a ztrátových modulů na čase při jednotlivých krocích testu. V první 

fázi je možné pozorovat, že hodnoty paměťového modulu převyšují hodnoty modulu 

ztrátového, tudíž je u materiálu pozorována převážně elastická odezva. Toto chování se 

skokově mění ve druhém kroku, kdy zátěž prostřednictvím míry deformace mimo LVO 

způsobí to, že hodnoty paměťového modulu dosahují pouze jednotek Pa a jsou ztrátovým 

modulem převyšovány. V tomto případě tedy vzorek vykazuje viskoelastické chování 

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

3900

0 100 200 300 400 500 600 700 800

V
is

k
o
el

as
ti

ck
é 

m
o
d
u
ly

 [
P

a]

Čas [s]

G' (20 s deformace)

G' (120 s deformace)

G'' (20 s deformace)

G'' (120 s deformace)

0 

200 

400 

600 



50 

 

s převahou viskózní složky. Ve třetím relaxačním kroku se gel následně vrací do svého 

původního stavu a je tedy pozorováno obecné tixotropní chování materiálu. Z tohoto zjištění 

lze usuzovat, že během posledního kroku měření dochází k obnovování vazeb ve struktuře 

gelu porušených vlivem předcházející vysoké hodnoty míry deformace. Ačkoliv je regenerace 

ztrátového modulu rychlejší, než je tomu u modulu paměťového, je přesto počáteční relaxace 

i tohoto modulu velmi rychlá a již v prvních okamžicích třetího kroku svými hodnotami nad 

ztrátovým modulem opět dominuje. Následná relaxace paměťového modulu je již pomalejší. 

Dosud zmiňované chování vykazují obě závislosti tj. testy s deformačním krokem dlouhým 

20 i 120 s. Na první pohled je však zřejmé, že doba trvání deformačního kroku má na 

výslednou relaxaci vzorku značný vliv. Zatímco při deformaci trvající 20 s dokázal gel 

za 5 minut zrelaxovat na 99,6 %, při 120 s dlouhé deformaci zrelaxoval gel za stejnou dobu 

pouze na 92,6 %. Lze tedy předpokládat, že s prodlužující se dobou namáhání dochází 

k výraznějšímu poškození gelové struktury. Procentuální regenerace 1 hm. % AG gelu a také 

všech ostatních vzorků jsou souhrnně zachyceny v tabulce 7. 

 

2 hm. % agarózový hydrogel 

Vhodné hodnoty míry deformace vycházející z amplitudových testů (příloha 5) byly 

v případě 2 hm. % AG hydrogelu shodné s těmi u gelu 1 hm. %. Klidové kroky testu tedy 

byly měřeny při míře deformace 0,05 %, v zátěžovém kroku pak tato hodnota dosahovala 

100 %. Dominujícím modulem v LVO byl opět modul paměťový.  

 

 
Obrázek 24: Příklad výsledku tří intervalového tixotropního testu pro 2 hm. % agarózový 

hydrogel s deformačním krokem dlouhým 20 a 120 s. 
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řadě možno pozorovat, že oba viskoelastické moduly dosahují značně vyšších hodnot, než je 

tomu u gelu 1 hm. %. To koresponduje s představou tvorby většího množství uzlových bodů 

s rostoucí koncentrací makromolekulární složky tvořící gel. Ačkoliv se při prvním pohledu 
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může zdát, že nárůst hodnot paměťového modulu v prvním kroku testu je za stejný časový 

úsek výrazně větší než u 1 hm. % gelu, je to dáno především těmito obecně vyššími 

hodnotami. Procentuální nárůst paměťového modulu v prvním kroku testu je u obou 

koncentrací v podstatě totožný. Po tomto klidovém kroku, kdy zcela dominuje elastická 

odezva materiálu, je vlivem zvýšené míry deformace pozorováno prudké zmenšení hodnot 

obou viskoelastických modulů. Zatímco pokles ztrátového modulu je v porovnání s klidovým 

krokem asi dvojnásobný, paměťový modul poklesl i více než stokrát. Odezva materiálu je 

v tak tomto případě výhradně viskózní. Po skončení zátěžového kroku se gel opět vrací na 

hodnoty paměťového modulu před samotnou deformací, přičemž oproti 1 hm. % gelu je 

regenerace o poznání rychlejší. Při 20 s dlouhé deformaci dokázal 2 hm. % AG hydrogel za 

dobu 300 s od skončení namáhání průměrně zrelaxovat na 102,5 %, při deformaci trvající 

120 s pak na 99,4 % (tabulka 7). Toto zjištění jde ruku v ruce s již představenou myšlenkou, 

že s rostoucí koncentrací agarózy v gelu roste vlivem většího počtu uzlových bodů také 

celková elasticita materiálu. 

 

0,5 hm. % agarózový hydrogel 

Obdobně jako v předešlých případech, tak i u 0,5 hm. % AG hydrogelu samotným 3ITT 

předcházely testy amplitudové (příloha 6). Z nich byla pro klidové kroky vybrána hodnota 

míry deformace odpovídající 0,1 %, pro krok zátěžový pak hodnota 100 %. Také v případě 

0,5 hm. % AG hydrogelu v celé LVO dominoval paměťový modul nad modulem ztrátovým, a 

proto byla schopnost relaxace vztahována právě k této veličině. Příklad výsledku 3ITT je 

zachycen na obrázku 25. 

 

 
Obrázek 25: Příklad výsledku tří intervalového tixotropního testu pro 0,5 hm. % agarózový 

hydrogel s deformačním krokem dlouhým 20 a 120 s. 
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 Již na první pohled je patrné, že hodnoty obou viskoelastických modulů jsou podle 

očekávání výrazně nižší oproti předchozím vzorkům, neboť z důvodu menší koncentrace 

polysacharidu je tvořeno méně spojů držící gelovou strukturu pohromadě. Procentuální nárůst 

hodnot paměťového modulu v prvním kroku testu je opět srovnatelný s ostatními 

studovanými koncentracemi. Podobné je i celkové chování materiálu během testu, kdy jsou 

mezi měnícími se kroky vždy pozorovány velmi razantní změny v hodnotách modulů. Odezva 

materiálu se skokově mění z převážně elastické přes viskózní v druhém kroku testu až zpět na 

elastickou při relaxaci gelu po zátěži. 0,5 hm. % AG hydrogel dokázal za 300 s od konce 

dvacetisekundové deformace relaxovat na hodnotu 95,9 % (tabulka 7), což je hodnota, která 

odpovídá trendu, kdy se snižující se koncentrací agarózy v gelu dochází k postupnému 

snižování schopnosti regenerace po zátěži. Této závislosti se však vymyká měření při 

deformaci dlouhé 120 s. V tomto případě byla pozorována relaxace až na průměrných 

100,6 % tj. druhá největší hodnota mezi agarózovými gely bez ohledu na dobu deformace. 

Tuto skutečnost lze připisovat tomu, že vlivem působící dlouhé deformace mohlo dojít 

k poškození struktury 0,5 hm. % gelu natolik, že z ní bylo vyloučeno určité množství vázané 

vody. To by následně vedlo ke změně poměru agarózy vůči disperznímu prostředí 

doprovázeného celkovým zvýšením hodnot paměťového modulu. 

 

5.1.2 Hyaluronanový hydrogel 

Dalším materiálem, se kterým bylo v rámci studia 3ITT pracováno, byl gel vzniklý interakcí 

záporně nabitého polyelektrolytu hyaluronanu sodného s kladně nabitým tenzidem 

Septonexem. Oproti dosud měřeným vzorkům bylo z důvodu malého množství připraveného 

gelu využito odlišné měřící geometrie a horním senzorem tak byla pro všechna měření 

zvolena deska o průměru 8 mm. Spodní Peltierova deska byla totožná s předchozími testy. 

Zároveň byla ze stejného důvodu zmenšena měřící štěrbina na 500 μm. Z amplitudových testů 

bylo zjištěno, že v lineární viskoelastické oblasti, která dosahovala rozpětí míry deformace 

0,1 až 10 %, dominovalo chování elastické, tj. hodnoty paměťového modulu převyšovaly 

hodnoty modulu ztrátového (příloha 7). Z tohoto důvodu byly relaxační schopnosti materiálu 

vztahovány právě na paměťový modul. Vhodnou mírou deformace prvního a třetího kroku 

3ITT byla s ohledem na zmiňovaný rozsah LVO zvolena hodnota 1 %. Nižších hodnot, které 

odpovídaly předešlým vzorkům, nebylo využito, neboť při nich již byly hodnoty obou modulů 

HyA gelu značně kolísavé. Pro deformační fázi testu pak byla vybrána hodnota 100 %, která 

se shodovala se všemi ostatními vzorky. Další volené parametry 3ITT vycházely 

z optimalizačního nastavení zachyceného v tabulce 4. 

 Průběh tří intervalových tixotropních testů pro hyaluronanový hydrogel je zobrazen na 

obrázku 26. V prvním sledovaném kroku můžeme opět pozorovat viskoelastické chování 

s převahou elasticity, kdy oba moduly dosahují hodnot v řádech stovek Pa. Navíc v porovnání 

se všemi agaózovými gely si lze povšimnout, že nárůst hodnot paměťového modulu v prvním 

kroku měření je velmi malý až zanedbatelný. Lze tedy usuzovat, že tento růst není 

systematickou chybou, ale závisí na konkrétním materiálu. Při započetí deformačního kroku 

je pak opět možno pozorovat pokles obou viskoelastických modulů. Oproti agarózovým 

gelům, kdy již od počátku deformačního kroku dominoval ztrátový modul, je však vidět, že 

hodnoty obou modulů byly v případě HyA gelu srovnatelné a v některých případech dokonce 



53 

 

v prvních okamžicích deformace i nadále dominoval modul paměťový. V průběhu 

deformačního kroku však nakonec ve všech případech došlo k poklesu hodnot paměťového 

modulu pod hodnoty modulu ztrátového. V případě hyaluronanového gelu je navíc ještě 

možno velmi dobře pozorovat jeho tixotropní chování, kdy oba moduly viditelně klesají 

s dobou trvání deformačního kroku. U všech ostatních vzorků docházelo k tomuto poklesu 

také, nebyl však již tak výrazný, což lze pozorovat ze směrnic závislostí paměťového modulu 

během druhého kroku testu (obrázek 27). Je zřejmé, že ne všechny prezentované závislosti 

klesaly lineárně a proložení bodů jinou spojnicí trendu by bylo přesnější. Ale vzhledem 

k tomu, že jediným účelem této operace bylo lepší znázornění diskutovaného poklesu, byla 

volba lineární regrese naprosto dostačující. Při přerušení namáhání dochází již z počátku 

k poměrně rychlé relaxaci, neboť od prvních okamžiků třetího kroku testu paměťový modul 

opět převyšuje modul ztrátový. Pozorován je také značný vliv působící doby deformace, kdy 

zatímco při dvacetivteřinové deformaci je schopen hyaluronanový gel relaxovat za dobu 

5 minut od skončení zátěže na průměrně 88,6 %, v případě deformace trvající 120 s proběhla 

regenerace za stejný časový úsek pouze na 78,4 %. Lze tedy usuzovat, že také u HyA gelu 

dochází s rostoucí dobou namáhání k prohlubujícímu se poškození jeho vnitřní struktury, což 

se následně projevuje v nižší schopnosti regenerace. Nutno podotknout, že právě průměrná 

procentuální schopnost relaxace byla v případě HyA gelu nejnižší ze všech studovaných 

vzorků (tabulka 7), což může poukazovat na pomalou reorganizaci uzlových bodů tohoto 

materiálu po aplikované zátěži. 

 

 
Obrázek 26: Příklad výsledku tří intervalového tixotropního testu pro hyaluronanový 

hydrogel s deformačním krokem dlouhým 20 a 120 s. 
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Obrázek 27: Závislost paměťových modulů na čase během druhého kroku 3ITT pro vybrané 

vzorky. Pro 0,5 hm. % agarózový hydrogel není závislost zobrazena z důvodu velmi nízkých 

hodnot paměťového modulu. Pokles byl však pozorován i v tomto případě. 

 

5.1.3 Polyvinylalkoholový hydrogel 

Posledním vzorkem, který byl v rámci tří intervalových tixotropních testů studován, byl 

polyvinylalkoholový gel vzniklý chemickým síťováním pomocí boraxu. V tomto případě již 

byla použita opět horní geometrie o průměru 40 mm s měřící štěrbinou 1000 μm, jednalo se 

tedy o stejné uspořádání jako u agarózových gelů. LVO z provedených amplitudových testů 

byla platná až do hodnoty 10 %, dominujícím modulem byl jako ve všech předešlých 

případech modul paměťový (příloha 8). Míra deformace prvního a třetího kroku 3ITT byla 

stanovena na hodnotu 0,1 %, která náležela do LVO. Pro druhý krok testu pak byla zvolena 

hodnota 100 %, jež byla totožná pro všechny měřené vzorky. 

 Z obrázku 28, který zachycuje příklad výsledku 3ITT na PVAl gel, si je možno povšimnout 

obdobného průběhu tří intervalových tixotropních testů jako u předešlých vzorků, přičemž 

hodnoty paměťového modulu v prvním kroku se pohybují mezi 1 hm. % agarózovým gelem a 

gelem hyaluronanovým. Procentuální nárůst hodnot paměťového modulu v prvním kroku 

testu je pak srovnatelný s AG gely. S počátkem deformačního kroku je možno opět vidět 

náhlý pokles obou modulů, ovšem tento pád hodnot není tak výrazný jako v případě 

agarózových gelů. Přesto v tomto kroku s přehledem dominuje viskózní odezva materiálu. Při 

pohledu na následnou regeneraci vzorku po deformačním kroku si lze povšimnout stejné 

problematiky, která byla pozorována u 0,5 hm. % AG hydrogelu. Zatímco po skončení 

dvacetisekundové deformace dokázal PVAl gel za 300 s relaxovat na hodnotu 94,1 %, tj. po 

HyA gelu nejhorší schopnost relaxace, při deformaci dlouhé 120 s již byl schopen průměrně 

relaxovat na 103,1 % (tabulka 7). V tomto případě se tedy opět předpokládá, že poškození 

gelu bylo vlivem dvouminutové deformace natolik veliké, že došlo k vypuzení určitého 
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množství vody z jeho struktury. To se pak projevilo jako zakoncentrování disperzního podílu 

v gelu, což následně mohlo vést k nárůstu hodnot paměťového modulu během třetího kroku 

testu. 

 

 
Obrázek 28: Příklad výsledku tří intervalového tixotropního testu pro polyvinylalkoholový 

hydrogel s deformačním krokem dlouhým 20 a 120 s. 

 

 

Tabulka 7: Souhrnné výsledky relaxačních schopností studovaných gelů v rámci 

tří intervalových tixotropních testů. 

měření relaxace paměťových modulů [%] 

20 s deformace 1 hm. % AG 2 hm. % AG 0,5 hm. % AG HyA PVAl 

1 99,2 99,1 94,7 92,2 96,7 

2 100,1 97,5 94,7 78,9 90,1 

3 99,5 110,7 98,4 94,8 95,4 

průměr 99,6 102,5 95,9 88,6 94,1 

odchylka 0,5 7,2 2,1 8,5 3,5 

120 s deformace 1 hm. % AG 2 hm. % AG 0,5 hm. % AG HyA PVAl 

1 94,9 100,8 93,4 69,1 101,3 

2 91,4 95,1 102,2 86,1 103,6 

3 91,5 102,4 106,2 80,1 104,5 

průměr 92,6 99,4 100,6 78,4 103,1 

odchylka 2,0 3,8 6,5 8,6 1,7 
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5.2 Creepové testy 

5.2.1 Agarózový hydrogel 

I v případě creepových testů byl studiu podroben mimo jiné fyzikálně síťovaný agarózový 

hydrogel, přičemž bylo použito jeho 1 hm. % koncentrace. Důvod výběru této konkrétní 

koncentrace vychází z kapitoly 4.5. Kompletní nastavení tohoto testu bylo diskutováno 

v optimalizaci metody a je shrnuto v tabulce 6. Příklad výsledku měření je znázorněn na 

obrázku 29, kde je zachycena závislost míry deformace na čase. Upřednostnění míry 

deformace před poddajností bylo uskutečněno z toho důvodu, protože hodnoty poddajnosti 

vychází podle rovnice 12 z hodnot aplikovaného napětí, které však v relaxačním kroku testu 

bylo nulové a poddajnosti by tak v této fázi testu nemohlo být využito. 

 

 
Obrázek 29: Příklad výsledku creepového testu pro 1 hm. % agarózový hydrogel. 

 

 V prvním kroku této závislosti dochází k deformaci vzorku vlivem působícího napětí, 

přičemž je pozorována odpověď vzorku korespondující s Burgersovým modelem. Vidět tak 

lze počáteční prudký nárůst míry deformace spojený s okamžitou elastickou odezvou 

materiálu, následovaný zpožděnou elastickou odezvou. Od páté minuty je pak pozorována 

výhradně lineární závislost korespondující s již čistě viskózní odpovědí gelu, a která je tak 

spojena s ireverzibilní deformací studovaného vzorku. Od desáté minuty po dobu dvaceti 

minut je následně zachycena probíhající regenerace materiálu, kdy se hodnoty míry 

deformace naopak snižují. Z obrázku je zřejmé, že převážná část relaxace probíhá v prvních 

okamžicích po přerušení působícího napětí a s postupem času znatelně zpomaluje. Protože 

regenerace vzorku po zátěži je spojena výhradně s elastickou deformací, není s ohledem na 

zmíněnou viskózní odezvu v prvním kroku možné, aby byla sledována regenerace úplná. 

1 hm. % AG hydrogel byl schopen za dvacet minut od skončení deformace relaxovat na 

průměrných 58,4 % (tabulka 8). Další získané parametry měření, jako je okamžitá a zpožděná 

relaxace, klidová viskozita a také retardační čas, jsou zachyceny v tabulce 9. 
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5.2.2 Hyaluronanový hydrogel 

Studiu creepových testů byl také podroben gel na bázi interakcí záporně nabitého 

polyelektrolytu hyaluronanu s kladně nabitým tenzidem Septonexem. Nastavení testů bylo 

totožné s agarózovým gelem, a to za účelem možnosti mezi sebou jednotlivé vzorky 

porovnávat. Příklad naměřené závislosti HyA gelu je zachycen na obrázku 30. Již na první 

pohled je patrné, že chování tohoto gelu je zcela odlišné od gelu agarózového. Zatímco 

u předešlého vzorku byla pozorována odezva korespondující s Burgersovým modelem 

viskoelastického materiálu, v případě HyA gelu značně převládá viskózní odezva, pro kterou 

je charakteristická lineární závislost. Elastická odezva se projevuje výhradně v prvních 

okamžicích po započetí namáhání. Další odlišnost je možno pozorovat v hodnotách míry 

deformace, kterých bylo při obou měřeních dosaženo. Za desetiminutový krok při 

konstantním působícím napětí 5 Pa došlo u HyA gelu asi k desetkrát vyššímu nárůstu hodnot 

míry deformace, což indikuje jeho větší ochotu podléhat působící zátěži než je tomu u gelu 

agarózového. Přepokládá se tedy, že agaróza vykazuje v porovnání s HyA gelem značně vyšší 

pevnost spojů mezi jednotlivými řetězci polysacharidu tvořící jeho strukturu. Tuto domněnku 

potvrzují i hodnoty získané klidové viskozity (tabulka 9), kdy pro agarózový gel jsou o jeden 

až dva řády vyšší než je tomu u gelu hyaluronanového. K toku u HyA gelu tedy dochází 

mnohem snáze.  

 

 
Obrázek 30: Příklad výsledku creepového testu pro hyaluronanový hydrogel. 

 

 Jistý rozdíl mezi oběma gely je možno pozorovat i v případě retardačních časů. Ty se podle 

autorů S. Abdurrahmanogluové a O. Okaye [16] odrážejí v odlišných typech vazeb ve 

strukturách gelů, které se během creepového testu porušují a naopak obnovují. Zároveň také 

závisí na stupni zesítění, kdy s jeho zvyšujícím se stupněm hodnota retardačního času klesá. 

Lze tedy předpokládat, že v případě AG gelu je stupeň zesítění o poznání vyšší než je tomu 

u gelu hyaluronanového. Toto zjištění by také potvrzovala skutečnost, že nábojová hustota 

řetězců hyaluronanu, která je odpovědná za podstatu vzniku tohoto typu HyA gelu, je velmi 
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nízká. Obecně je však nutno podotknout, že hodnoty sledovaných parametrů HyA gelu, které 

byly z jednotlivých měření získány, se mezi sebou poměrně dosti liší. Předpokládá se, že 

příčinou těchto značných odchylek mohla být ne zcela homogenní struktura hyaluronanového 

hydrogelu, kdy se jeho jednotlivé oblasti mohly v počtech uzlových bodů značně odlišovat. 

 Další patrnou odlišností od chování agarózového gelu lze pozorovat v relaxační fázi 

měřeného testu. V případě HyA gelu je viditelná jen velmi částečná relaxace a to pouze 

řádově ve stovkách sekund od skončení namáhání. Ve zbytku sledované doby již míra 

deformace paradoxně opět roste. Nutno dodat, že tento nepředpokládaný růst nebyl pozorován 

pouze v jednom měření, ale vyskytoval se při všech třech opakování. Je možné, že 

konstantním působícím napětím po dobu deseti minut došlo ve struktuře HyA gelu 

k takovému nevratnému poškození, že ani po skončení namáhání nedokázal materiál 

regenerovat a vlivem vlastní váhy pokračovala jeho postupná destrukce. S ohledem na to, že 

by v tomto případě relaxace nabývala záporných hodnot, nebyla pro hyaluronanový gel 

vyhodnocována vůbec. 

 

5.2.3 Polyvinylalkoholový hydrogel 

Třetím vzorkem, který byl podroben studiu creepových testů, byl polyvinylalkoholový gel 

chemicky síťovaný boraxem. Nastavení testů bylo opět totožné s předešlými vzorky, příklad 

výsledku creepového testu na PVAl gel je zachycen na obrázku 31 

 

 
Obrázek 31: Příklad výsledku creepového testu pro polyvinylalkoholový hydrogel. 

 

 Ze závislosti je patrné, že chování tohoto vzorku se na první pohled podobá spíše HyA gelu 

nežli gelu agarózovému. Pozorována je zcela převažující viskózní odezva materiálu během 

působící zátěže, elastické chování se projevuje pouze v naprostých počátcích prováděného 

testu. Z grafu si lze také povšimnout, že na rozdíl od obou předešlých vzorků je dosažená 

hodnota míry deformace řádově vyšší a po deseti minutách zátěže se vyšplhala až k hodnotě 
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100 %. Z toho je možno usuzovat, že PVAl gel nejochotněji podléhá působící zátěži ze všech 

sledovaných materiálů. S tímto předpokladem opět korespondují naměřené hodnoty klidové 

viskozity (tabulka 9), které jsou o jeden až dva řády nižší než tomu bylo u HyA gelu. 

V porovnání s agarózovým gelem je pak hodnota klidové viskozity nižší téměř tisíckrát. Také 

vyšší hodnoty retardačních časů oproti agarózovému gelu naznačují nižší stupeň zesítěnosti, 

což je jeden z faktorů obecně ovlivňující odpor materiálu vůči působící deformaci. 

 Relaxační fáze testu se opět více podobá chování HyA gelu, kdy je vlivem pozorované 

převažující viskózní odezvy materiálu během prvního kroku měření sledována pouze velmi 

omezená regenerace PVAl gelu, průměrně dosahující jen 1,8 % (tabulka 8). Převážná část 

energie, která se předala působícím napětím na gel, tak byla prostřednictvím tepla disipována 

do okolí. Je však třeba zmínit, že oproti HyA gelu nebyla v žádném z opakovaných měření 

pozorována skutečnost, že by během relaxace docházelo k nárůstu hodnot míry deformace. 

Předpokládá se tedy, že v případě PVAl gelu nemá působící desetiminutová deformace o 

konstantním napětí 5 Pa na jeho strukturu obdobný fatální vliv a po jejím odeznění je gel 

schopen sice malé, ale měřitelné regenerace. 

 

Tabulka 8: Souhrnné výsledky relaxačních schopností studovaných gelů u creepových testů. 

měření 
regenerace po 20 min [%] 

1 hm. % AG HyA PVAl 

1 62,2 nehodnoceno 2,3 

2 60,7 nehodnoceno 2,0 

3 52,4 nehodnoceno 1,0 

průměr 58,4 nehodnoceno 1,8 

odchylka 5,3 nehodnoceno 0,7 

 

Tabulka 9: Souhrnná tabulka parametrů získaných z prvního kroku creepového testu. 

vzorek měření 

klidová 

viskozita 

[Pa·s] 

okamžitá 

poddajnost 

[Pa-1] 

zpožděná 

poddajnost 

[Pa-1] 

retardační čas 

[s] 

1 hm. % 

AG 

1 1,47·106 1,72·10-5 4,26·10-4 32 

2 2,52·106 9,57·10-6 9,57·10-6 50 

3 2,06·106 9,34·10-6 4,70·10-4 44 

průměr 2,02·106 1,20·10-5 3,02·10-4 42 

odchylka 5,24·105 4,47·10-6 2,54·10-4 9 

HyA 

1 2,34·105 1,75·10-6 7,78·10-3 898 

2 8,85·104 1,21·10-10 1,60·10-3 264 

3 5,12·104 3,66·10-8 1,42·10-3 102 

průměr 1,25·105 5,94·10-7 3,60·10-3 421 

odchylka 9,66·104 9,97·10-7 3,62·10-3 421 

PVAl 

1 3,22·103 7,37·10-5 3,32·10-3 187 

2 4,14·103 2,06·10-6 5,61·10-3 200 

3 2,79·103 3,76·10-6 5,93·10-3 306 

průměr 3,38·103 2,65·10-5 4,96·10-3 231 

odchylka 6,87·102 4,09·10-5 1,43·10-3 65 
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6 ZÁVĚR 

Jedním ze základních cílů této diplomové práce bylo provést literární rešerši zaměřenou na 

využití reologie při komplexní charakterizaci zejména hydrogelových materiálů, na základě 

které byla, s přihlédnutím k rozšíření reologického rozhledu na půdě Fakulty chemické VUT 

v Brně, vybrána dvojice relaxačních testů, jež byla podrobena hlubšímu studiu. Na tyto 

zvolené creepové a tří intervalové tixotropní testy byla realizována souhrnná optimalizace 

zaměřující se zejména na vhodnou volbu jejich klíčových parametrů. To vše za účelem 

vytvoření standardního operačního postupu při jejich aplikaci na vybrané materiály. 

Vhodným hydrogelem pro optimalizaci byl vybrán fyzikálně síťovaný agarózový gel, 

zejména kvůli jeho dobře známým vlastnostem. Z důvodu zajištění široké různorodosti 

materiálů, na které byly vybrané testy aplikovány, bylo také pracováno s gelem vzniklým 

interakcí záporně nabitého polyelektrolytu hyaluronanu s kladně nabitým tenzidem 

Septonexem a s polyvinylalkoholovým gelem chemicky síťovaný boraxem. 

 Z optimalizační části 3ITT bylo vyhodnoceno, že vhodnějším nastavením reometru je 

uspořádání geometrií s konstantní měřící štěrbinou, neboť při měření s neměnnou normálovou 

silou nelze využít systému solvent trap. Pozorovaný nárůst hodnot paměťového modulu 

v prvním korku testu byl vysvětlen pravděpodobnou stále probíhající regenerací vzorku po 

nadávkování, dále se předpokládal i vliv synereze hydrogelu.  

 Poznatků vycházejících z optimalizace bylo následně využito při aplikaci tří intervalových 

tixotropních testů na ostatní studované vzorky, přičemž průběh testů byl pro ně obdobný. 

V prvním kroku měření vždy převažovala elastická odezva materiálu bez ohledu na typ gelu i 

jeho koncentraci. V průběhu deformačního kroku došlo k razantnímu poklesu obou modulů, 

zejména pak paměťového. Hodnoty ztrátového modulu začaly dominovat a skokově se tak 

změnilo chování, kdy převažovala viskózní odezva. Pouze v případě HyA gelu byla 

pozorována krátká časová prodleva při změně tohoto chování. Počátkem třetího relaxačního 

kroku pak bylo ve všech případech opět pozorováno náhlé překlopení odezvy na dominující 

elastické chování. Z těchto testů tedy vyplývá, že všechny studované materiály byly schopny 

se po aplikované zátěži v podobě zvolené míry deformace mimo LVO vracet do svého 

původního stavu. Dále bylo u všech vzorků sledováno tixotropní chování. Z naměřených 

výsledků byl také vypozorován trend, kdy se zvyšující se hmotnostní koncentrací polymeru 

ve struktuře gelu rostla i jeho regenerační schopnost. To koresponduje s představou tvorby 

vyššího počtu vznikajících uzlových bodů, které jsou schopny se při zátěži deformovat 

elasticky. Doba trvání deformačního kroku schopnost regenerace naopak zpravidla snižovala. 

U PVAl a také u 0,5 hm. % agarózového gelu byla zjištěna odchylka od této závislosti a lepší 

schopnosti regenerace bylo dosaženo při delší době zátěžového kroku. Předpokládá se však, 

že v těchto případech mohlo dojít vlivem působící deformace k poškození struktury gelů, 

které bylo doprovázeno vypuzením určitého množství disperzního prostředí. To by pak 

vysvětlovalo vyšší naměřené hodnoty paměťových modulů v třetím kroku testu. Obecně 

nejlepší procentuální regeneraci vzorku vykazoval 2 hm. % agarózový gel, opačných, tedy 

nejmenších dosažených hodnot, pak nabýval HyA gel. Přesto je však nutno podotknout, že i 

tato nejmenší průměrná regenerace odpovídající 78,4 % je hodnota poměrně vysoká.  

 V případě optimalizace creepových testů na AG hydrogel byla doba trvání deformačního 

kroku zvolena tak, aby bylo možno pozorovat všechny tři fáze chování viskoelastického 
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materiálu při zátěži vycházející z Burgersova modelu. Následná relaxace byla sledována po 

dobu dvaceti minut, neboť po jejich uplynutí již byla regenerace struktury gelu zanedbatelná. 

Se splněnou podmínkou hodnoty napětí spadající do LVO u všech studovaných vzorků bylo 

stejného nastavení creepových testů využito i pro HyA a PVAl gel. 

 Zatímco agarózový gel vykazoval v zátěžovém kroku chování korespondující se 

zmiňovaným Burgersovým modelem, v případě HyA a PVAl gelů byla sledována téměř 

výhradně odezva viskózní. Značné rozdíly byly shledány také v hodnotách míry deformace 

dosažených na konci zátěžového kroku, které se lišily řádově. Nejmenších hodnot nabýval gel 

agarózový, tudíž ze studovaných vzorků nejlépe odolával působící zátěži. Dále také naměřené 

hodnoty retardačních časů, které se odrážejí v povaze a četnosti spojů ve struktuře, byly u AG 

gelu nejnižší. Předpokládá se tedy, že uzlové oblasti držící tuto strukturu pohromadě jsou 

výrazně pevnější a četnější než u zbylých vzorků. Nejvyšších hodnot míry deformace, asi 

stokrát vyšších než u agarózového gelu, naopak dosahoval PVAl gel. S těmito výsledky dobře 

korespondují zjištěné průměrné hodnoty klidové viskozity, které postupně klesaly od AG až 

po PVAl gel. To tedy opět vypovídá o nejmenší ochotě agarózového gelu téct. 

 Rozdílné chování gelů během zátěžového kroku se projevilo i při jejich následné 

regeneraci. Zatímco AG gel byl schopen průměrně relaxovat na 58,4 %, PVAl gel jen 

na pouhých 1,8 %. HyA gel dokonce nerelaxoval vůbec, a i po odeznění působícího napětí se 

nadále deformoval. Předpokládá se tedy, že jeho struktura byla působícím napětím natolik 

poškozena, že se posléze zhroutila. 

 Z dosud prezentovaných výsledků je patrné, že oba zpracovávané relaxační testy byly 

úspěšně aplikovány na všechny studované materiály. Ačkoliv při vzájemném srovnání obou 

testů si výsledky v podobě nejlépe regenerujícího AG gelu a nejhůře regenerujícího HyA gelu 

odpovídají, konkrétní relaxace jsou již značně jiné. Lze tak předpokládat, že rozdíly, které 

mezi těmito testy můžeme pozorovat (např. míra deformace versus napětí), mají na studovaný 

materiál natolik odlišný vliv, že není možné celkové relaxační vlastnosti popsat pouze jedním 

z nich. Creepové a tří intervalové tixotropní testy tedy mají v tomto ohledu rozdílnou, ale o to 

více důležitou vypovídající hodnotu. 

 Všechny cíle této diplomové práce v podobě literární rešerše, optimalizaci a následné 

aplikaci zvolených reologických testů na vybrané materiály včetně jejich diskuze byly 

splněny. Poznatky takto získané mohou sloužit jako vodítko při použití creepových a tří 

intervalových tixotropních testů na celou řadu dalších materiálů, které jimi dosud nebyly 

charakterizovány. Je zřejmé, že vyvozovat obecné závěry relaxačních vlastností odlišných 

typů gelů na základě vždy jednoho vzorku by bylo nesprávné, a proto je nejen možné, ale i 

vhodné na tuto práci v dalším studiu navázat. Kromě ověření těchto testů na dalších 

materiálech se také nabízí možnost proměření creepových testů při odlišné době deformace či 

jiné hodnotě napětí. Úspěšná aplikace obou těchto relaxačních testů zcela jistě rozšíří na půdě 

Fakulty chemické VUT v Brně reologický rozhled v oblasti hydrogelových materiálů a 

posune tak jejich poznání zase o krok dále. 

  



62 

 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] MEZGER, Thomas G. Applied Rheology. 5th edition. Austria: Anton Paar, 2018. ISBN 

978-3-9504016-0-8. 

[2] Kontrolní a zkušební techniky, 3. kapitola: Reologie. Zlín: Ústav fyziky a materiálového 

inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. Dostupné z: 

http://ufmi.ft.utb.cz/texty/kzm/KZM_03.pdf 

[3] WEIN, O.: Úvod do reologie. Brno: Malé centrum, 1996. ISBN 978-802-3809-282. 

[4] BINGHAM E. C.: Fluidity and Plasticity. McGraw-Hill, N.Y. 1922. ISBN-

10: 1432696750 

[5] BARTOVSKÁ, Lidmila a Marie ŠIŠKOVÁ. Fyzikální chemie povrchů a koloidních 

soustav. Vyd. 5., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005. ISBN 80-

708-0579-X. 

[6] Basics of Applied Rheology. Oregon State University, Corvallis, OR. August 10, 2016. 

Dostupné z: 

http://web.engr.oregonstate.edu/~rochefow/Polymer%20Course%20Notes%202018/Rheo

logy/Applied%20Rheology%20by%20Anton%20Paar.pdf 

[7] Základy reologie a reometrie kapalin [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 

[cit. 2019-12-26] Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1431/jaro2011/C4680/um/2457585/2457594/Reologie_a_reometrie_

kapalin.pdf 

[8] HOLUBOVÁ, Renata. Základy reologie a reometrie kapalin. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 2014. ISBN: 978-80-244-4178-8.  

[9] A Basics Introduction to Rheology. Grovewood Road, Malvern, Worcestershire, UK. 

WR141XZ, 2016. Dostupné z: 

https://cdn.technologynetworks.com/TN/Resources/PDF/WP160620BasicIntroRheology.

pdf 

[10] DOLZ, M., M.J. HERNÁNDEZ a J. DELEGIDO. Creep and recovery experimental 

investigation of low oil content food emulsions. Food Hydrocolloids. 2008, 22(3), 421-

427. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2006.12.011. 

[11] WEITZ, David, Hans WYSS a Ryan LARSEN. Oscillatory Rheology: Measuring the 

Viscoelastic Behaviour of Soft Materials. G.I.T Laboratory Journal. 2007, 3(4), 68-70.  

[12] FRANCK, A. Understanding Rheology of Structured Fluids. [online]. 2014 [cit. 2019-

12-26]. Dostupné z: 

http://www.tainstruments.com/pdf/literature/AAN016_V1_U_StructFluids.pdf 

[13] WOLLNY Klaus, Michael RINGHOFER. Time Temperature Superposition - Master 

Curve. Application Note Physica Rheometers. April 22, 2003. 

[14] OROIAN, Mircea, Sonia AMARIEI, Isabel ESCRICHE a Gheorghe GUTT. A 

Viscoelastic Model for Honeys Using the Time–Temperature Superposition Principle 

(TTSP). Food and Bioprocess Technology. 2013, 6(9), 2251-2260. DOI: 

10.1007/s11947-012-0893-7. 

[15] DEALY, J. a Donald PLAZEK,. (2009). Time-temperature superposition-a users guide. 

Rheol. Bull. 78. 16-31. 



63 

 

[16] ABDURRAHMANOGLU, Suzan a Oguz OKAY. Rheological behavior of polymer-clay 

nanocomposite hydrogels: Effect of nanoscale interactions. Journal of Applied Polymer 

Science. 2010, , NA-NA. DOI: 10.1002/app.31705. 

[17] Basics of thixotrophy. Anton Paar GmbH, 2020. Dostupné z: https://wiki.anton-

paar.com/cz-cs/zaklady-tixotropie/#conclusion 

[18] TOKER, Omer Said, Salih KARASU, Mustafa Tahsin YILMAZ a Safa KARAMAN. 

Three interval thixotropy test (3ITT) in food applications: A novel technique to 

determine structural regeneration of mayonnaise under different shear conditions. Food 

Research International. 2015, 70, 125-133. DOI: 10.1016/j.foodres.2015.02.002. 

[19] YILMAZ, Mustafa Tahsin, Gozde KUTLU, Eray TULUKCU, Omer Said TOKER, 

Osman SAGDIC a Safa KARAMAN. Rheological characteristics of Salvia sclarea seed 

gum solutions at different hydration temperature levels: Application of three interval 

thixotropy test (3ITT). LWT - Food Science and Technology. 2016, 71, 391-399. DOI: 

10.1016/j.lwt.2016.03.043.  

[20] AWAJA, Firas, Michael GILBERT, Georgina KELLY, Bronwyn FOX a Paul J. 

PIGRAM. Adhesion of polymers. Progress in Polymer Science. 2009, 34(9), 948-968. 

DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2009.04.007. 

[21] M., Anne, Nicholas B. a Lindsey M. Polymer Gel Rheology and Adhesion. Rheology. 

InTech, 2012, 2012-03-07. DOI: 10.5772/36975. ISBN 978-953-51-0187-1. 

[22] NOVÁK J. a kol.: Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz. 1st ed. Praha: 

VŠCHT Praha, 2008. P. 400. ISBN 978-80-7080-675-3. 

[23] GULREZ, H. H., SYED. K., AL-ASSAF. S., O’PHILLIPS, G.: Hydrogels: Methods of 

Preparation, Characterisation and Applications. Progress in Molecular and 

Environmental Bioengineering - From Analysis and Modeling to Technology 

Applications. InTech, 2011, 2011-08-01. DOI: 10.5772/24553. 

ISBN 978-953-307-268-5. 

[24] KVÍTEK Libor a Aleš PANÁČEK. Základy koloidní chemie. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 2007. Dostupné z: https://fch.upol.cz/skripta/kol/koch.pdf 

[25] BARTOVSKÁ, L., ŠIŠKOVÁ, M.: Co je co v povrchové a koloidní chemii [online]. 

1983 [cit. 2019-12-26]. Dostupné z: http://147.33.74.135/knihy/uid_es-001/ 

[26] POUCHLÝ J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav. 3rd ed. 

Praha: VŠCHT Praha, 2008. P. 150. ISBN 978-80-7080-674-6. 

[27] MAITRA, Jaya a Vivek K. SHUKLA. Cross-linking in Hydrogels - A Review. American 

Journal of Polymer Science. 2014, 4(2), 25-31. DOI: 10.5923/j.ajps.20140402.01. 

[28] SCHERER, George W. Structure and properties of gels. Cement and Concrete Research. 

1999, 29(8), 1149-1157. DOI: 10.1016/S0008-8846(99)00003-4. 

[29] RAO, M.A., J. P. BUREN a H. J. COOLEY. Rheological Changes During Gelation of 

High-Methoxyl Pectin/Fructose Dispersions: Effect of Temperature and Aging. Journal 

of Food Science. 1993, 58(1), 173-176. DOI: 10.1111/j.1365-2621.1993.tb03237.x. 

[30] ROSIAK, Janusz M a Fumio YOSHII. Hydrogels and their medical applications. Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with 

Materials and Atoms. 1999, 151(1-4), 56-64. DOI: 10.1016/S0168-583X(99)00118-4.  

[31] OKAY, O. General Properties of Hydrogels. Hydrogel Sensors and Actuators. Berlin, 

Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010, 2009-8-11, , 1-14. Springer Series on 



64 

 

Chemical Sensors and Biosensors. DOI: 10.1007/978-3-540-75645-3_1. ISBN 978-3-

540-75644-6. 

[32] SIMÕES, Susana. Modular Hydrogels for Drug Delivery. Journal of Biomaterials and 

Nanobiotechnology. 2012, 03(02), 185-199. DOI: 10.4236/jbnb.2012.32025. 

[33]SLAUGHTER, Brandon V., Shahana S. KHURSHID, Omar Z. FISHER, Ali 

KHADEMHOSSEINI a Nicholas A. PEPPAS. Hydrogels in Regenerative 

Medicine. Advanced Materials. 2009, 21(32-33), 3307-3329. DOI: 

10.1002/adma.200802106. 

[34] HAMIDI, Mehrdad, Amir AZADI a Pedram RAFIEI. Hydrogel nanoparticles in drug 

delivery. Advanced Drug Delivery Reviews. 2008, 60(15), 1638-1649. DOI: 

10.1016/j.addr.2008.08.002. 

[35] KOPEČEK, Jindřich. Hydrogel biomaterials: A smart future? Biomaterials. 2007, 28(34), 

5185-5192. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2007.07.044. 

[36] YAN, Congqi a Darrin J. POCHAN. Rheological properties of peptide-based hydrogels 

for biomedical and other applications. Chemical Society Reviews. 2010, 39(9). DOI: 

10.1039/b919449p. 

[37] ANSETH, Kristi S., Christopher N. BOWMAN a Lisa BRANNON-PEPPAS. 

Mechanical properties of hydrogels and their experimental determination. Biomaterials. 

1996, 17(17), 1647-1657. DOI: 10.1016/0142-9612(96)87644-7. 

[38] MI, Fwu-Long, Chih-Yang KUAN, Shin-Shing SHYU, Sung-Tao LEE a Shon-Foun 

CHANG. The study of gelation kinetics and chain-relaxation properties of 

glutaraldehyde-cross-linked chitosan gel and their effects on microspheres preparation 

and drug release. Carbohydrate Polymers. 2000, 41(4), 389-396. DOI: 10.1016/S0144-

8617(99)00104-6. 
[39] LIU, Hui-Hong, Zhi-Quan TIAN, Zhe-Xue LU, Zhi-Ling ZHANG, Min ZHANG a Dai-

Wen PANG. Direct electrochemistry and electrocatalysis of heme-proteins entrapped in 

agarose hydrogel films. Biosensors and Bioelectronics. 2004, 20(2), 294-304. DOI: 

10.1016/j.bios.2004.01.015. 

[40] MIGUEL, Sónia P., Maximiano P. RIBEIRO, Hugo BRANCAL, Paula COUTINHO a 

Ilídio J. CORREIA. Thermoresponsive chitosan–agarose hydrogel for skin 

regeneration. Carbohydrate Polymers. 2014, 111, 366-373. DOI: 

10.1016/j.carbpol.2014.04.093. 

[41] RENN, Donald W. Agar and agarose: indispensable partners in biotechnology. 

1984, 23(1), 17-21. DOI: 10.1021/i300013a004. 

[42] STELLWAGEN, Nancy C. Electrophoresis of DNA in agarose gels, polyacrylamide gels 

and in free solution. ELECTROPHORESIS. 2009, 30(S1), S188-S195. DOI: 

10.1002/elps.200900052. 

[43] LIANG, Songmiao, Jian XU, Lihui WENG, Hongjun DAI, Xiaoli ZHANG a Lina 

ZHANG. Protein diffusion in agarose hydrogel in situ measured by improved refractive 

index method. Journal of Controlled Release. 2006, 115(2), 189-196. DOI: 

10.1016/j.jconrel.2006.08.006. 

[44] STEINBÜCHEL, A., VANDAMME, E. J., BAETS, S. De: Biopolymers: Polysaccharides 

I, Polysaccharides from Prokaryotes. Vol. 5, Wiley-VCH, 2002. 532 p. ISBN 3-527- 

30226-3 



65 

 

[45] LUO, Yi, Kelly R KIRKER a Glenn D PRESTWICH. Cross-linked hyaluronic acid 

hydrogel films: new biomaterials for drug delivery. Journal of Controlled Release. 

2000, 69(1), 169-184. DOI: 10.1016/S0168-3659(00)00300-X. 

[46] LAURENT, Torvard C. a J. Robert E. FRASER. Hyaluronan 1. The FASEB Journal. 

1992, 6(7), 2397-2404. DOI: 10.1096/fasebj.6.7.1563592. 

[47] LAPČÍK, Lubomír, Lubomír LAPČÍK, Stefaan DE SMEDT, Joseph DEMEESTER a 

Peter CHABREČEK. Hyaluronan:   Preparation, Structure, Properties, and 

Applications. Chemical Reviews. 1998, 98(8), 2663-2684. DOI: 10.1021/cr941199z.  

[48] HASCALL, Vincent C. a Torvard C. LAURENT. Hyaluronan: structure and physical 

properties. Vol. 1, A2, 1997. Dostupné z: 

https://www.glycoforum.gr.jp/article/01A2.html 

[49] SCOTT, John E. Secondary and tertiary structure of hyaluronan in aqueus solution. 

Some biological consequences. Vol. 2, A1, 1998. Dostupné z: 

https://www.glycoforum.gr.jp/article/02A1.html 

[50] LAURENT, TORVARD C, ULLA BG LAURENT a J ROBERT E FRASER. The 

structure and function of hyaluronan: An overview. Immunology and Cell Biology. 

1996, 74(2), a1-a7. DOI: 10.1038/icb.1996.32. 

[51] HALASOVÁ, T., J. KROUSKÁ, F. MRAVEC a M. PEKAŘ. Hyaluronan-surfactant 

interactions in physiological solution studied by tensiometry and fluorescence probe 

techniques. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 

2011, 391(1-3), 25-31. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2011.05.035. 

[52] GAAZ, Tayser, Abu SULONG, Majid AKHTAR, Abdul KADHUM, Abu MOHAMAD 

a Ahmed AL-AMIERY. Properties and Applications of Polyvinyl Alcohol, Halloysite 

Nanotubes and Their Nanocomposites. Molecules. 2015, 20(12), 22833-22847. DOI: 

10.3390/molecules201219884. 

[53] DUCHÁČEK, Vratislav. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 2., 

přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. ISBN 80-708-0617-6. 

[54] LYOO, Won Seok, Byoung Chul KIM a Wan Shik HA. Rheological and rheo-optical 

properties of high molecular weight syndiotactic and atactic polyvinylalcohol solutions. 

1997, 37(7), 1259-1265. DOI: 10.1002/pen.11770. 

[55] RAKESH, G. a Abhijit P. DESHPANDE. Rheology of crosslinking poly vinyl alcohol 

systems during film formation and gelation. Rheologica Acta. 2010, 49(10), 1029-1039. 

DOI: 10.1007/s00397-010-0475-4. 

[56] KJØNIKSEN, Anna-Lena a Bo NYSTRÖM. Effects of Polymer Concentration and 

Cross-Linking Density on Rheology of Chemically Cross-Linked Poly(vinyl alcohol) 

near the Gelation Threshold. Macromolecules. 1996, 29(15), 5215-5222. DOI: 

10.1021/ma960094q. 

[57] BODUGOZ-SENTURK, Hatice, Celia E. MACIAS, Jean H. KUNG a Orhun K. 

MURATOGLU. Poly(vinyl alcohol)–acrylamide hydrogels as load-bearing cartilage 

substitute. Biomaterials. 2009, 30(4), 589-596. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2008.10.010. 

[58] O'CONNOR, Naphtali A., Mihaela JITIANU, Greisly NUNEZ, et al. Dextran hydrogels 

by crosslinking with amino acid diamines and their viscoelastic properties. International 



66 

 

Journal of Biological Macromolecules. 2018, 111, 370-378. DOI: 

10.1016/j.ijbiomac.2018.01.042. 

[59] VALDERRUTEN, N.E., J.D. VALVERDE, F. ZULUAGA a E. RUIZ-DURÁNTEZ. 

Synthesis and characterization of chitosan hydrogels cross-linked with dicarboxylic 

acids. Reactive and Functional Polymers. 2014, 84, 21-28. DOI: 

10.1016/j.reactfunctpolym.2014.08.006. 

[60] MOREIRA, Helena R., Fabiola MUNARIN, Roberta GENTILINI, Livia VISAI, Pedro 

L. GRANJA, Maria Cristina TANZI a Paola PETRINI. Injectable pectin hydrogels 

produced by internal gelation: pH dependence of gelling and rheological 

properties. Carbohydrate Polymers. 2014, 103, 339-347. DOI: 

10.1016/j.carbpol.2013.12.057. 

[61] GŘUNDĚLOVÁ, Lenka, Adriana GREGOROVA, Aleš MRÁČEK, Robert VÍCHA, Petr 

SMOLKA a Antonín MINAŘÍK. Viscoelastic and mechanical properties of hyaluronan 

films and hydrogels modified by carbodiimide. Carbohydrate Polymers. 2015, 119, 142-

148. DOI: 10.1016/j.carbpol.2014.11.049. 

[62] TANPICHAI, Supachok a Kristiina OKSMAN. Cross-linked nanocomposite hydrogels 

based on cellulose nanocrystals and PVA: Mechanical properties and creep 

recovery. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2016, 88, 226-233. 

DOI: 10.1016/j.compositesa.2016.06.002. 

[63] HUANG, Siqi, Su SHUYI, Haibo GAN, et al. Facile fabrication and characterization of 

highly stretchable lignin-based hydroxyethyl cellulose self-healing 

hydrogel. Carbohydrate Polymers. 2019, 223. DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.115080. 

[64] REHMAN, Hafeez Ur, Yujie CHEN, Yunlong GUO, et al. Stretchable, strong and self-

healing hydrogel by oxidized CNT-polymer composite. Composites Part A: Applied 

Science and Manufacturing. 2016, 90, 250-260. DOI: 

10.1016/j.compositesa.2016.07.014. 

[65] OWCZARZ, Piotr, Patryk ZIÓŁKOWSKI, Zofia MODRZEJEWSKA, Sławomir 

KUBERSKI a Marek DZIUBIŃSKI. Rheo-Kinetic Study of Sol-Gel Phase Transition of 

Chitosan Colloidal Systems. Polymers. 2018, 10(1). 

[66] BOSC, Veronique, Ilaria FERRARI a Camille MICHON. Adhesion to solid surfaces of 

gels of iota–carrageenan alone or in mixture with casein. Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects. 2008, 331(1-2), 2-7. DOI: 

10.1016/j.colsurfa.2008.05.037. 

[67] WU, Chia-Jung, Jonathan J. WILKER a Gudrun SCHMIDT. Robust and Adhesive 

Hydrogels from Cross-Linked Poly(ethylene glycol) and Silicate for Biomedical 

Use. Macromolecular Bioscience. 2013, 13(1), 59-66. DOI: 10.1002/mabi.201200362. 

  



67 

 

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

8.1 Použité zkratky 

 AG agaróza 

 HyA hyaluronan sodný 

 PVAl polyvinylalkohol 

 LVO lineární viskoelastická oblast 

 3ITT tří intervalové tixotropní testy 

 PVAc polyvinylacetát 

 PVPi polyvinylpivalát 

 ECD N-(3-dimetylaminopropyl-N-etylkarbodiimido hydrochlorid 

 NHS N-hydroxysukcinimid 

 GA glutaraldehyd 

 CNC nanokrystalická celulóza 

 DMA N,N-dimetylakrylamid 

 NIPA N-isopropylakrylamid 

 AAm akrylamid 

 APS peroxodisíran amonný 

 TEMED tetrametyletylendiamin 

 HEC hydroxyetyl celulóza 

 β-NaGP β-glycerolfosfát disodný 

 PEGDA polyetylenglykol diakrylát 

 mPEG metoxy-polyetylenglykol akrylát 

   

 

8.2 Použité symboly 

 η dynamická viskozita; klidová viskozita 

 τ tečné napětí; napětí; doba toku; retardační čas 

    smyková rychlost 

 F síla 

 S  plocha 

 u vzájemná rychlost pohybu smykových rovin 

 h vzdálenost smykových rovin 

 ν kinematická viskozita 

 φ fluidita 

 r poloměr 

 h výška 

 ρ hustota 

 g tíhové zrychlení 

 V objem 

 l délka 

 vm rychlost sedimentace 
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 K součinitel konzistence 

 n index toku 

 τk dynamická mez toku 

 γ míra deformace 

 G* komplexní modul 

 s odchylka od původní polohy 

 T materiálový čas 

 Δt doba deformačního procesu 

 De Debořino číslo 

 G' paměťový modul 

 G'' ztrátový modul 

 δ ztrátový úhel 

 J poddajnost 

 t čas 

 J0 okamžitá poddajnost 

 J1 zpožděna poddajnost 
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9 PŘÍLOHY 

 
Příloha 1: Závislost paměťového modulu a odpovídající normálové síly na čase pro 

1 hm. % agarózový hydrogel v testu s kontrolovanou normálovou silou (0,1 N). 

 

 

 

 
Příloha 2: Závislost paměťového modulu a odpovídající normálové síly na čase pro 

1 hm. % agarózový hydrogel v testu s kontrolovanou normálovou silou (1 N). 
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Příloha 3: Závislost viskoelastických modulů na působícím napětí pro 

hyaluronanový hydrogel. 

 

 

 

 
Příloha 4: Závislost viskoelastických modulů na působícím napětí pro 

polyvinylalkoholový hydrogel. 
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Příloha 5: Závislost viskoelastických modulů na měnící se míře deformace pro 

2 hm. % agarózový hydrogel. 

 

 

 

 

Příloha 6: Závislost viskoelastických modulů na měnící se míře deformace pro 

0,5 hm. % agarózový hydrogel. 
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Příloha 7: Závislost viskoelastických modulů na měnící se míře deformace pro 

hyaluronanový hydrogel. 

 

 

 

 
Příloha 8: Závislost viskoelastických modulů na měnící se míře deformace pro 

polyvinylalkoholový hydrogel. 
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Příloha  9: Reometr TA Instruments AR-G2. 

 

 

 

 
Příloha 10: Měřící senzory o průměru 40 mm (vlevo) a 8 mm (vpravo). 
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Příloha 11: Vzorky agarózového gelu o různých hmotnostních koncentracích. 

 

 

 

 
Příloha 12: Vzorky hyaluronanového gelu. 
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Příloha 13: Vzorek polyvinylalkoholového gelu. 


