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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce zkoumala vliv keramických nanovláken a částicového plniva na kinetiku 

vytvrzování kompozitních materiálů s dimetakrylátovou matricí. Rovněž byly sledovány 

změny viskoelastických vlastností materiálů v průběhu polymerace. V rámci této práce byly 

připraveny čtyři typy materiálů: částicový kompozit, vláknový kompozit, hybridní kompozit a 

čistá matrice. Kompozitní systémy o různém složení byly charakterizovány pomocí 

fotoreologie, diferenční kompenzační fotokalorimetrie (DPC) a dynamicko-mechanické 

analýzy (DMA). Pomocí fotoreologie byl zkoumán vliv intenzity světla a doby ozařování na 

změny reologických vlastností materiálů, ke kterým dochází během fotopolymeračních reakcí. 

Na základě výsledků DPC analýzy u testovaných vzorků byly vytvořeny závislosti konverze na 

čase a polymerační rychlosti na konverzi. Viskoelastické vlastnosti vytvrzených kompozitů 

byly stanoveny DMA analýzou v trojbodovém uspořádání. 

 

ABSTRACT  

This bachelor thesis investigated the influence of ceramic nanofibers and particle filler on the 

curing kinetics of composite materials with dimethacrylate matrix. Changes in viscoelastic 

properties of materials during polymerization were also monitored. Within this work, four types 

of materials were prepared: particle composite, fiber composite, hybrid composite and pure 

matrix. Composite systems of different compositions were characterized by photorheology, 

differential photocalorimetry (DPC), and dynamic-mechanical analysis (DMA). The effect of 

light intensity and irradiation time on changes in the rheological properties of materials that 

occur during photopolymerization were investigated using photorheology. Based on the results 

of DPC analysis of the tested samples the dependencies of conversion on time and 

polymerization rate on conversion were created. The viscoelastic properties of the cured 

composites were determined by DMA analysis in a three-point arrangement.  

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Dimethakryláty, keramická nanovlákna, fotopolymerace, polymerní sítě  

KEYWORDS  

Dimethacrylates, ceramic nanofibers, photopolymerization, polymer networks  
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1 ÚVOD  

Fotopolymerační procesy využívají jako primární materiály vytvrditelné tekuté pryskyřice 

neboli fotopolyméry. Většina fotopolymerů reaguje na záření v ultrafialovém (UV) rozsahu 

vlnových délek, ale používají se také zdroje emitující záření v oblasti viditelného světla. Po 

ozařování se spustí chemická reakce, která vede k vytvrzení materiálů. Tato reakce se nazývá 

fotopolymerace a představuje komplexní proces zahrnující mnoho chemických látek, jež se 

reakce účastní. [1] 

Fotoindukovaná polymerace je rychle se rozvíjející technologie, jejíž hlavními výhodami 

jsou energetická účinnost, ekonomická výhodnost a absence rozpouštědla. Ozařování UV 

světlem v přítomnosti vhodného fotoiniciátoru je jednou z nejúčinnějších metod pro výrobu 

vysoce zesítěných polymerů z multifunkčních monomerů. Polymerace mohou být prováděny v 

širokém rozsahu podmínek včetně změn ve struktuře monomerů, počtu a typu reaktivních 

funkčních skupin, teploty, atmosféry, rychlosti ozařování a typu fotoiniciátoru. Vzhledem k 

důležitosti radikálových fotopolymerací a vlivu struktury polymeru na vlastnosti materiálu je 

nutné studovat vliv reakčních podmínek a struktury monomerů na polymerační kinetiku. [2] 

Fotopolymery byly vyvinuty na konci šedesátých let a byly široce používány v komerčních 

oblastech, zejména v oblasti povrchových úprav a polygrafickém průmyslu. Navíc, světlem 

tvrditelné pryskyřice se používaly v zubním lékařství jako výplň a obrana proti šíření zubního 

kazu. [1] Zubní kompozity se obvykle skládají z pryskyřičné matrice na bázi methakrylátu, 

fotoiniciačního systému a povrchově upravených plniv. Běžně používaná pryskyřice je směsí 

dvou nebo více dimethakrylátových monomerů, které splňují řadu požadavků na fyzikálně-

chemické vlastnosti, jako je vysoká rychlost fotopolymerace, nízké objemové smrštění, 

dostatečné mechanické vlastnosti a nízká sorpce vody. [3] 

 V této práci bylo studováno, jakým způsobem ovlivňuje přítomnost keramických 

nanovláken a částicového plniva v dimethakrylátové pryskyřici její vytvrzování iniciováno 

modrým světlem. Součástí práce je i stanovení viskoelastických vlastností vytvrzených 

kompozitních systémů pomocí fotoreologie, diferenční kompenzační fotokalorimetrie (DPC) a 

dynamicko-mechanické analýzy (DMA).  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kompozitní materiály 

Většina dosud vyvinutých kompozitních materiálů byla vyrobena pro zlepšení mechanických 

vlastností jako je pevnost, tuhost, houževnatost a odolnost vůči vysokým teplotám. Kompozitní 

materiál obvykle obsahuje spojitou fázi označovanou jako matrice a vyztužující fázi, která je 

distribuována v matrici a může mít buď částicový nebo vláknitý charakter. Proto kompozitní 

materiály můžeme klasifikovat podle typu, orientace a geometrie výztuže. [4] 

 

Obrázek 1: Schématické rozdělení kompozitu podle geometrie a orientace výztuže [4] 

2.1.1 Matrice 

V současnosti jsou polymerní matrice nejvíce používaným druhem matric při výrobě 

kompozitů. Polymery jsou levné a snadno se zpracovávají. Na druhou stranu mají nižší pevnost 

a nižší mezní teplotu použití než matrice kovové a keramické. 

Termosety a termoplasty jsou základní materiály polymerních matric, vyráběné kondenzací 

nebo adiční polymerací. Termosety při vytvrzování vytváří polymerní trojrozměrnou síť a po 

dokončení zasíťování už nepodléhají přetvařování. Mezi významné termosety patří epoxidová 

pryskyřice, polyestery, fenolické pryskyřice, polyimidy. Termoplasty jsou polymery, které se 

při působení tepla a tlaku stávají plastickými i po vytvrzení. Jejich viskozita klesá s rostoucí 

teplotou, ale při vyšších teplotách vzniká nebezpečí rozkladu pryskyřice. Mezi běžně používané 

termoplasty patří polyethylen, polymethylmethakrylát, polyamid. [5] 
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 Dimethakrylátové pryskyřice jsou běžně používány jako základ organických matric, přičemž 

nejvýznamnějšími zástupci monomerů jsou bisfenolglycidylmetakrylát (Bis-GMA) a jeho 

etoxylovaná verze (Bis-EMA), dekandiol dimetakrylát (D3MA), trietylenglykol dimetakrylát 

(TEGDMA) a uretan dimetakrylát (UDMA).  

Obrázek 2: Nejpoužívanější zástupce dimetakrylátových monomerů [6] 

 Kopolymerace dimethakrylátu zahájena světlem nebo teplem v přítomnosti iniciátoru vede 

ke vzniku zesíťovaného polymeru, jehož fyzikálně-chemické vlastnosti závisí na stupni 

konverze a struktuře sítě. Bis-GMA obsahuje hydroxylové skupiny na hlavním řetězci a π–π 

interakce poskytované aromatickými jádry, což zvyšuje viskozitu systému, vede ke snížení 

stupně konverze homopolymeru a má za následek nízké smrštění. Z tohoto důvodu se Bis-GMA 

často používá v kombinaci s nízkoviskózní TEGDMA pro dosažení požadované viskozity, 

která je rovněž důležitá při začlenění vyššího obsahu anorganického plniva a zlepšení 

manipulačních vlastností. Přidání TEGDMA však zvyšuje absorpci vody a snižuje pevnost 

systému. [6] [7] 
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2.1.2 Částicové kompozity 

Částicové plnivo je druhem výztuže pryskyřičných matricových kompozitů, které se používá 

ke snížení nákladů, lepšímu řízení hustoty, optických efektů, tepelné vodivosti, elektrických a 

magnetických vlastností, kontrole tepelné roztažnosti, retardaci hoření a vylepšení 

mechanických vlastností. Každý typ plniva dodává kompozitnímu materiálu odlišné vlastnosti, 

a ty jsou zase ovlivněny morfologií a povrchovou aktivitou částic plniva. [8] 

Částice mají nevláknitou strukturu a obecně nemají žádný dlouhý rozměr s výjimkou 

destiček. Proto, na rozdíl od vláken, částice nejsou při zlepšování odolnosti vůči lomu příliš 

účinné. Avšak v částicovém kompozitním materiálu částice omezují plastickou deformaci 

matrice mezi sebou díky vlastní tvrdosti vztažené k matrici a jsou účinné při zvyšování modulu 

pružnosti kompozitu. [4] 

 Velikost částic plniva a její distribuce je důležitá, protože určuje množství plniva, které lze 

přidat k monomerům, aniž by došlo ke ztrátě nezbytných manipulačních charakteristik. V 

zubním lékařství má také výrazný vliv na konečnou povrchovou úpravu kompozitních náhrad. 

Podle převažující velikosti částic můžeme kompozity dělit na tradiční neboli makrofilní, 

mikrofilní a hybridní neboli směsné kompozity. [9] [6] 

 Makrofilní (tradiční) kompozity obsahují relativně velké částice plniva s průměrnou 

velikostí částic v rozsahu od 10 do 100 µm, obsah plniva v kompozitu se pohybuje od 70 % do 

80 % hmotnosti. Částice vznikají drcením a mletím větších kusů anorganických materiálů, 

nejčastěji se používají křemen, sklo a borosilikáty. 

Obrázek 3: Namleté částice křemene o průměru 1 až 30 µm [10] 

 Nejdůležitějšími nevýhodami těchto kompozitů jsou obtížné leštění a finalizace povrchu 

kvůli vyčnívajícím částicím plniva, zatímco plnivo s menší velikostí částic tuto nevýhodu 

zmírňuje. [9] [11] 
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Obrázek 4: Ilustrace procesu opotřebení ukazující ztrátu plniva v makrofilních kompozitech [9] 

 Mikrofilní kompozity obsahují částice pyrogenního oxidu křemičitého o velikosti 0,01–

0,1 μm a množství plniva v nich činí 35–60 % hmotnosti. Protože jsou částice tak malé, mají 

1 000 až 10 000krát větší plochu povrchu smáčenou matricí než částice plniva v tradičních 

(makrofilních) kompozitech, což má za následek významné zvýšení viskozity systému. [6] [11] 

 

Obrázek 5: Částice pyrogenního oxidu křemičitého (velikost cca 0,04 μm) mají tendenci aglomerovat 

a tvořit dlouhé řetězce [10] 

 Mikroplniva se vyrábí z pyrogenní siliky (komerčně známá jako Aerosil) nebo přidáním 

koloidních částic křemičitanu sodného do vody a kyseliny chlorovodíkové za vzniku koloidního 

oxidu křemičitého. Za účelem zvýšení množství plniva při výrobě se používá speciální proces. 

Nejprve se do pryskyřičné matrice přidá dostatečné množství částic koloidního oxidu 

křemičitého. Po ukončení polymerace pryskyřice se rozemele na malé částečky o velikosti 30–

65 μm. Tyto částice jsou následně přidány do nové pryskyřičné matrice obsahující poloviční 

množství mikroplniva ve srovnání s vytvrzenou pryskyřicí. Tím se dá vyhnout nadměrnému 

zahuštění a dosáhnout výrazně vyššího obsahu plniva. [9] 
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 Hybridní kompozity jsou tvořeny směsí makro- a mikroplniva a byly vyvinuty pro spojení 

mechanických vlastností tradičních kompozitů a hladké povrchové úpravy, které lze dosáhnout 

u mikrofilních kompozitů. Množství plniva hybridních kompozitu činí 75–80 % celkové 

hmotnosti. 

 Hybridní kompozity jsou lepší než jejich předchůdce tím, že jejich vysoký obsah plniva 

zlepšuje přenos napětí mezi částicemi kvůli zmenšení mezičásticové vzdálenosti. Částicové 

plnivo v tomto případě výrazně zvyšuje pevnost kompozitu v tahu. [9] [11] 

2.1.2.1 Silanizace částicového plniva 

Povrchová úprava plniv slouží ke zlepšení mezifázových interakcí a umožňuje připojení mezi 

polymerní matricí a výztužným materiálem. Povrchovou úpravou lze dosáhnout snížení 

povrchové energie plniva tak, aby došlo ke zlepšení disperze plniva v matrici. [12] Silanová 

vazbová činidla jsou známa svou schopností reagovat s organickými a anorganickými složkami 

a vytvářet s nimi kovalentní vazby. Obecný vzorec organosilanů je uveden na obr. 6: 

Obrázek 6: Obecný vzorec organosilanů [13] 

R je nehydrolyzovatelná organická skupina, která může být alkylovou, aromatickou, 

organofunkční nebo kteroukoli kombinací těchto skupin. Tyto skupiny poskytují organickou 

kompatibilitu, která umožňuje silanu reagovat s polymerem. X představuje alkoxyskupiny, 

nejčastěji methoxyskupinu nebo ethoxyskupinu reagující s hydroxylovými skupinami a 

uvolňující methanol nebo ethanol. Tyto skupiny poskytují vazbu s anorganickými substráty 

nebo plnivem. Jak je znázorněno na obr. 7, v prvním kroku  silanizace dochází k hydrolytické 

reakci za vzniku silanolových skupin. V druhém kroku silanolové skupiny mohou kondenzovat 

s hydroxylovými skupinami na povrchu plniva za vzniku vodíkových vazeb, nebo může dojít 

ke kondenzaci s jinými silanolovými skupinami za vzniku siloxanových vazeb. [13] 

Obrázek 7: Hydrolýza silanového vazebného činidla [13] 
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Obrázek 8: Reakční mechanismus alkoxysilanů (vazebného činidla) s povrchem plniva [13] 

 Obecně je známo, že existuje korelace mezi mechanickými vlastnostmi kompozitního 

materiálu a množstvím množstvím silanu adsorbovaného na povrchu plniva. Nerovnoměrné  

pokrytí povrchu častic plniva vede k nedostatečné adhezi s pryskyřicí, přispívá k nehomogenní 

disperzi, zvýšení viskozity a má negativní účinek na mechanické vlastnosti výsledného 

kompozitu. Je důležité brát v úvahu, že množství silanu optimální pro mechanické vlastnosti, 

nemusí být výhodné z hlediska odolnosti vůči hydrolýze. [14] 

2.1.3 Vláknové kompozity 

Vlákna kvůli svému malému příčnému průřezu nejsou přímo používána v inženýrských 

aplikacích, místo toho se zabudovávají do matrice a tvoří vláknové kompozity. Matrice chrání 

vlákna před agresivním prostředím, umožňuje přenos vnějšího zatížení do vláken smykovým 

napětím a váže vlákna dohromady. [4] 

 Kompozitní materiály vyztužené vlákny často nabízejí kombinaci vysoké pevnosti a nízké 

hustoty, které jsou buď srovnatelné nebo lepší než u mnoha tradičních kovových materiálů. 

Kromě toho u mnoha kompozitních materiálů je vynikající únavová pevnost, nízký koeficient 

tepelné roztažnosti, vysoká tlumicí kapacita, korozní odolnost a odolnost vůči únavovému 

poškození. Z těchto důvodů se polymery vyztužené vlákny začaly používat jako náhrada za 

kovy v mnoha hmotnostně kritických komponentech, například v letectví, automobilovém 

průmyslu a dalších průmyslových odvětvích. [15] 

 Obecné vlastnosti kompozitu vyztuženého vlákny silně závisí na směru měření, a proto jde 

o anizotropní materiály na rozdíl od slitin oceli a hliníku, jež vykazují stejné nebo téměř stejné 

vlastnosti bez ohledu na směr měření. Například pevnost v tahu jednosměrně orientovaného 

vláknového kompozitu je maximální, jestliže se tyto vlastnosti měří v podélném směru vláken. 
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Neizotropní povaha vláknových kompozitů však vytváří možnost přizpůsobit své vlastnosti 

podle technických požadavků. Tato flexibilita může být použita pro selektivní zesílení struktury 

kompozitu ve směru hlavního napětí, zvýšení jeho tuhosti v preferovaném směru nebo výrobu 

struktur s nulovými koeficienty tepelné roztažnosti.  

 Volba materiálu pro vláknový kompozit je důležitým krokem ve výrobním procesu a 

vyžaduje znalost výkonnostních požadavků posuzované struktury nebo komponentů výrobku. 

Další faktory, které je nutno brát v úvahu, jsou následující: 

• Druh zatížení (axiální, příčné, torzní zatížení nebo jejich kombinace) 

• Způsob zatížení (statické, nárazové, únavové, šokové zatížení atd.) 

• Životnost 

• Provozní prostředí, například teplota, tlak, vlhkost vzduchu, přítomnost 

chemikálií atd. 

• Interakce s dalšími komponenty 

• Náklady zahrnující nejen náklady na materiál, ale rovněž i výrobu 

 Základní charakteristiky vlákna ovlivňující volbu materiálu pro konkrétní aplikaci jsou 

pevnost a modul pružnosti v tahu. [4] [15] Porovnání mechanických vlastností vláken je shrnuto  

v tab. 1. 

Tabulka 1: Mechanické vlastnosti vybraných vláken [4] [15] [16] 

Vlákno 

Modul 

pružnosti 

(GPa) 

Pevnost v tahu 

(GPa) 

Hustota  

(103 kg·m-3) 

Tažnost 

(%) 

E – Sklo 72 3,5 2,54 2,5 

S – Sklo 85 4,6 2,48 2,5 

HS – Uhlík 230 5,9 1,77 1,2 

HM – Uhlík 390 2,3 1,96 0,4 

Aramid Kevlar 49 130 2,8 1,5 2,5 

Bor 385 2,8 2,63 0,8 

SiC 250 2,2 0,85 0,9 

2.2  Radikálová polymerace 

Radikálová polymerace je nejčastěji používána při výrobě komerčních syntetických polymerů, 

poněvadž nevyžaduje dodržení přísných reakčních podmínek a může být široce využívána 

s různými typy monomerů. V závislosti na tom, jak jsou vytvářeny radikály, může být iniciátor 

polymerace aktivován světlem, napětím, teplotou, změnou pH a mechanickou silou. Během 

reakce v roztoku kapalného monomeru se koná rychlý fázový přechod kapalina-pevná látka 

během několika až několika desítek sekund. Molekulová hmotnost, délka polymerního řetězce 

a hustota zasíťování se vyvíjí se stupněm konverze. Tyto změny v mikrostruktuře během 

procesu vytvrzování ovlivňují makroskopické vlastnosti polymeru, jako je modul pružnosti v 

tahu, relaxační doba, teplota skelného přechodu a smrštění. [17] 
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 Radikálová fotopolymerace je široce používanou metodou přípravy polymerních materiálů 

zejména tam, kde jsou obzvláště důležité prostorové rozlišení a přesné řízení procesu. Tento 

polymerační mechanismus omezuje rozsah použitelných monomerů na monomery s 

olefinickými dvojnými vazbami. V tomto odvětví dominuje skupina akrylátů (tj. akryláty a 

methakryláty). Vlastnosti polyakrylátů a polymethakrylátů jsou odlišné: obecně jsou 

polymethakryláty tužší s vyššími teplotami skelného přechodu, mají vyšší pevnost v tahu a 

nízké prodloužení řetězců, protože methylová skupina omezuje rotační pohyblivost 

polymerního řetězce (způsobuje stérickou překážku). Polyakryláty jsou obvykle měkké a 

gumovité, vykazují nízkou pevnost v tahu a velké prodloužení řetězců. [18] 

 Monomery jsou obvykle vybírány na základě jejich viskozity, indexu lomu, hydrofilního 

nebo hydrofobního charakteru, reaktivity a potenciálního příspěvku k hustotě zesítění 

polymerní sítě. Struktura a funkčnost jiných skupin monomerů než methakrylátových určuje 

vlastnosti, které do značné míry ovlivňují povahu směsi při tvorbě komonomerů. Zejména 

rychlost polymerační reakce může být značně zvýšena vhodnými kombinacemi 

monomerů. [19] 

 Fotopolymerace multifunkčních methakrylátů je velmi efektivní metodou pro generování 

vysoce zesítěných polymerů. Polymerace může být prováděna za různých podmínek, včetně 

použití různých monomerních struktur, počtu a typu reaktivních funkčních skupin, teploty, 

tlaku, typu a rychlosti ozáření. [18] 

2.2.1 Fáze radikálové fotopolymerace 

Fotopolymerace probíhá podle typického mechanismu radikálové polymerace a zahrnuje 

iniciaci, propagaci, přenos řetězce a terminaci, kde k přenosu a ukončení reakce může dojít 

několika mechanismy. 
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Obrázek 9: Fáze radikálové fotopolymerizace [2] 

In, M a RH označují molekuly iniciátoru, monomeru a molekuly činidla pro přenos 

řetězce, ∼Mn a Mn makroradikály, kd rychlostní konstanta rozkladu iniciátoru, ki rychlostní 

konstanta iniciace, kp rychlostní konstanta propagace, ktr rychlostní konstanta přenosu řetězce, 

kt
p, kt

b, a kt
m primární, bimolekulární a monomolekulární terminační rychlostní konstanty. [2] 

2.2.1.1 Fotoiniciace 

Jelikož fotopolymerační reakce obsahuje fotoiniciační systém, polymerizovatelné médium a 

světelný zdroj, měla by mezi nimi existovat rovnováha. Fotoiniciátor má zásadní roli, poněvadž 

absorbuje světlo a přeměňuje energii na reaktivní formy (excitované stavy, volné radikály, 

kationty, kyseliny a báze) a spouští fotochemickou reakci. Jeho reaktivita řídí účinnost 

polymerace. [20] 

 Iniciátory obsahují karbonylovou skupinu s nevázanými elektrony, které můžou přecházet 

na 𝜋* protivazebný molekulový orbital pomocí absorpce světla o určitých vlnových délkách. 

V současných pryskyřicích se široce používá jako iniciátor aktivovaný viditelným světlem 

kafrchinon (CQ). Je to fotoiniciátor vyžadující terciární aminový fotoreduktant jako koiniciátor 

účinný pro polymerační proces. Koiniciátor je samostatná sloučenina, jež neabsorbuje světlo, 

ale interaguje s aktivovaným fotoiniciátorem za vzniku reaktivních centrů.  
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Obrázek 10: Mechanismus fotoiniciačného systému [21] 

 Součástí některých iniciátorových systémů je také fotosenzibilizátor, který absorbuje světlo 

o určité vlnové délce a přenáší energii ze svého excitovaného stavu na fotoiniciátor a absorbuje 

světlo v jiném rozsahu vlnových délek.  

 Účinnost každého daného fotoiniciátoru je závislá na řade faktorů. Pro vysokou absorpci 

světla musí být absorpční spektrum fotoiniciátoru úměrné emisnímu spektru světelného zdroje. 

Absorpční spektrum CQ má maximum při 468 nm v modré oblasti viditelného spektra. 

Fotoiniciátor musí mít také vysokou absorpci při nízké koncentraci. Sloučenina musí být 

schopna poskytovat mezisystémový přechod (změna oproti původnímu nereaktivnímu 

singletovému stavu elektronu k reaktivnímu tripletovému stavu) s vysokým výnosem, který 

může vést k produktivním chemickým procesům. Tyto a další faktory určují počet aktivních 

center radikálů produkovaných na foton absorbovaného světla. 

 Vlnová délka, intenzita a doba expozice dopadající světlo určují energii záření. Tyto faktory 

spolu s volbou koncentrace fotoiniciátoru poskytují vysoký stupeň vnější kontroly procesu 

fotopolymerace. Složení pryskyřice obsahující jednotlivé monomerní struktury a poměry 

komonomerů mají rovněž značný vliv na průběh polymerace. [22] 

2.2.1.2 Propagace a terminace 

V pruběhu propagace dochází k růstu polymerního řetězce přidáním molekul monomeru k 

radikálovému centru. Rychlost této reakce je vyjádřena rovnicí:  

 Rp = kp·[M]·[P•], (1)  

kde [M] je koncentrace monomeru, kp je rychlostní konstanta propagace a [P•] je celková 

koncentrace reaktivního radikálu.  
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 Tato reakce je doprovázena vedlejší reakcí – přenosem řetězce, ke kterému může dojít na 

malé molekule (činidlo pro přenos řetězce, monomer, iniciátor) nebo na molekule polymeru. 

Pokud je radikál reaktivní, tato reakce vede ke snížení molekulové hmotnosti, nebo k větvení v 

případě přenosu na polymer. Při zesíťující polymeraci přenos řetězce k nepolymerizující 

molekule snižuje hustotu sítě. 

 Růst polymerního řetězce je zastaven v terminaci, v níž jsou radikálová centra zničena nebo 

vyloučena z dalších reakcí. K terminaci může dojít bimolekulární reakcí makroradikálů s 

primárními radikály. Je to důležité při příliš vysoké produkci radikálů iniciátoru, například při 

vysoké koncentraci fotoiniciátoru a vysoké intenzitě světla nebo bimolekulární reakcí mezi 

dvěma makroradikály. Druhá reakce, obecně nazývána bimolekulární terminace, je 

dominantním ukončovacím procesem v nepřítomnosti přenosových činidel nebo inhibitorů. 

Rychlost této reakce 𝑅𝑏
𝑡  je popsána rovnicí druhého řádu: 

 𝑅𝑡
𝑏 =

𝑑𝑃•

𝑑𝑡
= 2 ∙ 𝑘𝑡

𝑏 ∙ [P•], (2)  

kde [P•] je celková koncentrace reaktivního radikálu a 𝑘𝑡
𝑏 je bimolekulární terminační 

rychlostní konstanta. 

 Odstranění radikálů z propagace jejich zachycením (důležité při vytváření sítě nebo při 

vysokých konverzích – po překročení teploty skelného přechodu Tg) lze považovat za další 

prostředek radikálové deaktivace – další typ procesu ukončení. Jedná se o reakci prvního řádu 

zahrnující pouze jeden polymerní radikál, tj. monomolekulární terminaci. Rychlost 𝑅𝑡
𝑚 je dána 

následující rovnicí prvního řádu: 

 𝑅𝑡
𝑚 =

𝑑𝑃•

𝑑𝑡
= 𝑘𝑡

𝑚 ∙ [P•], (3)  

kde [P•] je celková koncentrace reaktivního radikálu a 𝑘𝑡
𝑚 je monomolekulární terminační 

rychlostní konstanta. 

 Koeficient rychlosti monomolekulární terminace 𝑘𝑡
𝑚 představuje zlomek radikálů 

imobilizovaných v polymerní síti (vyloučených z dalších reakcí) za jednotku času. Zatímco 

bimolekulární terminace je nevratná, radikály eliminované monomolekulárním procesem 

mohou být reaktivovány zvýšením mobility v síti, a to například zvýšením teploty. Celková 

rychlost ztráty reaktivních radikálů je dána součtem 𝑅𝑡
𝑏a 𝑅𝑡

𝑚. 

 Obecný výraz pro rychlost polymerace, odvozen za předpokladu ustáleného stavu a 

výhradně bimolekulární terminace, zní: 

 
𝑅𝑝 = 𝑘𝑝 ∙ [𝑀] ∙ (

𝑅𝑖

2 ∙ 𝑘𝑡
𝑏)

0,5

, 

 

(4)  

kde kp je rychlostní konstanta propagace, [M] je koncentrace monomeru, 𝑅𝑖 je rychlost iniciace 

a 𝑘𝑡
𝑏 je bimolekulární terminační rychlostní konstanta. [18] 

2.2.2 Zasíťování 

Pro tvorbu sítě jsou potřebné monomery obsahující aspoň dvě dvojné vazby ve své struktuře. 

Tyto monomery využijí svou jednu dvojnou vazbu na to, aby se připojily do rostoucího 
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polymeru a druhá nezreagovaná dvojná vazba zůstává na okraji hlavního řetězce jako postranní 

dvojní vazba. V dalším kroku může radikálový konec hlavního řetězce reagovat několika 

způsoby:  

• K radikálu se přiblíží nový monomer, který s ním bude reagovat, a díky tomu se řetězec 

prodlouží a zvýší molekulovou hmotnost rostoucího polymeru 

• Radikál bude reagovat s postranní dvojnou vazbou na svém polymerním řetězci, což 

bude vést ke vzniku cyklů a tím i k tvorbě mikrogelu (oblast vysoce zesíťovaného 

polymeru v oblasti méně polymerizované matrice) 

• Radikál bude reagovat s postranní dvojnou vazbou jiné makromolekuly, což vede 

k síťování, a tedy i k tvorbě sítě 

 

Obrázek 11: Možné reakce růstového procesu makroradikálu (p-propagace, c-cyklizace,  

x-crosslinking) [23] 

 Kompaktní a vysoce zesíťované mikrogely se formují na začátku polymerace. V další reakci 

(makrogelaci) tak následně dochází ke spojení samotných mikrogelů, aby vytvořily makrogel. 

Po překročení bodu gelace, jenž je možno charakterizovat jako přechod vysoce rozvětvené 

molekuly do vysoce zesíťované makromolekuly, je celý systém složený z nerozpustného gelu 

a z rozpustné části. S rostoucí mírou konverze se snižuje obsah rozpustné části. Vznik cyklů je 

nepříznivý a vede k neefektivnímu síťování, což prodlužuje čas, kdy se systém dostane do bodu 

gelace. Cyklizace je méně pravděpodobná, když jsou reagující skupiny dále od sebe, a rovněž 

když ohebnost hlavního řetězce je nízká. Vznik mikrogelů přispívá ke vzniku nehomogenních 

oblastí v systému, a to způsobuje zhoršení mechanických vlastností polymerní sítě v porovnání 

se systémy obsahující sítě homogenní. [18] [23] 
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Obrázek 12: Průběh volné radikálové polymerace od monomeru až ke vzniku mikrogelů [23] 

 Významnou charakteristikou volné radikálové polymerace multifunkčních monomerů je 

jejich silná závislost na difuzních efektech. Terminace řízená difúzí nastává, když je omezena 

mobilita rostoucích polymerních řetězců. V takovém případě rychlost terminace aktivních 

polymerních řetězců klesá, protože jejich mobilita je omezená a polymerní řetězce musí růst 

dostatečně dlouho, než se nalezne jiný polymerní řetězec, a došlo k ukončení reakce. Snížení 

rychlosti terminace tak způsobuje dramatický nárůst stupně konverze. Tento jev se nazývá 

autoakcelerace neboli efekt Trommsdorffa. [17] 

2.2.3 Polymerizace ve tmě (dovytvrzení)  

Fotopolymerace multifunkčních monomerů je spojena se značným efektem dovytvrzení (jinak 

nazývaný také post-polymerace). Poté, co byl osvit ukončen, fotoiniciovaná reakce stále 

pokračuje s klesající intenzitou až všechny radikály v systému nejsou využity v bimolekulární 

nebo v monomolekulární reakci. Dovytvrzení může probíhat do té doby než jsou vyčerpány 

všechny radikály a reaktanty jsou dostatečně mobilní. 

 Polymerace ve tmě může trvat pár sekund nebo dokonce až několik dní. Je známo, že 

polymerace některých akrylátů pokračuje dokonce dva dny po fotoiniciaci a konverze ve tmě 

může být značná. Záleží na počtu iniciovaných radikálů vygenerovaných během ozáření, 

dostupnosti volných radikálů, celkové konverze na začátku dovytvrzení, teplotě a reaktivitě 

polymerů.  

 Polymerace ve tmě může být značně urychlena zvýšením teploty. Je to zapříčiněno zvýšením 

mobility systému. Když je monomer vytvrzován při teplotě nižší než je teplota skelného 
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přechodu finálního polymeru, je možné pozorovat vitrifikaci během polymerace. Přesáhnutí 

teploty skelného přechodu limituje mobilitu monomerů a zabraňuje dalším možným reakcím 

nezreagovaných skupin v polymerním systému. Finální konverzi je možné zvýšit dovytvrzením 

nad teplotu skelného přechodu.  

 Kyslík snižuje rozsah post-polymerace z důvodu lapání volných radikálů za vzniku peroxy- 

a hydroperoxy radikálů. Tyto radikály jsou schopny ve značné míre ovlivňovat kinetiku 

reakce. [18] 

2.2.4 Vliv struktury a funkčnosti monomeru 

Rychlost polymerace akrylátů je značně vyšší než methakrylátů, což je zapříčiněno absencí  u 

akrylátů α-methylové skupiny se stabilizačním efektem počas propagace. Kromě typu 

polymerizovatelné skupiny má velký vliv funkčnost, tedy počet polymerizovatelných skupin 

v molekule.  

 

 

Obrázek 13: Struktura akrylátového a methakrylátoveho radikálu [18] 

 Vetší funkčnost má za následek rychlejší průběh reakce. To je způsobeno přítomností většího 

počtu funkčních skupin, které rovněž způsobují rychlejší nástup gelace a vitrifikace kvůli 

tvorbě hustších sítí. Vyšší hustota zasíťování ale snižuje celkovou konverzi dvojných vazeb, 

což způsobuje vyšší obsah nezreagovaných nenasycených vazeb. Při trifunkčních nebo 

vícefunkčních monomerech je vzdálenost mezi dvojnými vazbami kratší, a proto může 

docházet často také k cyklizaci.  

 Kromě funkčnosti je hustota zesítění závislá na délce řetězců mezi funkčními skupinami, 

označovanými také jako spacer groups. Vetší délka řetězce mezi funkčními skupinami přispívá 

ke zvýšení celkové konverze, poněvadž hustota zesítění se sníží. Podobný výsledek je možné 

docílit, když řetězce mezi funkčními skupinami vykazují značnou flexibilitu.  

 Dalším faktorem spojeným s funkčností monomeru je viskozita, která ve většině případů 

roste s funkčností, a bývá často spojována s větší molekulovou hmotností. Viskozita má značný 

vliv na kinetiku fotopolymerace. Radikály ve velmi viskózních oligomerech mají horší 

pohyblivost, což způsobuje pomalejší reakci. Na viskozitu mají rovněž vliv mezimolekulové 

interakce, jako například vodíkové můstky zvyšující viskozitu.  

 Během polymerace jsou dvojné vazby v monomerech přeměněny na jednoduché kovalentní 

vazby. Tohle způsobí zkrácení vazby, a tedy i objemové smrštění.  Monomery s vyšší molární 

hmotností a s nižší funkčností vykazují pouze mírné smrštění. Míra smrštění methakrylátu je 

menší v porovnaní s akryláty. Je to spojeno s jejich nižší mírou konverze a vyšší rigiditou 

polymerního řetězce. [18] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

3.1 Materiály a příprava vzorků  

3.1.1 Příprava pryskyřice 

Pro přípravu pryskyřice bylo použito pět typů monomerů, iniciační systém a stabilizátor: 

• Bis-EMA, 2,2-bis[4-(2-methakryloxy-ethoxy)-fenyl]propan (Esschem Europe Ltd.) 

• Bis-GMA, 2,2-bis-[4-(2-hydroxy-3-methakryloyloxy-propoxy)-fenyl]propan 

(Esschem Europe Ltd.) 

• UDMA, urethan dimethakrylát (Esschem Europe Ltd.) 

• TEGDMA, triethylenglykol dimethakrylát (Esschem Europe Ltd.) 

• HEMA, 2-hydroxyethyl-methakrylát (Esschem Europe Ltd.) 

• CQ, kafrchinon (ABCR GmbH) 

• DMAEMA, 2-(dimethylamino)ethyl methakrylát (Sigma Aldrich s.r.o.) 

• BHT, butylhydroxytoluen (Sigma Aldrich s.r.o.) 

Vysokoviskózní monomery (Bis-EMA, Bis-GMA, UDMA) byly před dávkováním zahřáty 

v sušárně na teplotu 70 °C pro lepší zpracovatelnost. Následně byly jednotlivé monomery 

dávkovány pomocí jednorázových sterilních stříkaček na laboratorních předvážkách. Do 

monomerního systému byl kvantitativně převeden iniciační systém a stabilizátor. Poté byla 

směs promíchávána ještě po dobu 2 hodin na magnetické míchačce v kádince zabalené 

alobalem. Obsah monomerů a jejich vlastnosti jsou uvedeny v tab. 2: 

Tabulka 2: Obsah a vlastnosti monomerů 

Monomer Molární poměr M [g/mol] 
Viskozita při 25 °C 

[mPa⋅s] 

Bis-EMA 6 496,6 775 

Bis-GMA 2 512,6 700 000 

UDMA 5 470,6 8500 

TEGDMA 6 286,3 100 

HEMA 2 130,1 6,1 

3.1.2 Příprava částicového kompozitního materiálu 

Pro částicový kompozitní materiál bylo použito částicové plnivo v podobě barnatého skla 

(Ba Glass) o velikosti 0,7 µm od firmy SCHOTT. Plnivo bylo komerčně povrchově upraveno 

silanem. Podrobnější informace o úpravě nejsou dostupny.   

Plnivo bylo přidáváno do matrice ve vakuovém mísiči  ARV-310P (Thinky USA ,Inc.) po 

třech krocích. Po každém přídavku byl vždy systém míchán 30 sekund při 2000 otáčkách za 

minutu atmosférického tlaku. Kompozitní systém obsahoval celkem 63 hm. % plniva. 



22 

 

3.1.3 Příprava kompozitního materiálu s nanovlákny 

Keramická nanovlákna použitá jako výztuž jsou známá pod obchodním názvem NnF CERAM-

SiO2 (NANO4FIBERS Group s.r.o.). Vlákna mají průměr od 400 až do 800 nm a specifický 

měrný povrch od 50 až do 500 m2/g.  

K silanizaci bylo do 250 ml baňky bylo naváženo 2,50 g SiO2 vláken. Dále k obsahu baňky 

se přidá 150 g cyklohexanu, 0,5 g 3-(trimethoxysilyl)propyl methakrylátu a 0,15 g 

propylaminu. Baňka byla následně umístěna do vakuové odparky, kde po dobu 30 min za 

laboratorní teploty probíhala hydrolýza. Následně byl obsah baňky promícháván na vodní lázni 

při teplotě 60 °C po dobu 30 min. Po ukončení bylo spuštěno vakuum a směs promíchávána po 

dobu dalších 30 minut. Poté byla teplota zvýšena na 95 °C a obsah baňky zahříván po dobu 60 

minut za vákua. Takto připravená vlákna byla sušena v sušárně při 80 °C po dobu 12 hodin.  

Vláknový kompozit byl připraven přidáním nasekaných silanizovaných vláken do matrice 

ve vakuovém mísiči stejným principem jako při přípravě časticového kompozitu. Připravený 

systém obsahoval celkem 6 hm. % vláken. 

3.1.4 Příprava hybridního kompozitního materiálu 

Hybridní kompozitní materiál byl připraven přidáním částicového mikroplniva a keramických 

nanovláken do matrice ve vakuovém mísiči. Kompozitní systém obsahoval celkem 57 hm. % 

plniva a 6 hm. % vláken. 

3.1.5 Příprava zkušebních těles pro DMA 

Zkušební tělesa ve formě trámečků o rozměrech 1,8×50×2 mm byla připravena pomocí formy 

z Lukoprenu N 1522 (Lučební závody a.s. Kolín). Kompozitní materiál byl nadávkován do 

dutiny ve formě, která byla následně umístěna do vytvrzovací fotokomory Targis Power 

(Ivoclar). Kompozit byl ozařován modrým světlem o vlnové délce 460 nm po dobu 4 minut, po 

ukončení ozařovaní probíhalo ochlazování po dobu 1 minuty. Hotový trámeček byl obroušen 

ze všech stran a opláchnut acetonem. 
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Obrázek 14: Komora pro vytvrzování světlem Targis Power 

 

Obrázek 15: Forma z Lukoprenu a hotové trámečky pro DMA 
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Tabulka 3: Označení vzorků 

Vzorek Označení 

Matrice M 

Matrice + 6 hm. % vláken MV 

Matrice + 63 hm. % plniva MP 

Matrice + 57 hm. % plniva + 6 hm. % vláken SM 

 

3.2 Metody měření vzorků  

3.2.1 Fotoreologie 

Fotoreologie slouží k měření změn reologických vlastností, k nimž dochází během 

fotopolymeračních reakcí. 

Při dynamickém oscilačním měření je vzorek působením smykového a normálového napětí 

podroben deformací. Celkový odpor vzorku proti deformaci vyjadřuje komplexní modul 

pružnosti ve smyku, který se skládá z elastického (G´) a ztrátového (G´´) modulu pružnosti. 

Elastický modul reprezentuje množství energie uložené ve vzorku během jednoho cyklu 

zatěžování. Ztrátový modul reprezentuje energetické ztráty během jednoho cyklu. Jak elastický, 

tak i ztrátový modul je velmi citlivý na změny hustoty zesítění polymeru. Dalším významným 

parametrem je bod gelace – bod, v němž se objeví nekonečně velká makromolekula. Po 

překročení bodu gelace v systému začíná převládat elastický modul (G´) v důsledku nárůstu 

síťové hustoty. [24] 

Sledování viskoelastických vlastností bylo provedeno pomocí reometru AR-G2 (TA 

Instruments) při geometrii deska-deska. Spodní geometrie byla tvořena deskou z křemíku, horní 

geometrie deskou z hliníku, obě o průměru 20 mm. Vzdálenost mezi deskami byla nastavena 

na 500 µm. Záření o požadované intenzitě bylo generováno LED diodou a mělo vlnovou délku 

455 nm. Při oscilačním způsobu měření byla nastavena frekvence 1 Hz a amplituda smykové 

deformace 1 %. Vzorek byl nejprve podroben tokovému namáhaní rychlostí 1 rad·s−1 po dobu 

10 sekund a k vlastnímu ozařování došlo po 30 sekundách od začátku měření. Každé měření 

probíhalo 2 minuty. Vzorek o objemu cca 0,16 ml byl nanášen na spodní desku. Následně byla 

spuštěna oscilující horní deska, která svým pohybem vyvolávala smykovou deformaci vzorku. 

Byly provedeny tři typy experimentálních měření. Pro kratší osvit byla nastavena intenzita 

ozařování 50 mW/cm2 a doba osvitu 1 sekunda. Při delších dobách osvitu byly vzorky 

ozařovány modrým světlem o intenzitě 1 mW/cm2 po dobu 8 a 10 sekund. Každý test byl 

proveden dvakrát, pokaždé s nově nadávkovaným vzorkem. Mezi jednotlivými měřeními byla 

geometrie důkladně očištěna destilovanou vodou a isopropanolem. Získaná data byla 

vyhodnocována v programu TRIOS. 
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Obrázek 16: Osvícení vzorku modrým světlem 

3.2.2 Diferenciální kompenzační fotokalorimetrie (DPC)  

Diferenční kompenzační fotokalorimetrie je experimentální metoda, jež se zabývá tepelnými 

vlastnostmi materiálů. Tato metoda se využívá pro určení teploty tání, teploty skelného 

přechodu, polymorfismu, oxidační stability, hodnoty tepelné kapacity, krystalizaci a rovněž 

stanovení čistoty.  

Vzorek se nadávkuje do pánvičky umístěné do měřící komory systému DSC spolu s 

referenční pánvičkou (je obvykle prázdná). Řídící jednotka (software) zajištuje konstantní 

rychlost ohřevu, chlazení nebo izotermní podmínky. Základem analýzy je proces 

zaznamenávání rozdílu mezi množstvím tepla dodaného vzorku a referenci při probíhajících 

fázových přechodech. [25] [26] 

Obrázek 17: Pánvička se vzorkem a prázdná referenční pánvička v měřící cele [27] 



26 

 

Malé množství vzorku (10 až 30 mg) bylo umístněno na dno hliníkové pánvičky, referenční 

pánvička byla prázdná. Obě pánvičky byly vloženy do měřicí cely přístroje DSC 2920 od firmy 

TA Instruments. Měření probíhalo za izotermických podmínek v inertní atmosféře dusíku s 

průtokem plynu 70 ml⋅min−1 při teplotě 35 °C. Vzorek byl ozařován po celkovou dobu 10 minut. 

Světelným zdrojem byla rtuťová oblouková lampa (Oriel) zajištěna filtrem FSQ-BG40 s 

maximální propustností světla při vlnové délce 460 mm (Newport). Vlastní ozařování vzorku 

nastalo v 90 sekundě měření po 60 sekundách ekvilibraci a 30 sekundách zaznamenávání dat.  

Údaje získány kalorimetrickým měřením byly vyhodnoceny pomocí softwarů Trios a Excel. 

Analýzou dat byla stanovena polymerační rychlost, stupeň konverze dvojných vazeb a 

polymerační teplo. 

Teoretické polymerační teplo při 100 % konverzi dvojných uhlíkových vazeb bylo 

vypočítáno podle vztahu: 

 ∆Q
t
=

2∙∆Q0∙(nBis-GMA+nBis-EMA+nUDMA+nTEGDMA+)+(∆Q0∙nHEMA)

mBis-GMA+mBis-EMA+mUDMA+mTEGDMA+mHEMA
 [J∙g−1],   

 
(5)  

Kde ∆Q0 je polymerační teplo methylmethakrylátů (∆Q0 = 54 800 J· mol-1), n látkové množství 

příslušného monomeru [mol], m hmotnost příslušného monomeru [g]. [28] 

Stupeň konverze dvojných vazeb byl vypočítán podle rovnice: 

  

Pc=c=
∆Q 

∆Qt 
∙100% ,  (6)  

kde ∆Q je polymerační teplo [J∙g-1], ∆Q
t
 teoretické polymerační teplo při 100 % konverzi 

dvojných uhlíkových vazeb [J ∙ g−1]. [28] 

Pro výpočet polymerační rychlosti byl použit vztah: 

  

Rp=
h ∙ρ

∆Q
0

 [mol∙l
-1

∙s-1], (7)  

kde h je tepelný tok [W·g-1],  hustota daného systému [g·l-1], ∆Q0 polymerační teplo 

methylmetakrylátu (∆Q0 = 54 800 J· mol-1). [29] 

3.2.3 Dynamická mechanická analýza (DMA) 

Dynamická mechanická analýza (DMA) se využívá ke sledování viskoelastické odezvy 

materiálů při namáhání ve formě napěťových oscilací. Při požadovaných frekvencích a 

teplotách se na materiál aplikuje oscilační napětí a měří se deformační odezva materiálu. 

Výsledky analýzy jsou ovlivněny molekulární strukturou a chováním materiálu. Obvykle jsou 

poskytovány jako grafické vyjádření elastického modulu, ztrátového modulu a ztrátového 

faktoru v závislosti na teplotě, frekvenci nebo času. Maximum píky ztrátového modulu 

reprezentuje teplotu skelného přechodu. [30] 

Měření probíhalo na přístroji RSA-G2 (TA Instruments). Testovací trámečky byly namáhány 

při frekvenci 1 Hz, deformaci 0,01 %, předpětí 0,05 N a při citlivosti 0,01 N v teplotním rozmezí 

40–150 °C s rychlostí ohřevu 3 °C/min. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1  Fotoreologie 

Pomocí fotoreologie byly sledovány viskoelastické vlastnosti kompozitních materiálů o 

odlišném složení při různých intenzitách a dobách osvitu. Doba zgelovatění ve 

fotoaktivovaných kompozitních pryskyřicích závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je 

množství a aktivita volných radikálů vytvořených během ozařování. Čím vyšší intenzita, tím 

větší množství energie je dodávána do systému. Vysoké intenzity světla imobilizují systém 

zpočátku rychlým zvyšováním viskozity, ale následně vzniká přebytek volného objemu, který 

zvyšuje mobilitu monomerů, a tím urychluje tvorbu gelové fáze. [31] 

Hodnoty pro elastický modul v bodě gelace (G´bod gelace), elastický modul na konci měření 

(G´120s) a časy k dosažení bodu gelace jsou uvedeny v tab. 4–6. Závislosti elastického a 

ztrátového modulu na čase pro různé typy vzorků jsou znázorněny na obr. 18–20. Závislosti 

elastického a ztrátového modulu na čase pro různé osvitové doby a intenzity světla  jsou 

znázorněny na obr. 21–24. 

Jak lze vidět na obr. 21–24, všechny vzorky vykazovaly nejvyšší hodnoty elastického 

modulu po uplynutí 120 sekund při iniciaci světlem o intenzitě 1 mW/cm2 a době osvitu 10 

sekund. Nejrychleji bod gelace nastal u všech vzorků při době osvitu 1 sekundy o intenzitě 

50 mW/cm2 ( obr. 21–24 ). Nejvyšší hodnoty elastického modulu v bodě gelace vykazovaly 

všechny vzorky kromě typu MV při iniciaci světlem o intenzitě 50 mW/cm2 a době osvitu 1 

sekundy. Na obr. 21 a 23 si lze všimnout, že u vzorků M a MV při intenzitě 1 mW/cm2 a době 

osvitu 10 sekund, stejně jako při intenzitě 50 mW/cm2 a době osvitu 1 sekundy má elastický 

modul na konci měření tendenci stále růst. To může být vysvětleno tím, že při vyšší intenzitě 

ozařování (nebo při delším čase ozařování), dochází ke vzniku většího množství aktivních 

center, jelikož rychlost rozpadu fotoiniciátoru narůstá společně se zvyšující se celkovou 

intenzitou světla. Reaktivita aktivních center má výrazný vliv na difuzi radikálů a 

vytvrzování. [32]   

Tabulka 4: Hodnoty elastického modulu a bodu gelace pro dobu osvitu 1 sekundy o intenzitě 

50 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 

Vzorek Měření Bod gelace [s] G´bod gelace [Pa] G´120s [Pa] 

M 
1. 26,1 6,1 360 

2. 25,8 5,4 340 

MP 
1. 22,2 115,4 5 300 

2. 22,1 107,5 5 070 

MV 
1. 27,4 23,0 630 

2. 29,2 20,5 550 

SM 
1. 21,9 70,2 3 230 

2. 21,9 80,4 3 560 
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Tabulka 5: Hodnoty elastického modulu a bodu gelace pro dobu osvitu 8 sekund o intenzitě 1 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 

Vzorek Měření Bod gelace [s] G´bod gelace [Pa] G´120s [Pa] 

M 
1. 38,3 2,1 10 

2. 36,9 2,6 20 

MP 
1. 29,3 105,9 1 170 

2. 28,7 73,9 1 750 

MV 
1. 37,0 13,8 160 

2. 35,8 11,8 220 

SM 
1. 27,8 116,9 7 670 

2. 28,1 139,0 4 550 

 

Tabulka 6: Hodnoty elastického modulu a bodu gelace pro dobu osvitu 10 sekund o intenzitě 

1 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 

Vzorek Měření Bod gelace [s] G´bod gelace [Pa] G´120s [Pa] 

M 
1. 32,4 4,7 410 

2. 32,4 6,1 560 

MP 
1. 28,6 83,4 12 260 

2. 28,7 80,0 7 900 

MV 
1. 49,7 62,4 780  

2. 50,0 82,2 1010 

SM 
1. 28,0 77,0 17 510 

2. 27,9 65,6 16 100 
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Obrázek 18: Závislost elastického a ztrátového modulu na čase pro dobu osvitu 1 sekundy 

o intenzitě 50 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 
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Obrázek 19: Závislost elastického a ztrátového modulu na čase pro dobu osvitu 8 sekund o 

intenzitě 1 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 

  



31 

 

Obrázek 20: Závislost elastického a ztrátového modulu na čase pro dobu osvitu 10 sekund 

o intenzitě 1 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 
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Obrázek 21: Závislost elastického a ztrátového modulu na čase pro vzorek M pro dobu osvitu 8 a 

10 sekund o intenzitě 1 𝑚𝑊/𝑐𝑚2  a pro dobu osvitu 1 sekundy o intenzitě 50 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 
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Obrázek 22: Závislost elastického a ztrátového modulu na čase pro vzorek MP pro dobu osvitu 8 a 

10 sekund o intenzitě 1 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 a pro dobu osvitu 1 sekundy o intenzitě 50 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 
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Obrázek 23: Závislost elastického a ztrátového modulu na čase pro vzorek MV po dobu osvitu 8 a 

10 sekund o intenzitě 1 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 a pro dobu osvitu 1 sekundy o intenzitě 50 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 
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Obrázek 24: Závislost elastického a ztrátového modulu na čase pro vzorek SM pro dobu osvitu 8 a 

10 sekund o intenzitě 1 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 a pro dobu osvitu 1 sekundy o intenzitě 50 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 

4.2  Diferenciální kompenzační fotokalorimetrie (DPC)  

Pomocí fotokalorimetrie bylo zkoumáno, jak složení kompozitního systému ovlivňuje kinetiku 

polymerace. V tomto případě byly sledovány kinetické faktory jako stupeň konverze a 

polymerační rychlost. Na základě získaných výsledků byly vytvořeny grafy závislosti tepelného 

toku na čase (obr. 25), konverze na čase (obr. 26) a polymerační rychlosti na konverzi (obr. 27). 

Hodnoty polymeračního tepla ΔQ, maximální dosažené polymerační rychlosti 𝑅𝑝
𝑚𝑎𝑥 a konverze 

dvojných vazeb 𝑃𝑐=𝑐  zkoumaných vzorků jsou uvedeny v tab. 7. 

U materiálů M, MP a SM nebyly pozorovány významné rozdíly ve stupni konverze a 

rychlosti polymerace. Velmi rozdílné chování během vytvrzování oproti zbývajícím 

materiálům vykazoval kompozit obsahující nanovlákna, jak vyplývá z obr 25 až 27. 

Jak lze vidět na obr. 26, nejvyšší stupeň konverze byl pozorován u systému s čistou matricí 

M a hybridního kompozitu SM. Naopak nejnižší stupeň konverze byl pozorován u systému 

obsahujícího nanovlákna MV. Taktéž systém MV vykazoval nejnižší hodnotu maximální 

polymerační rychlosti (obr. 27). U materiálů typu SM a MP maximální polymerační rychlost 

byla větší než u systému s čistou matricí. K tomuto jevu nejspíše docházelo z toho důvodu, že 

plnivo bylo povrchově upraveno silanizací a obsahovalo na povrchu funkční skupiny schopny 

se zapojit do polymerace. Na druhou stranu, u vzorku MV povrchová úprava organofunkčními 
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silany mohla způsobit inhibici polymerační reakce tvorbou aglomerátů, jež snižují pohyblivost 

řetězců a zachycují reaktivní molekuly monomeru. [33] 

Průběh DPC záznamu u vzorku MV se podobá odezvě systému, ve kterém dochází k 

cyklizaci. Na začátku propagace cyklizace může být podporována díky zvýšené 

reaktivitě postranních dvojných vazeb na stejném řetězci ve srovnání s monomerními 

funkčními skupinami. To souvisí s větší koncentrací dvojných vazeb v blízkosti radikálu. To 

vede k rozsáhlé cyklizaci a tvorbě mikrogelů. Tyto zesítěné struktury vytvořeny na začátku 

polymerace zpomalují průběh konverze a oddalují bod gelace. Nezreagované dvojné vazby a 

volné radikály se dočasně zachycují v mikrogelových oblastech, ale mohou později reagovat. 

[31] Tento jev může být vysvětlen průběhem křivky na obr. 27, kde si lze všimnout, že rychlost 

polymerace s rostoucím stupněm konverze u vzorku MV nemá jednoznačný nárůst na začátku 

reakce oproti ostatním vzorkům. 

Tabulka 7: Hodnoty polymeračního tepla, konverze a nejvyšší polymerační rychlosti 

Vzorek ∆𝑸 [𝑱 · 𝒈−𝟏] 𝑹𝒑
𝒎𝒂𝒙 [𝒎𝒐𝒍 ∙ 𝒍 ∙ 𝒔−𝟏] 𝑷𝒄=𝒄 [%] 

M 165,5 0,050 60 

MP 160,0 0,055 58 

MV 124,2 0,019 45 

SM 165,2 0,058 59 
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Obrázek 25: Závislost tepelného toku na čase 
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Obrázek 26: Závislost konverze na čase 

Obrázek 27: Závislost polymerační rychlosti na konverzi 
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4.3 Dynamicko-mechanická analýza (DMA) 

Graf na obr. 28 znázorňuje závislost elastického a ztrátového modulu na teplotě. Teplota 

skelného přechodu u vzorků SM a MP byla vyšší než u čisté matrice M. Oproti tomu teplota 

skelného přechodu u vzorku MV byla dokonce nižší než u vzorku M. Hodnoty teplot skelného 

přechodu a dynamických modulů při počáteční a nejvyšší teplotě jsou uvedeny v tab. 8. 

Nejvyšší hodnoty elastického modulu na začátku měření při teplotě 40 °C vykazovaly 

vzorky MP a SM. Z obr. 29 lze podotknout, že ke konci měření hybridní kompozit SM nabývá 

větších hodnot elastického modulu než částicový kompozit MP. U vzorků MV a MP při zvýšení 

teploty došlo k vyššímu poklesu elastického modulu než u čisté matrice a hybridního 

kompozitu. V průběhu měření docházelo v kompozitech pravděpodobně k dalšímu zasíťování, 

jelikož zhotovené vzorky nebyly temperovány při teplotě nad Tg, což by zabránilo 

dovytvrzování. 

Tabulka 8: Hodnoty teploty skelného přechodu a elastického modulu 

Vzorek 𝑻𝒈 [°C] 𝑮´𝟒𝟎 [GPa] 𝑮´𝟏𝟓𝟎 [GPa] 

M 79,6 1,2 0,1 

MP 59,2 3,4 0,3 

MV 51,6 1,1 0,1 

SM 83,5 2,1 0,5 
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Obrázek 29: Porovnání hodnot elastického o modulu při 40 °C, 60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C, 150 °C 

  

Obrázek 28: Závislost elastického o modulu a ztrátového modulu na teplotě 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo prostudovat, jakým způsobem ovlivňuje přítomnost keramických 

nanovláken a částicového mikroplniva v dimetakrylátové pryskyřici její vytvrzování iniciované 

modrým světlem. Byly připraveny čtyři typy materiálů: čistá matrice, částicový kompozitní 

materiál, kompozitní materiál s nanovlákny a hybridní kompozitní materiál obsahující 

nanovlákna i mikroplnivo. U vzorků byly sledovány změny viskoelastických vlastností v 

průběhu vytvrzování a stanoveny kinetické faktory jako polymerační teplo, stupeň konverze a 

maximální polymerační rychlost. 

Pomocí fotoreologie byly sledovány viskoelastické vlastnosti kompozitních materiálů při 

různých intenzitách a dobách osvitu. Nejvyšších hodnot elastického modulu v bodě gelace u 

všech typů vzorků kromě vláknového kompozitu bylo dosaženo při nejvyšší intenzitě 

ozařování. U nejvyšší intenzity taktéž došlo nejrychleji k dosažení bodu gelace. Nejvyšších 

hodnot elastického modulu na konci měření u všech typů vzorků bylo dosaženo při menší 

intenzitě, ale delší době ozařování. Z toho vyplývá, že s rostoucí intenzitou roste koncentrace 

aktivních centrů, což urychluje tvorbu gelové fáze, ale v důsledku nedostatečné doby ozařování 

značné množství aktivních centrů později zanikne. Důležité je také zmínit, že i malý přídavek 

keramických nanovláken vyvolal značný nárůst elastického modulu pružnosti. 

Při DPC analýze byla sledována polymerační kinetika. Kompozitní systémy obsahující 

mikroplnivo a nanovlákna dosáhly nižších konverzí ve srovnání s čistou matricí. K tomuto jevu 

pravděpodobně docházelo kvůli povrchové úpravě a inhibičnímu účinku organosilanů. Dále 

mohlo v průběhu reakce docházet k cyklizaci a tím i ke snížení zesíťovaní. Tento jev se může 

uplatňovat u matric obsahujících monomer TEGDMA v souvislosti s vysokou flexibilitou 

monomerních řetězců. Nejvyšší polymerační rychlost byla dosažena u hybridního kompozitu 

v důsledku vysoké viskozity systému. 

Viskoelastické vlastnosti vzorků byly zkoumány DMA analýzou. U vzorků obsahujících 

mikroplnivo docházelo k očekávanému zvýšení elastického modulu oproti čisté matrici. To 

bylo způsobeno tím, že anorganické částice mají ve srovnání s matricí vyšší pevnost a modul 

pružnosti. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BHT butylhydroxytoluen 

Bis-EMA 2,2-bis[4-(2-methakryloxy-ethoxy)-fenyl]propan 

Bis-GMA         2,2-bis-[4-(2-hydroxy-3-metakryloyloxy-propoxy)-fenyl]propan 

CQ kafrchinon 

DMA dynamicko-mechanická analýza 

D3MA dekandiol dimetakrylát 

DMAEMA 2-(dimethylamino)ethyl methakrylát 

DPC diferenciální kompenzační fotokalorimetrie 

HEMA 2-hydroxyethyl-methakrylát 

TEGDMA    trietylenglykol dimethakrylát 

UDMA urethan dimethakrylát 

UV ultrafialové 

hm. % hmotnostní procento 

 hustota 

Tg teplota skelného přechodu 

n látkové množství 

m hmotnost 

Rp
max maximální polymerační rychlost 

Rp rychlost propagace 

PC=C stupeň konverze dvojných vazeb 

kd rychlostní konstanta rozkladu iniciátoru 

ki rychlostní konstanta iniciace 

ktr rychlostní konstanta přenosu řetězce 

kp rychlostní konstanta propagace 

kt
p primární terminační rychlostní konstanta 

kt
b bimolekulární terminační rychlostní konstanta 

kt
m monomolekulární terminační rychlostní konstanta 

[M]  koncentrace monomeru 

[P•] koncentrace reaktivního radikálu 

Rt
b rychlost bimolekulární terminace 

Rt
m rychlost monomolekulární terminace 

Ri rychlost iniciace 

∆Qt teoretické polymerační teplo  

∆Q0 polymerační teplo methylmethakrylátu 

∆Q naměřené polymerační teplo 

h tepelný tok 

G´ elastický modul pružnosti 

G´´ ztrátový modul pružnosti 

                    


