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Abstrakt
Práca sa zaoberá štúdiom interlaminárnej šmykovej pevnosti polymérnych kompozitov
na báze nenasýtenej polyesterovej živice s jednosmerne orientovanými čadičovými prípadne
sklenenými vláknami. Základ experimentálnej časti práce tvorí príprava kompozitných vzo-
riek s rôznym typom povrchovej úpravy vláken (výstuže) ako aj samotná povrchová úprava.
Povrchovo neupravené, komerčne upravené vlákna a plazmochemicky upravené vlákna vy-
užité ako výstuž v polymérnom kompozite boli analyzované pomocou šmykového testu
krátkych telies a bola stanovená ich interlaminárna šmyková pevnosť. Pri plazmochemic-
kých povrchových úpravách a tvorbe tenkej vrstvy na povrchovo neupravených sklenených
a čadičových vláknach bol sledovaný vplyv rôznych depozičných podmienok na hodnotu in-
terlaminárnej šmykovej pevnosti kompozitu. Pri komerčne upravených sklenených vláknach
bol skúmaný dopad ich starnutia na interlaminárnu šmykovú pevnosť kompozitu. V práci
je využitá aj rastrovacia elektrónová mikroskopia spolu s energiovo disperznou spektrosko-
piou. Na základe všetkých výsledkov bol podaný návrh na korekciu a zlepšenie depozičných
podmienok a teda skvalitnenie medzifázy s cieľom dosiahnutia požadovaných šmykových
vlastností polymérnych kompozitov.

Abstract
The diploma thesis deals with the study of Inter-Laminar Shear Strength (ILSS) of po-
lymer composites, based on unsaturated polyester resin with unidirectionally oriented ba-
salt or glass fibers. The basis of the experimental part is the preparation of composite
samples with different types of surface treatment of a fibers (a reinforcement) as well as
the surface treatment itself. The untreated, the commercially treated fibers and the plasma-
treated fibers used as reinforcement in the polymer composites were analysed by a short
beam shear test and their ILSS was determined. The effect of various deposition conditi-
ons during Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) on the value of ILSS
of the composite with originally unsized glass or basalt fibers was studied. The impact
of aging on the interlaminar shear strength of the composites was investigated for commer-
cially treated glass fibers. The Scanning Electron Microscopy (SEM) is also used in the thesis
together with the Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). Based on all the results a proposal
was made to correct and improve the deposition conditions and thus improve the interphase
to achieve the required shear properties of polymer composites.

Kľúčové slová
polymérny kompozit, čadičové vlákna, medzifáza, interlaminárna šmyková pevnosť, šmy-
kový test krátkych telies, PECVD, TVS

Keywords
polymer composite, basalt fibers, interphase, interlaminar shear strength, short beam shear
test, PECVD, TVS
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Kapitola 1

Úvod

Všetky odvetvia priemyslu dnes investujú do vývoja a výskumu nových technológií veľké
množstvo prostriedkov a to hlavne za účelom optimalizovania výroby, zníženia nákladov
či zvýšenia úžitkových vlastností výrobkov. Jedným z dynamicky sa rozvíjajúcich odvetví,
je odvetvie kompozitných materiálov a ich využitie v automobilovom, leteckom, lodnom
priemysle, ale taktiež v oblastiach medicíny, elektronike či nanotechnológii. Vo všeobec-
nosti platí, že akýkoľvek materiál, skladajúci sa z dvoch alebo viacerých zložiek s rôznymi
vlastnosťami a jasným rozhraním medzi zložkami, môže byť označovaný ako kompozitný.

Typickým príkladom sú vláknové kompozitné materiály s polymérnou matricou. Na to,
aby bolo možné využiť relatívne vysokú pevnosť a tuhosť prítomných vláken (sklenených,
čadičových, uhlíkových,...) v monolitickom kompozitnom materiály vhodnom pre technické
aplikácie, sú vlákna prepojené s materiálom matrice naprieč tenkou vrstvou na rozhraní
povrchov týchto zložiek – medzifázou. Kvalita tejto medzifázy je kľúčová pri vyhodnocovaní
mechanických vlastností výsledného kompozitného materiálu. Môžeme povedať, že úpra-
vou povrchu výstuže, resp. vláken ešte pred ich samotným použitím v kompozite, môžeme
ovládať mechanické vlastnosti kompozitu.

Existuje množstvo techník povrchových úprav. Jednou z nich je príprava tenkej vrstvy
pomocou plazmochemickej depozície z plynnej fázy (PECVD). Touto metódou je možné de-
ponovať tenké vrstvy rozličných vlastností a to len zmenou depozičných podmienok, ako na-
príklad dodávaného výkonu plazmatického výboja, procesného tlaku, prietoku monoméru
či ďalších reaktívnych alebo inertných plynov.

Cieľom tejto práce je stanovenie interlaminárnej šmykovej pevnosti (ILSS) dlhými vlák-
nami vystužených polymérnych kompozitov s rôznym typom povrchovej úpravy vláken
(výstuže). Podstatnú časť práce tvorí tvorba tenkých vrstiev pomocou metódy PECVD
na sérii sklenených a čadičových vláken a následné vyhodnotenie ILSS kompozitu s touto
výstužou pomocou šmykového testu krátkych telies (SBS test), ktorý je profilovým me-
chanickým testom tejto práce. Taktiež je v práci študovaný a diskutovaný vplyv starnutia
sklenených vláken s komerčnou úpravou na ILSS kompozitu s touto výstužou. Analýzou
výstupov z SBS testov či SEM/EDS analýzy bude v závislosti na depozičných podmien-
kach pri PECVD podaný návrh na optimalizáciu depozičných podmienok a s tým spojené
dosiahnutie čo najpriaznivejších mechanických vlastností polymérneho kompozitu.
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Kapitola 2

Teoretická časť

2.1 Vláknami vystužené polymérne kompozity
Kompozitný materiál charakterizujeme ako heterogénny viacfázový systém v ktorom prí-
tomné fázy majú značne odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti. Spojitá, kontinuálna fáza,
ktorá určuje tvar kompozitného výrobku, sa nazýva matrica. Diskontinuálna fáza má ob-
vykle výrazne lepšie mechanické vlastnosti než spojitá fáza a nazývame ju výstuž. Výsledný
kompozit synergicky spája mechanické vlastnosti jednotlivých komponentov (obrázok 2.1).
K dosiahnutiu čo najlepších mechanických vlastností je však potrebné prepojiť jednotlivé
fázy naprieč medzifázou (viď. 2.4) tak, aby bol vzájomný prenos napätia medzi matricou
a výstužou čo najefektívnejší. Podľa použitého materiálu matrice sa dajú kompozitné ma-
teriály rozdeliť na polymérne (PMC), kovové (MMC) a keramické (CMC). [1]

Obrázok 2.1: Porovnanie ťahových vlastností vláken, matrice a kompozitu (upravené z [2])
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Najväčšie zastúpenie z celkovej produkcie kompozitných materiálov predstavuje spoje-
nie polymérnych matríc vystužené anorganickými vláknami (Fiber Reinforced Composites,
FRC), a to predovšetkým kvôli svojej nízkej mernej hmotnosti v kombinácii s vysokými
hodnotami mechanických vlastností a dobrou koróznou odolnosťou [3]. Vláknové kompo-
zity sa ďalej delia na krátkovláknové (SFRC) a dlhovláknové (LFRC) v závislosti na pomere
dĺžky vystužujúcich vláken a ich priemeru ( 𝐿

𝐷 ). Pre LFRC platí, že 𝐿
𝐷>100. [1] Dlhovlák-

nové jednosmerne orientované kompozitné materiály vykazujú výrazné smerové vlastnosti
(ortotropia). Ich nevýhodou sú ale nízke hodnoty ťahového modulu pružnosti (E) a ťahovej
pevnosti v priečnom smere (𝜎).

Výsledné mechanické vlastnosti kompozitov sú podmienené:

∙ Fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami jednotlivých zložiek (výstuž/matrica)

∙ Vzájomným podielom jednotlivých zložiek

∙ Geometriou výstuže

∙ Charakterom rozhrania medzi matricou a výstužou (medzifázy)

2.2 Polymérna matrica
Najdôležitejšou úlohou matrice je vzájomné spojenie s výstužou, pričom po spracovaní
vzniká tvarovo stály výrobok. Polymérna matrica má spojivovú funkciu takže z hľadiska
mechanických vlastností definuje a sprostredkúva prenosy vonkajšieho napätia do výstuže.
Použitá matrica taktiež plní dôležitú úlohu ochrany voči pôsobeniu vonkajších vplyvov.
Najčastejším materiálom používaným ako matrica sú polyméry – termosety či termoplasty.
Vybrané vlastnosti rôznych druhov matríc sú uvedené v tabuľke 2.1. [4]

Tabuľka 2.1: Vybrané vlastnosti polymérnych matríc [4]

Matrica Hustota Modul Pevnosť Relat. Tepl. Tepelná
pružnosti v ťahu ťažnosť rozťažnosť vodivosť

𝜌 E 𝜎 𝜖* 𝛼* K
[g/cm3] [GPa] [GPa] [%] [10−6·K−1] [W/m·K]

Termosety
Epoxidy 1,1–1,4 3–6 0,035–0,1 1–6 60 0,1
Nenasýtené 1,2–1,5 2,0–4,5 0,04–0,09 2 100–200 0,2
polyestery
Termoplasty
Nylon 6.6 1,14 1,4–2,8 0,06–0,07 40–80 90 0,2
PP 0,90 1,0–1,4 0,02–0,04 300 110 0,2
PEEK 1,26–1,32 3,6 0,17 50 47 0,2

Či už ide o matrice termosetické alebo termoplastické, zložitosť výroby takýchto kompo-
zitov je v porovnaní s kompozitmi s uhlíkovou alebo kovovou matricou omnoho nižšia. To je
dané hlavne nízkou teplotou potrebnou na spracovanie, ktorá sa u termosetov (epoxidy, fe-
noly) pohybuje v rozmedzí od izbovej teploty až po 200 ∘C, u termoplastov až do 400 ∘C. [5]
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2.2.1 Nenasýtené polyesterové živice

Bežné typy nenasýtených polyesterových živíc (UP) tvorí v podstate roztok vlastného ne-
nasýteného polyesteru vo vhodnom monomére, schopnom kopolymerizácie s nenasýteným
polyesterom. Tento nenasýtený polyester sa pripraví najčastejšie polyesterifikáciou nenasý-
tenej dikarboxylovej kyseliny, napr. kyseliny maleínovej, resp. jej anhydridu, alebo kyseliny
fumárovej a i. a polyalkoholu (napr. propylénglykol, etylénglykol). Kyselina maleínová po-
čas reakcie podlieha z 90 % izomeračnému prechodu na kyselinu fumárovú. Tento prechod
je znázornený na obrázku 2.2. To umožňuje tvorbu lineárnych reťazcov a s tým spojené
lepšie mechanické vlastnosti vytvrdenej živice. Pretože však polyester tvorený na báze ne-
nasýtených dvojsýtnych kyselín nemá najvýhodnejšie mechanické vlastnosti, nahrádza sa
časť nenasýtenej kyseliny inou, dvojsýtnou kyselinou alebo jej anhydridom, napr. kyselinou
ftálovou (ftalánhydridom) alebo kyselinou adipovou, ktoré neobsahujú dvojité väzby. [6]

Obrázok 2.2: Znázornenie stereoizomérie kyseliny maleínovej (vľavo) a fumárovej (vpravo)

Monomérne reaktívne rozpúšťadlo pre UP musí spĺňať isté predpoklady – nízka prcha-
vosť, dobrá rozpúšťacia schopnosť pre polyester, dobrá schopnosť kopolymerovať, hygie-
nická nezávadnosť a iné. Z týchto dôvodov a aj z dôvodov ekonomických sa ako sieťovací
monomér takmer výhradne používa styrén. Vytvrdzovanie UP je potom kopolymerizácia
dvojitých väzieb nenasýteného polyesteru s dvojitými väzbami styrénu. [6]

2.3 Vláknová výstuž
Vláknami vystužené kompozitné materiály s polymérnou matricou (PMC-LFRC) kombi-
nujú vysokú pevnosť vláken s vysokou húževnatosťou pružnej matrice. Vysoký objem vlá-
ken v LFRC systémoch zaisťuje predovšetkým vysoký modul pružnosti a vysokú pevnosť
v ťahu [4]. Výber vhodného typu výstuže, rovnako ako aj jej orientácia, je preto nevyhnutný.
Najvyššie hodnoty mechanických vlastností dosiahneme, pokiaľ namáhanie pôsobí v smere
dĺžky vláken.

Už od počiatku výroby vláknových kompozitov je na trhu veľké množstvo rôznych dru-
hov vláken. Medzi základné typy vystužujúcich vláken patria anorganické vlákna (kovové,
sklenené, uhlíkové), organické syntetické vlákna (aramidové, polyamidové) či organické prí-
rodné vlákna (vlna, bavlna, celulóza). Schematické delenie najčastejšie používaných vláken
je prezentované na obrázku 2.3. V technológiách výroby polymérnych kompozitov sú naj-
používanejšie sklenené vlákna, ktoré kombinujú dobré mechanické vlastnosti spoločne s re-
latívne lacnou výrobou. Mechanické vlastnosti niektorých druhov komerčne používaných
vláken sú uvedené v tabuľke 2.2. [7, 8]
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Obrázok 2.3: Schematické delenie najčastejšie využívaných vláken

2.3.1 Sklenené vlákna

Najčastejšie používanou výstužou vo vláknových kompozitov sú práve sklenené vlákna.
V technickej praxi sa používajú rôzne typy sklenených vláken. Jednotlivé typy sa líšia svo-
jím chemickým zložením, ktoré zároveň určuje vlastnosti daného vlákna a jeho potenciálne
využitie. Sklenené vlákna však majú spoločné to, že ich základným stavebným prvkom je
oxid kremičitý (SiO2). Tento oxid pri teplotách okolo 2000 ∘C mäkne a jeho molekuly sa
začnú v tavenine voľne pohybovať. Pokiaľ je takto ohriaty SiO2 rýchlo ochladený, jeho mole-
kuly nie sú schopné vytvoriť kryštalickú štruktúru a dochádza k tvorbe trojdimenzionálnej
siete Si–O väzieb s fundamentálnou tetraédrickou stavebnou jednotkou [SiO4]4−. Vysoká
teplota spracovávania tohto materiálu je však veľkou ekonomickou nevýhodou. Preto sú
do štruktúry skla pridávané rôzne prímesi. Oxidy Al2O3, TiO2 a ZrO2 poskytujú kati-
óny schopné substituovať kremík v tetraédrickej štruktúre a tým zvýšiť stabilitu silikáto-
vej siete. Polyhedrálny oxid B2O3 je jediná sekundujúca sieťovacia (sklotvorná) jednotka
schopná zapojenia sa do silikátovej štruktúrnej siete. Ostatné bežne prítomné katióny (Na+,
Ca2+, Fe2+, Fe3+, Ba2+, Li+, Mg2+, K+, Zn2+) alebo anióny (F−) sú viazané iba jednou,
dvomi alebo tromi kovalentnými väzbami a plnia funkciu modifikátorov, ktoré narušujú
pravidelnosť tetraédrickej štruktúrnej siete. Preto obsah alkalických zložiek v sklárskom
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Tabuľka 2.2: Vybrané vlastnosti rôznych druhov vláken [9, 10, 11]

Materiál Typický Hustota Modul Pevnosť Relatívna Priemerná
vlákna priemer pružnosti v ťahu tažnosť cena

d 𝜌 E 𝜎 𝜖* AC
[𝜇m] [g·cm−3] [GPa] [GPa] [%] [AC·kg−1]

Čadič 10-20 2,70 79,3–93,1 4,84 3,15 2,0
Sklo
E-sklo 10,0 2,54 72,3–75,5 3,45 4,80 0,9
S-sklo 10,0 2,49 83,0–86,9 4,30 5,00 1,2
C-sklo 2,49 68,9 3,16 4,80
D-sklo 2,16 52,5 2,45 4,70
L-sklo 4,30 51,1 1,68
PAN-uhlík
T-300 7,0 1,76 231 3,65 1,40 24,0
AS-1 8,0 1,80 228 3,10 1,32
T-40 5,1 1,81 290 5,65 1,80
IM-7 5,0 1,78 301 5,31 1,81 28,0
GY-70 8,4 1,96 483 1,52 0,38
Aramid
Kevlar 49 11,9 1,45 131 3,62 2,80 21,0
Kevlar 149 1,47 179 3,45 1,90 19,5
Technora 1,39 65–85 3,20–3,50 3,90–4,50

kmeni použitý na výrobu sklenených vláken je spravidla nižší ako 1 hm.%. Základné che-
mické žloženie rôznych typov skiel je znázornené v tabuľke 2.3. Vlastnosti daného vlákna
sú definované práve pomermi prítomných oxidov v danom vlákne (tabuľka 2.2). [4, 8, 12]

Sklenené vlákna, ako aj čadičové, sa pre ďalšie spracovanie podrobujú tzv. lubrikácii,
resp. apretačnému kúpeľu, t. j. ošetrujú sa tenkou vrstvou rôznych látok, zvyčajne organok-
remičitanov. Táto vrstva chráni vlákno pred mechanickým poškodením a umožňuje následné
jednoduchšie manipulovanie s nimi. Prítomnosť tenkej povrchovej vrstvy predpokladá aj
zlepšenie adhézie a tým zvýšenie medzifázovej šmykovej pevnosti na rozhraní vlákno/mat-
rica (Interfacial shear strength; IFSS), prípadne zvýšenie interlaminárnej šmykovej pevnosti
v kompozite (Interlaminar shear strength; ILSS).

Tabuľka 2.3: Chemické žloženie rôznych typov skiel a čadiča [12, 13, 14]

Oxid E-sklo E-sklo A-sklo D-sklo ECR-sklo S-sklo Čadič
[%] [bez B2O3] BF
SiO2 52–56 52–60 63–72 72–75 54–62 64–66 45–53
Al2O3 8–16 10–16 0–6 0–1 9–15 24–25 16–18
B2O3 5–10 – 0–6 21–24 – – –
CaO 16–25 19–25 6–10 0–1 17–25 0–0,1 9–10
MgO 0–5 0–5 0–4 – 0–4 9,5–10 5–7
Na2O+K2O 0–1 0–1 14–16 0–4 0–2 0–0,3 <5
FeO+Fe2O3 – – – – – – 10–11
Iné 0–1 0–1 0–1 0–1 2–10 0–1 1
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2.3.2 Čadičové vlákna

Čadič je jedna z najviac vyskytujúcich sa sopečných hornín, ktoré môžeme nájsť vo väč-
šine krajín sveta. Jeho chemické zloženie sa ale podľa miesta pôvodu môže líšiť. Čadičové
materiály sa klasifikujú podľa obsahu SiO2 na zásadité (<42 hm.% SiO2), mierne kyslé (43–
46 hm.% SiO2) a kyslé (>46 hm.% SiO2). Na výrobu vláken sa používajú čadičové horniny
s obsahom SiO2 vyšším ako 46 hm.% a zároveň množstvo alkálii (Na2O + K2O) prítom-
ných v týchto horninách musí byť nižší ako 5 hm.%. Chemická štruktúra čadiča je veľmi
podobná sklu. Priemerné percentuálne zastúpenie prítomných oxidov v čadičovom vlákne
reprezentuje tabuľka 2.3. [14, 15]

O čadičové vlákna je v posledných rokoch čoraz väčší záujem, či už je to zo strany
vedeckých pracovníkov, alebo priemyslu. Využitie čadičových vláken (BF) priťahuje po-
zornosť najmä vďaka vysokým modulom pružnosti (E, G), pevnosti, dobrej chemickej
odolnosti a odolnosti voči vysokým, respektíve nízkym teplotám. Čadič má taktiež vý-
borné izolačné vlastnosti proti hluku či vibráciám. Environmentálne hľadisko hrá čadičo-
vým vláknam taktiež do karát. Čadičové vlákna nereagujú na vodu a nespôsobujú znečis-
tenie ovzdušia. Výpary uvoľnené pri požiari sú menej jedovaté ako výpary z uhlíkových
vláken. Čadič je ekologicky čistá látka s trikrát lepšími izolačnými vlastnosťami ako az-
best. Pri vláknach s priemerom väčším ako 6 𝜇m neexistujú žiadne preukázané zdravotné
riziká (inhalačné, dermatologické). Je 100 % recyklovateľný a pomer kvality a ceny je výhod-
nejší v porovnaní s inými používanými druhmi vláken, ako sú uhlíkové, aramidové, sklenené.
[10, 16, 17]

Tabuľka 2.4: Tepelné vlastnosti BF a GF [10]

Vlastnosť BF GF (E-sklo)
Interval prevádzkových teplôt [∘C] -260–980 -60–650
Trvale nezávadná prevádzková teplota [∘C] 700 480
Tepelná vodivosť [W·m−1·K−1] 0,031–0,038 0,034–0,04
Bod topenia [∘C] 1 280 1 120
Koeficient tepelnej rozťažnosti [ppm·∘C−1] 8,0 5,4

Dlhé čadičové vlákna (Continuos Basalt Fibers; CBF) sa vyrábajú v jednom kroku
priamo z jemne mletého čadičového kmeňa ťahaním z taveniny pri teplote zhruba 1500–
–1700 ∘C. Niektoré metódy vyfukovania z taveniny (napr. metóda Junkers) sú vhodné
na výrobu lacných, krátkych vláken, pri ktorých sa predpokladajú relatívne zlé a nerov-
nomerné mechanické vlastnosti. Rozhodujúci je výber správneho kmeňa na výrobu vláken
so zreteľom na ich plánované použitie. [15, 18]

Tabuľky 2.2, 2.3 a tabuľka 2.4 nielen sumarizujú a kvantifikujú najdôležitejšie, priemys-
lom využívané vlákna, ale aj porovnávajú BF s inými druhmi vláken. Je dobré si všimnúť
dobré tepelné vlastnosti BF, pri ktorých je interval prevádzkových teplôt viac ako ná-
zorný. Hodnoty modulu pružnosti v ťahu sa pohybujú niekde medzi sklenenými vláknami
typu E (vysoko tuhé) a S (vysoko pevné). Pevnosť v ťahu je oproti skleneným vláknam
o niečo vyššia. S tým je spojená práve relatívna ťažnosť, ktorá pri BF nadobúda nižších
hodnôt. S vynikajúcim pomerom ceny k mechanickým vlastnostiam tieto vlákna disponujú
aj dobrými tepelnými, chemickými a tribologickými vlastnosťami. Čadičové vlákna sú ce-
novo porovnateľné so sklenenými vláknami typu E a sú dvanásťkrát lacnejšie ako uhlíkové
vlákna (napr. typu T-300). Použitie týchto vláken je už bežnou praxou v stavebnom či
leteckom priemysle, či na výrobu balistických materiálov. [18]
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2.4 Medzifáza
Termín medzifáza sa používa na označenie tenkej trojdimenzionálnej oblasti, ktorá je vy-
tvorená ako výsledok spojenia a reakcie medzi vláknom a matricou. Morfológia a chemická
štruktúra, rovnako ako aj termomechanické vlastnosti medzifázy, závisia na vlastnostiach
oboch zúčastnených kompomentov, ako vláken, tak aj matrice. V medzifázovej oblasti mô-
žeme rozlíšiť dve rozhrania, resp. medzivrstvy s rozličnou mikroštruktúrou. Jedno pomerne
ostré rozhranie na povrchu vlákna a druhé, rozptýlené v matrici (obrázok 2.4). [19, 20]

Obrázok 2.4: Schéma medzifázovej oblasti vláknového kompozitu [19]

Pri prenose mechanického napätia v oblasti medzifázy dochádza k vzájomnej interakcii
výstuže s matricou, sprevádzanou prenosom tohto napätia z matrice na vlákna. Z tohto
dôvodu je oblasť skúmania medzifázy a jej vlastností kľúčová pre výskum adhézie v kom-
pozitoch. Medzivrstva má za úlohu zvýšiť zmáčavosť vláken matricou a kompatibilitu fáz.
Môže byť nanášaná rôznymi spôsobmi. Najbežnejším, komerčným spôsobom je povrchová
úprava sklenených vláken ihneď po výrobe vo vodnom apretačnom kúpeli. Následným po-
užitím týchto vláken v kompozite vzniká takzvaná neriadená medzifáza. Naopak cielená,
riadená medzifáza vzniká riadenou, kontrolovanou depozíciou tenkej funkčnej medzivrstvy
na výstuž. V prípade, že predmetom nášho skúmania je adhézia v kompozite, môžeme
povedať, že skúmame vlastnosti medzifázy daného materiálu. [21, 22]

2.4.1 Adhézia

Adhézia medzi vláknami a matricou je nevyhnutným, ba až kľúčovým faktorom na dosia-
hnutie optimálnych mechanických vlastností v kompozitoch. Pre ich dosiahnutie je nevy-
hnutné zaistiť kontakt jeho fáz na atomárnej úrovni. Adhéziu môžeme charakterizovať ako
súbor mechanizmov, medzi ktoré patria adsorpcia, zmáčanie či vznik chemických väzieb.
Hlavné mechanizmy dopĺňajú slabé väzbové interakcie (Van der Waalsove sily, vodíkové
väzby) a elektrostatické interakcie. Na obrázku 2.5 sú znázornené možné typy adhéznych
väzieb. [23]

Celkový súhrn a charakter funkčného spojenia medzi výstužou a matricou je tvorený
niekoľkými faktormi. Medzi tie základné, určujúce faktory môžeme radiť chemické či fyzi-
kálne vlastnosti vstupujúcich materiálov. V tomto smere ide najmä o usporiadanie atómov,
molekulárnu konformáciu, povrchovú morfológiu vláken a rozptýlenie prvkov v jednotlivých
zložkách kompozitu. [1, 23, 24]
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Obrázok 2.5: Schematické znázornenie rôznych typov adhéznych mechanizmov: (a) mole-
kulárne zapleteniny, (b) elektrostatické interakcie, (c) interdifúzia, (d) chemická väzba, (e)
chemická reakcia sprevádzaná vznikom novej zlúčeniny, (f) mechanické spojenie [23]

Adsorpcia a zmáčanie

V prípade, že ide o kontakt kvapaliny (živica) a pevné látky (vlákno), hovoríme o zmáčaní.
Ak toto zmáčanie, resp. impregnácia vláken matricou, nebude dobrá, nedôjde k dostatoč-
nému adhéznemu efektu. To znamená nevyužitie mechanických vlastností vláken a stratu
zmyslu vystuženia. Adsorpcia na povrchu vláken, vzájomná kompatibilita vláken a matrice
či samotná zmáčanlivosť sú mechanizmy, ktoré sú určené povrchovými vlastnosťami zložiek
kompozitu. Schopnosť matrice zmáčať vlákno je výsledkom voľnej povrchovej energie oboch
zložiek. Dobré zmáčanie sa predpokladá v systémoch s vysokou povrchovou energiou vlá-
ken a nízkou povrchovou energiou matrice. K zaisteniu lepšieho zmáčania a vzniku pevnej,
kovalentnej väzby medzi vláknom a matricou môžeme využiť niektorý z procesov prípravy
riadenej medzifáz. [23]

2.4.2 Riadená medzifáza

Tvorba riadenej medzifázy je de facto povrchová úprava výstuží s cieľom dosiahnutia kva-
litnejšej adhézie. K tomuto vedú tri základné cesty:

∙ Zlepšenie zmáčanlivosti matrice na povrchu vláken

∙ Vytvorenie chemických väzieb medzi vláknami a matricou

∙ Optimalizácia povrchových energií
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Práve k zaisteniu lepšieho zmáčania a vzniku pevnej fázy medzi anorganickým vláknom
a organickou matricou, je na výstuž cielene nanášaná tenká funkčná vrstva. Existuje veľa
techník povrchových úprav, ktoré sa navzájom líšia predovšetkým materiálom výstuže. [7]
Rozlišujeme metódy fyzikálne – koronovanie, plazmové, tepelné alebo chemické metódy,
ktoré obvykle delíme na techniky na báze esterifikácie, silanové väzbové činidlá a „graft“
kopolymerizáciu. [25]

V súčastnosti sa ku komerčným povrchovým úpravám sklenených vláken využívajú
najmä silanové (t. j. organokremičité) väzbové činidlá nanášané na vlákna z ich vodného
roztoku pomocou apretačného kupeľa. Oxidy prítomné v sklenených vláknach (viď. 2.3) re-
agujú v prítomnosti vody s hydroxylovými skupinami silanolu. Vznikom vodíkových väzieb
medzi molekulami vody a zhydrolyzovanými hydroxylovými skupinami príslušného silanu
vzniká príslušný silanol. Väzbové reakcie organosilanu sú znázornené na obrázku 2.6. Väč-
šina väzbových činidiel na báze silanov môže byť opísaná rovnicou 2.1, ktorá má tvar:

𝑅′ − 𝑆𝑖(𝑂𝑅)3 (2.1)
kde R′ predstavuje konkrétnu funkčnú skupinu, ktorá je volená podľa použitej mat-

rice vo výslednom kompozite a ktorá následne obstaráva väzbu s touto matricou, a R pred-
stavuje hydrolizovateľnú funkčnú skupinu silanu (etoxy, metoxy, chlorid, vinyl,...).

Obrázok 2.6: Znázornenie vytvorenia chemickej väzby organosilanu s povrchom skla [26]

Po vytvorení vodíkovej väzby sa následným sušením odstráni prebytočná voda a dochá-
dza ku kondenzácii hydroxylových skupín – chemisorpcii, ako na povrchu vlákna, tak medzi
susednými molekulami činidla. Zo vzniknutej polysiloxanovej vrstvy, ktorá je kovalentne
viazaná k povrchu vlákna, vyčnievajú uhľovodíkové reťazce R. Čiže po zavedení do matrice
sú tieto reťazce orientované smerom k matrici, a tým sú schopné zakomponovať sa do po-
lymérnej siete výsledného kompozitu. Povrchovo upravené vlákna nadobúdajú v kompozite
vyššiu interlaminárnu šmykovú pevnosť (ILSS), vyššiu pevnosť v ohybe, ako aj pevnosť
v ťahu. Všetky tieto priaznivé účinky môžu mať za následok stratu húževnatosti daného
kompozitu. Každopádne, vytvorením riadenej tenkej vrstvy s dobrým adhéznym spoje-
ním s oboma fázami vedie k zlepšeniu pevnosti materiálu a húževnatosti súčasne. Preto

16



je v tejto oblasti predmetom výskumu hľadanie rovnováhy medzi pevnosťou a húževna-
tosťou daného kompozitného materiálu a jej udržanie v čo najširšom možnom intervale
meniacich sa výrobných parametrov. [1, 4, 8, 9, 12, 25]

2.5 Povrchová úprava materiálu pomocou plazmovej poly-
merizácie

Medzi základné chemické procesy povrchovej úpravy materiálu a prípravy tenkých vrstiev
patrí proces chemickej depozície z plynnej fázy (Chemical Vapor Deposition; CVD). Exis-
tuje pomerne veľké množstvo modifikácií tejto metódy. Jednou z nich je proces plazmovej
polymerizácie, inak plazmochemická depozícia z plynnej fáze (Plasma-Enhanced Chemi-
cal Vapor Deposition; PECVD). Princíp tejto metódy spočíva vo fragmentácií a ionizácií
plynných prekurzorov (monomér, prítomné plyny) nízkoteplotným plazma za vzniku exci-
tovaných skupín, voľných radikálov a iónov. Adsorbované aktivované fragmenty navzájom
rekombinujú a vytvárajú plazmový polymér vo forme tenkej vrstvy. [27, 28]

Vlastnosti plazmových polymérov (plasma polymer ; pp) sú veľmi variabilné. Výberom
vhodného monoméru a voľbou depozičných podmienok (tlak, výkon,...), môžeme vytvárať
nekonečne veľa polymérnych materiálov s rôznym zložením, s rôznou chemickou štruktúrou,
morfológiou povrchu a tiež dokážeme ovplyvňovať ich mechanické vlastnosti a reaktívnosť
k rôznym typom výstuže a matrice v kompozite. Je možné vytvárať hydrofóbne aj hyd-
rofilné plazmové polyméry s rôznou povrchovou energiou, ktorou sme následne schopní
meniť zmáčanlivosť vláken (viď. kapitola 2.4.1). Navyše schopnosť vytvorenia tenkej vrstvy
pri nízkych teplotách (≈ 300 K) a nízkych tlakoch patrí medzi hlavné výhody PECVD
procesu, pretože umožňuje tvorbu tenkej vrstvy na oveľa širšom spektre substrátov. [1]

2.5.1 Mechanizmus plazmovej polymerizácie

Reakčný mechanizmus plazmovej polymerizácie je svojou podstatou značne odlišný od kon-
venčnej radikálovej polymerizácie a to napriek tomu, že aj v tomto prípade sú aktívnymi
skupinami pre polymerizáciu radikály. Pri plazmovej polymerizácií je proces vytvárania
polyméru stupňovitou reakciou medzi radikálmi a pri konvenčnej radikálovej polymerizá-
cií je proces vytvárania polyméru reťazovou reakciou – cez adíciu molekúl k reaktívnym
centrám. Táto odlišnosť v reakčných mechanizmoch je príčinou odlišných chemických a fy-
zikálnych vlastností týchto dvoch typov polymérov a to aj v prípade, že bol použitý rovnaký
monomér. Plazmová polymerizácia je charakteristická a odlišná od konvenčnej polymeri-
zácie aj tým, že všetky funkčné kroky, t. j. syntéza monoméru, príprava polyméru jeho
polymerizáciou, príprava roztoku na nanesenie vrstvy, sušenie a podobne, sú nahradené
jednokrokovým procesom, kde stačí využiť pomerne jednoduchý plyn, ktorý často ani nie je
považovaný za monomér pre polymerizáciu. Taktiež, na rozdiel od konvenčnej polymerizá-
cie, je formácia polyméru v plazme považovaná za dôsledok atomárnych (nie molekulárnych)
procesov. [27, 29]

Pri plazmovej polymerizácií dochádza k fragmentácii molekúl monoméru, tvorbe ak-
tívnych radikálov a k následnej rekombinácii aktivovaných fragmentov. Pri fragmentácii
pôvodných molekúl v plazme figurujú dva typy reakcií – eliminácia vodíku (obrázok 2.7-a)
a štepenie C-C väzieb (obrázok 2.7-b). Propagácia plazmovej reakcie je následnou rýchlou
stupňovitou reakciou medzi radikálmi [29]. Fragmentáciu a propagačnú reakciu rekombiná-
ciou radikálov znázorňuje obrázok 2.8. [27, 29]
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Obrázok 2.7: Schematické znázornenie eliminácie vodíka (a) a štepenie C-C väzby (b) [27]

Hlavné procesy pri tvorbe plazmového polyméru schématicky znázorňuje obrázok 2.9.
Neutrálna molekula monoméru M𝑖 je v plazme aktivovaná zrážkami s urýchlenými elek-
trónmi a následne fragmentovaná za vzniku monoradikálu M𝑖

∙, prípadne biradikálu ∙M𝑖
∙.

Rozsah fragmentácie je daný energetickou úrovňou plazmy a charakterom pôvodných mo-
lekúl, môže dôjsť iba k eliminácií vodíka alebo rozbitiu molekuly na jednotlivé atómy.
Vznik biradikálu je možné najpravdepodobnejšie vysvetliť pomocou dvojnásobnej elimi-
nácie vodíka. Obidva vzniknuté typy radikálov môžu reagovať s neutrálnou molekulou M
či rekombinovať s ďalším monoradikálom M𝑗

∙ alebo biradikálom ∙M𝑗
∙ [obrázok 2.9 (a-f)].

V prípade, že vznikne neutrálna molekula [obrázok 2.9 (b)], je viac než pravdepodobné,
že bude v plazme opäť aktivovaná a proces cyklu I sa začne znovu. Nové mono- a biradikály
rekombinujú na väčšie radikály v cykle II. Tieto propagačné stupňovité radikálové reakcie
v plazme dominujú nad reťazovými reakciami, keďže tie môžu prebiehať iba zriedka vzhľa-
dom na nízku stropnú polymerizačnú teplotu (Ceiling Temperature of Polymerization; T𝑐),
ktorá je funkciou tlaku. [27, 29]

Obrázok 2.8: Fragmentácia a rekombinácia pri plazmovej polymerizácii [27]

Výsledkom plazmovej polymerizácie je často silno sieťovaná štruktúra s krátkymi roz-
vetvenými reťazcami. Vo väčšine prípadov je vo vnútri siete zachytené veľké množstvo ra-
dikálov, ktoré nemôžu jednoducho rekombinovať a pri následnom vystavení plazmového
polyméru vzdušnej atmosfére dochádza k starnutiu vplyvom ich reakcií so vzdušným kys-
líkom a vodnou parou [30]. Prehľadné štruktúry množstva ďalších kinetických modelov
vytvorených na báze plazmovej polymerizácie, ale aj iónového mechanizmu je možné nájsť
v publikáciách od Friedricha a Thiryho [31, 32].

18



Obrázok 2.9: Schéma stupňovitého mechanizmu plazmovej polymerácie [29]

2.5.2 Parametre plazmovej polymerizácie

Ako bolo uvedené vyššie, za rôznych podmienok je možné pripraviť tenké vrstvy s rôznou
štruktúrou či zložením. Medzi kľúčové voliteľné podmienky patrí najmä voľba samotného
monoméru, prietok plynu či zmesi plynov, výkon, frekvencia výboja, doba depozície, kvalita
základného vákua a taktiež poloha substrátu v aparatúre. Nezanedbateľný vplyv má hustota
plazmy, súvisiaca s geometriou aparatúry (tvar, rozmery komory, poloha elektród), rovnako
tak druh a typ zapojenia vákuového systému. Tabuľka 2.5 znázorňuje typické rozmedzie
depozičných podmienok na prípravu kompozitných medzivrstiev.

Tabuľka 2.5: Typické depozičné podmienky [29]

Frekvencia 103 − 109 Hz
Výkon 10− 500 W
Depozičný tlak 10−1 − 102 Pa
Hmotnostný prietok plynov/pár monoméru 1− 100 sccm
Depozičná doba 1− 30 min
Depozičná rýchlosť 0, 1− 10 𝜇m·hod−1

*sccm (Standart Cubic Centimeters per Minute)

Depozícia vs. ablácia

Ak monomér získa z plazmatu dostatočnú energiu, rozštiepi sa na menšie, vysoko aktivované
fragmenty, ktoré sú následne deponované na substrát. Keďže v priebehu depozície je poly-
mér neustále vystavený účinkom plazmatu, môže to viesť k jeho leptaniu a takzvanej ablácii
deponovanej vrstvy. Výsledná vrstva je teda výsledkom akejsi rovnováhy medzi procesom
depozície a procesom ablácie. V závislosti od výkonu výboja, môže jeden z týchto dejov
prevládať. Reaktívne častice teda nevznikajú len fragmentáciou monoméru, ale tiež plaz-
mového polyméru, prípadne materiálu nachádzadzajúceho sa na stenách reaktora. Tento
princíp je známy pod skratkou CAP (Competitive Ablation and Polymerization). [33]
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𝑊
𝐹𝑀 parameter

Z vyššie uvedených informácií je zrejmé, že podrobný popis kinetiky jednotlivých chemic-
kých reakcií a procesov účastných polymeračného procesu by bol veľmi zložitý. Pre zjedno-
dušenie popisu plazmovej polymerizácie bol H. Yasudou zavedený parameter 𝑊

𝐹𝑀 :

𝑊

𝐹𝑀
[𝐽 · 𝑘𝑔−1], (2.2)

kde W [J·s−1] vyjadruje dodaný výkon generátoru, F [mol·s−1] je mólový prietok zavá-
dzaného monoméru pri danej teplote a tlaku a M [kg·mol−1] jeho molekulová hmotnosť.

Parameter prestavuje energiu pripadajúcu na jednotku hmotnosti daného monoméru
[J·kg−1] a jeho veľkosť je považovaná za úmernú koncentrácii aktivovaných častíc v plaz-
mate. Teda parameter 𝑊

𝐹𝑀 stanovuje ideálne podmienky pre polymerizáciu (Prechodná
oblasť ) a podmienky s nízkou alebo, naopak, s vysokou koncentráciou monoméru (Oblasť
s (ne)dostatočným množstvom monoméru). Na obrázku 2.10 je znázornená závislosť depo-
zičnej rýchlosti na riadiacom parametri 𝑊

𝐹𝑀 . Parameter nezahŕňa podmienky, ktoré popi-
sujú geometrický faktor a priebeh prietoku monoméru v reaktore. Presný priebeh závislosti
naznačenej na obrázku 2.10 sa teda bude líšiť aj podľa typu či geometrie reaktora. [27, 29]

Obrázok 2.10: Závislosť celkovej depozičnej rýchlosti na riadiacom parametri (upravené
z [29])
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2.5.3 Organokremičité monoméry

Organokremičité monoméry sú definované ako molekuly obsahujúce minimálne jeden atóm
kremíka a tiež organické skupiny, ktoré môžu obsahovať celú škálu iných atómov (uhlík,
kyslík, dusík, vodík, chlór, fluór,...). Organokremičitany môžeme rozdeliť do skupín na si-
loxany (-Si-O-Si-), silazany (-Si-N-Si-) a oxysilany (-O-Si-). Organokremičité tenké vrstvy
vzniknuté v nízkotlakom plazmate predstavujú špeciálnu triedu dielektrických vrstiev s kon-
trolovateľným organicko-anorganickým charakterom a zosieťovaním, ktoré umožňuje opti-
malizáciu ich elektrických, optických či mechanických vlastností. [29, 34]

Ich vývoj je založený na koncepte chemickej reaktivity medzi anorganickým substrátom
a organickou matricou. Podľa teórie chemickej väzby pôsobia bifunkčné silanové molekuly
ako prvok poskytujúci chemickú väzbu s povrchom sklenených vláken pomocou siloxano-
vých mostíkov. Súčasne sú viazané k polymérnej matrici vďaka prítomným organickým
funkčným skupinám. Vďaka prítomnosti kovalentných väzieb je teda zaistená kontinuita
prechodu vlákno/matrica. Kompatibilita s rôznymi druhmi matríc je umožnená vďaka va-
riabilite koncových funkčných skupín (vinyl, hydroxy, amino, thio,...) [35]. Tieto možnosti
viedli k rozvoju ich aplikácie v oblasti ochranných povlakov, oteruvzdorných povlakov, ro-
vinných vodičov svetla, dielektrických vrstiev pre kondenzátory alebo intermetalických izo-
lácii v integrovaných obvodoch. Zlomok organokremičitanových monomérov používaných
pri plazmovej polymerizácií reprezentuje tabuľka 2.6.

Tabuľka 2.6: Najpoužívanejšie typy organosilanov pre plazmové polymerizácie

Monomér Vzorec Skratka Literatúra
Silan SiH4 – [36, 37]
Tetrametylsilan Si(CH3)4 TMS [27, 38, 39]
Tetravinylsilan Si(CH=CH2)4 TVS [27, 40, 41]
Tetraetoxysilan (C2H5-O)4Si TEOS [42, 43]
Metyltrimetoxysilan CH3-Si(O-CH3)3 TMOS [38, 44]
Tetrakis-(trimetylsilyloxy)silan Si[OSi(CH3)3]4 TTMS [45]
Tetrametyldisiloxan [H-Si(CH3)2]2O TMDSO [38, 46, 47]
Divinyltetrametyldisiloxan [(CH3)2C2H3Si]2O DVTMDSO [48]

Ako bolo načrtnuté v kapitole 2.4.2, organokremičité monoméry tvoria významnú triedu
materiálov využívaných na tvorbu plazmových polymérov. Je tomu tak aj vďaka ich do-
statočnej prchavosti za izbovej teploty (vysoká tenzia pár). Je tiež evidentné, že na rozdiel
od konvenčných monomérov, monoméry na tvorbu plazmových polymérov nemusia byť
výhradne len nenasýtené zlúčeniny. Vo všeobecnosti ale platí, že organokremičitanové pre-
kurzory sú netoxické, stále a komerčne dostupné. [49]
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2.6 Mechanika vláknových kompozitov

2.6.1 Všeobecný ortotropný materiál

Kompozitné materiály sú heterogénne a zvyčajne neizotropné materiály (ortotropné, ani-
zotropné). V prípade ortotropného materiálového modelu platí, že mechanicko-fyzikálne
vlastnosti sú jedinečné a nezávislé v troch na seba kolmých smeroch – materiálových osiach1

znázornených na obrázku 2.11.

Obrázok 2.11: Hlavný ortotropný súradnicový systém (upravené z [50])

Hookov zákon pre lineárne elastický ortotropný materiál je možné zapísať v tenzorovom
tvare ako: ⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜎1
𝜎2
𝜎3
𝜏23
𝜏31
𝜏12

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝐶11 𝐶12 𝐶13 0 0 0
𝐶21 𝐶22 𝐶23 0 0 0
𝐶31 𝐶32 𝐶33 0 0 0
0 0 0 𝐶44 0 0
0 0 0 0 𝐶55 0
0 0 0 0 0 𝐶66

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ·

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜖1
𝜖2
𝜖3
𝛾23
𝛾31
𝛾12

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (2.3)

kde 𝜎𝑖 je zložka normálového napätia, 𝜏𝑖𝑗 je zložka šmykového napätia, 𝜖𝑖 je zložka
pomerného pretvorenia, 𝛾𝑖𝑗 je zložka šmykového pretvorenia (skosu) a platí, že i,j = 1, 2,
3 a kde 𝐶𝑖𝑗 je prvok (konštanta) matice tuhosti [𝐶] a kde platí, že i,j = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Inverznú maticu tuhosti [𝐶]−1 nazývame maticou materiálovej poddajnosti [𝑆]. Hookov
zákon pre lineárne elastický ortotropný materiál v inverznom tvare je možné zapísať ako:⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜖1
𝜖2
𝜖3
𝛾23
𝛾31
𝛾12

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑆11 𝑆12 𝑆13 0 0 0
𝑆21 𝑆22 𝑆23 0 0 0
𝑆31 𝑆32 𝑆33 0 0 0
0 0 0 𝑆44 0 0
0 0 0 0 𝑆55 0
0 0 0 0 0 𝑆66

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ·

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜎1
𝜎2
𝜎3
𝜏23
𝜏31
𝜏12

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (2.4)

kde 𝑆𝑖𝑗 je prvok (konštanta) matice poddajnosti [𝑆] a kde platí, že i,j = 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Maticu materiálovej poddajnosti [𝑆], rovnako ako aj maticu materiálovej tuhosti [𝐶]

nazývame symetrickou, ak platí:
𝑆𝑖𝑗 = 𝑆𝑗𝑖, (2.5)
𝐶𝑖𝑗 = 𝐶𝑗𝑖. (2.6)

S uvážením symetrie (rovnice 2.5 a 2.6) obsahuje matica poddajnosti [𝑆] a matica tu-
hosti [𝐶] pri všeobecnom modely ortotropného materiálu celkom 9 nezávislých materiá-
lových konštánt. Jednotlivé prvky matice poddajnosti (S𝑖𝑗) je možné stanoviť pomocou

1L -longitudinálna (pozdĺžna); T – transverzálna (priečna) a T
′

– transverzálna (druhá priečna)
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tzv. inžinierskych (fyzikálnych) charakteristík, ktoré majú jasný fyzikálny či geometrický
význam. Do tejto skupiny patrí modul pružnosti E, modul pružnosti v šmyku G a Poisso-
nové číslo 𝜈. [4, 8, 50, 51]

2.6.2 Mikromechanika jednosmerne orientovanej laminy

Príkladom ortotropného materiálu je jedna vrstva (lamina) kompozitného materiálu (obrá-
zok 2.12). U laminy veľmi závisí pod akým uhlom budeme aplikovať napätie.

Obrázok 2.12: Znázornenie jednosmerne orientovanej laminy s osami symetrie (upravené
z [50])

Z obrázku 2.13 je evidentné, že pri zmene uhla pod ktorým budeme jednosmerne oriento-
vanú laminu namáhať ťahom, sa budú meniť jeho mechanicko-fyzikálne vlastnosti. So zväč-
šujúcim sa uhlom namáhania od 0∘ (pozdĺžne) – 90∘ (priečne), klesá relatívny modul pruž-
nosti kompozitu (E), ako aj jeho relatívna pevnosť (𝜎). Rovnako tak pri rôznych uhloch
namáhania, budú dominantné rôzne mechanizmy porušenia – ťahové, tlakové, šmykové. Pri
nízkych uhloch dominuje mechanizmus ťahového porušenia, kde pevnosť materiálu je naj-
vyššia. Pri zväčšovaní uhlu sa začína uplatňovať šmyková pevnosť, spojená so vznikom
šmykového pásu, ako aj tlakový mechanizmus namáhania (kompresia).

Obrázok 2.13: Závislosť modulu pružnosti v ťahu a pevnosti na uhle namáhania kompozitu
s jednosmerne orientovanými vláknami (upravené z [2])
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V prípade ťahového namáhania laminy môže pre porušenie vláken nastať iba jeden typ
porušenia – pretrhnutie vláken. V prípade namáhania tlakom v smere vláken môže nastať
jeden z troch limitných módov porušenia [52]:

∙ Pretrhnutie vláken vplyvom šmyku („fiber fracture“)

∙ Mikrozrútenie („micro-bucling“)

∙ Zrútenie vplyvom šmyku („buckling due to shear“) alebo vybočenie vláken („kinking“)

Prvý mód pretrhnutia vláken vplyvom šmyku vychádza z Poissonovho pomeru (rov-
nica 2.7), ktorý hovorí o pomere relatívneho priečneho skrátenia 𝜖2 [–] kompozitu k jeho
relatívnemu pozdĺžnemu predĺženiu 𝜖1 [–] [8]:

𝜈12 = −𝜖2
𝜖1
. (2.7)

Práve pri pretrhnutí laminy vláken vplyvom šmyku na ktorú pôsobíme tlakom dochá-
dza k Poisssonovmu efektu a na rozhraní vlákno/matrica dôjde k porušeniu. Ďalšie dva
prípady sa líšia objemovým zlomkom, pri ktorom dominujú. Pri nízkych objemových zlom-
koch vláken, sú vlákna pomerne ďaleko od seba a pri tlakovom namáhaní každá z nich
podlieha mikrozrúteniu („micro-bucklingu“), respektíve Eulerovskej nestabilite. Naopak pri
vysokých objemových zlomkoch vláken a vysokých hodnotách tlakového zaťaženia sa ma-
teriál poruší vplyvom vzniknutého vysokého šmykového napätia, ktoré vedie k vybočeniu
či zrúteniu vláken. Práve tento posledný typ porušenia je v praxi najbežnejší. Typ poru-
šenia závisí aj na mikroštruktúre materiálu (napr. či obsahuje mikrotrhliny, či sú všetky
vlákna skutočne rovnobežné, charakter medzifázy,...) Na obrázku 2.14 sú znázornené všetky
spomínané módy porušenia. [8, 52]

Obrázok 2.14: Porušenie vláken PMC-LFRC pri tlakovom namáhaní (a) pretrhnutie vláken
vplyvom šmyku, (b) mikrozrútenie, (c) zrútenie vplyvom šmyku alebo vybočenie vláken
[53]
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2.6.3 Porušovanie vláknových kompozitov

Problém predikcie porušovania polymérnych kompozitných materiálov je značne komplexný.
Porušovanie je ovplyvnené typom namáhania, typom matrice a vláken, geometriou telesa,
distribúciou defektov a iných faktorov. Pri kompozitoch vo všeobecnosti dochádza ku vnú-
tornému porušovaniu celistvosti oveľa skôr, ako sa objavia pozorovateľné makroskopické
príznaky – okom viditeľná trhlina, oddelenie častí kompozitu, pretrhnutie vlákna a iné.
V mnohých prípadoch sa pred makroskopickým porušením mení logicky aj tuhosť mate-
riálu. [53]

Poznáme rozličné mechanizmy porušenia vláknového kompozitu v závislosti od toho
či dochádza k porušeniu vláken (výstuže) alebo iba matrice. Podľa toho sa definuje vláknové
porušenie a medzivláknové porušenie. Podľa polohy poškodenia vo vláknovom polymérnom
kompozite môžeme vymedziť tri základné mechanizmy porušenia: translaminárne, intra-
laminárne a interlaminárne (delaminácia). Schématicky sú tieto mechanizmy znázornené
na obrázku 2.15. [54]

Obrázok 2.15: Mechanizmy porušenia vláknových laminátov definované podľa miesta poru-
šenia (upravené z [54])

Vláknový translaminárny mechanizmus je reprezentovaný porušením vláken konkrétnej
vrstvy (laminy). Porušenie tohto typu môže byť doprevádzané pretrhnutím vlákna, pred-
časným zlyhaním v zpere alebo ohyhe či rozštiepením vlákna pozdĺž jeho osi. Väčšinou
je tento mechanizmus doprevádzaný aj medzivláknovým porušením. [54]

Medzivláknové intralaminárne porušenie (in-plane strain) je rovnako, ako v predošlom
prípade, porušenie vo vrstve (lamine). V tomto prípade je ale porušená iba matrica alebo
rozhranie matrice s vláknom, čiže porušenie nastáva v oblasti medzifázy. V makroskopickom
pozorovaní (v kompozite) teda tieto trhliny nemusia byť viditeľné. Trhlina môže meniť svoj
smer, alebo sa vetviť v závislosti na orientácii vláken alebo smere či druhu zaťaženia. [54]

Medzivláknové interlaminárne porušenie (out-plane strain) je prípad porušenia medzi
dvomi vrstvami laminátu, kde neuvažujeme zásah do zväzku vláken v lamine. V praxi
sa tento mechanizmus veľmi často označuje pojmom delaminácia a od prechádzajúceho
mechanizmu sa líši väčším rozsahom poškodenia, keďže trhlina nie je na rozhraní vrstiev
brzdená tak, ako v prípade jednej vrstvy, teda v medzifázy. [53, 54, 55]

Porušenie materiálu vo všeobecnosti vyvoláva súbor síl naň pôsobiacich. Uplatňuje
sa tu fenomenologická metóda, pričom fyzikálne vlastnosti látky, podmienené jej mikro-
štruktúrou, sú popísané všeobecne spojitými funkciami miesta v telese. Niektoré z nich
je možné považovať za konštanty nazývané aj materiálové konštanty (kapitola 2.6.1).

25



2.6.4 Testovanie mechanických vlastností kompozitu

Testovanie polymérnych kompozitov poskytuje informácie o vzniku chemických väzieb, ko-
héznej sile vo vnútri medzifázy a miere adhézie medzi vláknami a matricou daného kom-
pozitu. Pre účely porovnania musia byť metódy testovania reprodukovateľné, jednoduché,
ekonomicky priaznivé a praktické. Rovnako tak vyžadujú relatívne jednoduchú geometriu
skúšobnej vzorky.

Všetky techniky na testovanie základných mechanických vlastností kompozitného ma-
teriálu majú totožný základ. Tou je reakcia na jednoduché mechanické zaťaženie, či už je to
zaťažovanie ťahového, tlakového, šmykového alebo iného charakteru, prípadne ich kombi-
nácia. [51, 56]

Podľa spôsobu a rýchlosti zaťažovania delíme skúšobné metódy na statické, rázové a úna-
vové. Primárne sa používajú statické metódy, ktoré predstavujú odozvu materiálu na mono-
tónne pôsobenie napätia v určitom krátkom intervale v ráde desiatok sekúnd až niekoľkých
minút. Rázové skúšky informujú o schopnosti materiálu odolávať krátkodobým ťahovým,
tlakovým alebo šmykových zaťaženiam. Čím je časový interval daného zaťažovania kratší,
tým krehkejší sa javí skúšaný materiál. Metódy, kedy je testovaný materiál vystavovaný pra-
videlne sa opakujúcim zaťaženiam pri danej frekvencii po dlhší čas, nazývame únavovými
metódami. [56]

Jedným zo základných cieľov mikromechaniky je vysvetlenie princípu adhézie na ro-
zhraní vlákno/matrica. Techniky testovania na charakterizáciu adhézie medzi vláknami
a matricou polymérnych kompozitov delíme na priame, nepriame a laminárne (techniky
testovania kompozitnej laminy). Všetky priame a nepriame metódy využívajú zaťažovanie
medzivrstvy v šmyku a umožňujú stanoviť takzvanú šmykovú pevnosť na rozhraní vlák-
no/matrica (IFSS). Medzi tieto metódy patrí napríklad Single fiber pull-out test [56, 57],
mikroindentačný test prípadne metóda kontrastného napätia. [56]

Laminárne metódy patria medzi makromechanické metódy, keďže testujú kompozitný
materiál ako celok. Sú založené predovšetkým na princípe ohybu alebo šmyku a poskytujú
informácie medzi iným taktiež o interlaminárnej šmykovej pevnosti (ILSS) ako funkcie ad-
hézie na rozhraní vlákno/matrica. Medzi IFSS a ILSS by mal existovať vzťah kde platí,
že medzilaminárne porušenie pozorujeme už po prekročení medzifázovej šmykovej pevnosti
alebo šmykovej pevnosti matrice (podľa toho ktoré je menšie). Stále ale platí, že obe tieto
veličiny poskytujú relatívnu hodnotu šmykového napätia, resp. šmykovej pevnosti (IFSS,
ILSS) vzhľadom na to, že šmyk nie je jediných typom namáhania prítomným v testovanej
vzorke [58]. Ohybové aj šmykové testy sú kombináciou všetkých troch základných zaťažova-
cích módov – ťahového, tlakového aj šmykového módu. Z hľadiska výstuže môžeme techniky
testovania kompozitnej laminy rozdeliť na skúšky kompozitov s jednostranne orientovanými
vláknami a skúšky pri použití tkaných alebo netkaných vystužujúcich rohoží. Medzi tieto
metódy patria napríklad Troj- a Štvor-bodový ohybový test, šmykový test krátkych telies
(SBS test) alebo jednoosé ± 45∘ šmykové testy. [51, 56, 58]

2.6.5 Šmykové testy

Pri šmyku hrá hlavnú rolu matrica, ktorou je prenášané napätie na vlákna a je teda nutné
aby mala vysokú adhéziu k výstuži. Platí, že čím vyššia adhézia matrice k vláknam, tým
lepší prenos napätia z matrice na vlákna a zatým využitie mechanických vlastností vláken
(synergický efekt). Mieru adhézie medzi výstužou a matricou je možné mimo iné určiť
z interlaminárnej šmykovej pevnosti (ILSS), prípadne z rovinnej šmykovej pevnosti (in-plane
shear strength; ISS)) a modulu pružnosti v šmyku (G). Na stanovenie ILSS (ISS) a G existuje
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v odvetví polymérnych kompozitov veľmi veľa testovacích metód. Spôsobov ako vyvolať
šmykové napätie je niekoľko. Problémom je, že žiadna z týchto metód nie je schopná vyvolať
v materiáli čisté šmykové napätie. Vždy je prítomná aj iná forma napätia (ťahové, tlakové).
Taktiež preto je náročné určiť, kedy a ako presne ku šmykovému zlyhaniu došlo. [55, 56, 59]

Napríklad aplikácia torzného (krútiaceho) zaťaženia, spôsobuje vzájomné stáčanie prie-
rezov kolmých k pozdĺžnej ose vzorky. Medzi torzné metódy spadá krut tenkostennej trubice
(Thin-walled tubes torsion) a krut tyče (Solid rods torsion). Jednoduchý šmyk je možné
dosiahnuť napríklad aplikáciou dvoch rovnako veľkých síl opačného smeru na testovaný
materiál. Pod tieto metódy sa radí Iosipescova metóda (Iosipescu shear test), prípadne
testovanie s dvojitým alebo trojitým vedením (Two- and three-rail shear) alebo testova-
nie vzorku s dvojitým vrubom (Double-notched shear). Medzi najpopulárnejšie testova-
cie metódy založené na šmykovom pretvorení patria laminárne jednoosé ± 45∘ šmykové
testy (± 45∘laminate tensile shear) a ohybový test krátkych telies (Short Beam Shear test;
SBS test). Pri laminárnom jednoosom ± 45∘ teste je šmyk vyvolaný aplikáciou ťahového
zaťaženia. Pri teste krátkych telies je šmyk vyvolaný pôsobením trojbodového ohybového
zaťaženia. [51, 56]

± 45∘laminate tensile shear

Pri laminárnom jednoosom ± 45∘ teste je šmyk vyvolaný aplikáciou ťahového zaťaženia
v jednom z týchto smerov. Aplikované ťahové zaťaženie indukuje šmykové napätie rov-
nobežné s orientáciou vrstvy (laminy). Využitím klasickej teórie laminácie môže byť vy-
počítaný modul pružnosti v šmyku (G) a šmyková pevnosť (ISS). V tomto prípade ale
platí, že priečne namáhanie je vo vzorke taktiež prítomné, čo vedie k predčasnému zlyhaniu
materiálu v dôsledku kombinovaného napätia. Skúšobná vzorka je obyčajne 25 mm široká.
Inštrumentácia je pomerne jednoduchá a vyžaduje dve merania normálového napätia. Jedno
pozdĺž osi namáhania vzorky [osa 1 (L)] a druhé v priečnom, rovinnom smere [osa 2 (T)].
Jednoduchá analýza pevnosti materiálov alebo klasická teória laminácie umožňuje stano-
venie šmykového napätia poprípade šmykového pretvorenia. Riadiace vzťahy pre šmykové
napätie a šmykové pretvorenie sú definované rovnicami 2.8 a 2.9. [51]

𝜏12 =
𝜎1
2

(2.8)

𝛾12 = |𝜖1|+ |𝜖2| (2.9)

Iosipescu Shear test

Tento test bol pôvodne určený pre izotropné materiály, kde môžeme v oblasti medzi zárezmi
na vzorke pozorovať jednoduchý strih (šmyk). Jednoduchý šmyk pri tomto teste dosiahneme
aplikáciou dvoch rovnako veľkých síl opačného smeru na testovaný materiál. Pre ortotropné
materiály platí, že šmykové napätie sa koncentruje pri koreni vrubu na skúšobnej vzorke.

V oblasti zmeny odozvy materiálu na aplikované šmykové napätie z lineárnej, elastic-
kej oblasti na neelastickú sa koncentrácie napätia výrazne znižujú. Skutočný pokles závisí
od ťažnosti materiálu matrice. V prípade jednosmerne orientovaného kompozitu obsahu-
júceho krehkú matricu s vláknami orientovanými pozdĺž osi vzorky lokálne koncentrácie
napätia vytvárajú pomerne viditeľné šmykové trhliny (praskanie) rovnobežné s vláknami
na koreňoch vrubu. Eliminovaním praskania krehkej matrice napríklad zlepšením adhézie
na rozhraní vlákno/matrica je možné pozorovať pomerne čisté šmykové napätie pri zlyhaní
a následne stanoviť ISS. [51, 60]
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Rail Shear test

V norme ASTM D 4255-15 [61] sú charakterizované šmykové testy s dvojitým a trojitým
vedením (Two- and three-rail shear). Skúšobné vzorky pri týchto testoch sú relatívne veľké
a inštrumentácia je pomerne komplikovaná a časovo náročná. Test s dvojitým vedením
vyžaduje pri samotnom meraní iba jeden odporový snímač (tenzometer) orientovaný ± 45∘
k vedeniu. Pri teste s trojitým vedením je možné použiť aj dva tenzometre. [51]

Short Beam Shear test, SBS test

Šmykový test krátkych telies (SBS test) je šmyková metóda, ktorá poskytuje informácie
o ILSS a je aj profilovou mechanickou skúškou tejto práce. Meraná vzorka je zaťažovaná
3-bodovým ohybom. Ohybové napätie je priamo úmerné aplikovanému ohybovému zaťa-
ženiu, ako aj dĺžke rozpätia podpier. Objemový zlomok vláken v skúšobnom telese musí
byť min. 10 %. Obrázok 2.16 znázorňuje prítomné typy (módy) porušenia vzorky počas
SBS testu. Ťahové a tlakové deformácie spôsobujú pri meraní odchýlky, až priame zlyhanie
celého testu. Práve skrátením pomeru dĺžky k hrúbke vzorky (ASTM D 2344-13 [62]) tieto
vplyvy iných deformácií eliminujeme. Rovnako tak skrátením vzdialenosti medzi podperami
sa vo vzorke výraznejšie prejaví ILSS. Tento šmykový test patrí medzi najpoužívanejšie a je
vhodný na overovanie kvality výrobných procesov a výber, resp. porovnanie materiálov.
Nie je vhodná na určovanie návrhových materiálových hodnôt, keďže namerané hodnoty
nezodpovedajú skutočnosti, ale takzvanej zdanlivej ILSS v dôsledku kombinovaného napä-
tia. Pre pojem ILSS existuje a často sa v literatúre vyskytuje aj jeho novšie pomenovanie
– pevnosť krátkych telies. [51, 59, 62]

Obrázok 2.16: Typy (módy) porušenia vzorky počas SBS testu [62]
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Kapitola 3

Experimentálna časť

3.1 Použité materiály a chemikálie

3.1.1 Monomér a pracovné plyny

Pri procese plazmovej polymerizácie (PECVD) bol použitý organokremičitý monomér tet-
ravinylsilan (TVS; CAS: 1112-55-6). Štruktúrny vzorec je znázornený na obrázku 3.1.
Molekulová hmotnosť: 136,27 g·mol−1; teplota varu: 130 ∘C; hustota (25 ∘C): 0,8 g·cm−3;
index lomu: 1,461 a čistota: 97 %. Výrobca: Sigma-Aldrich s.r.o., Praha, CZ.

Obrázok 3.1: Štruktúrny vzorec TVS

Argón 5,0 bol použitý ako pracovný plyn pri tlakovej charakterizácií, čistení depozič-
nej komory a zaistení inertnej atmosféry behom vyhasínania radikálov po depozícií tenkej
vrstvy. Je ho možné použiť taktiež ako zmesný plyn s TVS počas depozície. Dodávateľ:
Linde Gas a.s., Praha, CZ.

Kyslík 4,5 bol použitý ako pracovný plyn pri predúprave k očisteniu a aktivácií sub-
strátu a taktiež ako zmesný plyn pri samotnej depozícií s TVS. Dodávateľ: Linde Gas a.s.,
Praha, CZ.

3.1.2 Matrica

Ako matrica na prípravu kompozitov bola použitá polyesterová živica izoftálového typu
s obchodným názvom Distitron 183 B1. Obsah styrénu: 30–40 %; viskozita: 0,8–1,1 Pa·s;
vzhľad: svetložltá leptavá kvapalina. Výrobca: Polynt S.p.A., San Giovanni Valdarno, IT.
Dodávateľ: Prefa Kompozity a.s., Brno, CZ. Vlastnosti živice po vytvrdení prezentuje ta-
buľka 3.1.
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Tabuľka 3.1: Vlastnosti Distitron 183 B1 počas a po vytvrdení [63]

Vlastnosť Hodnota
Želatínová doba [min] 12–16
Vytvrdzovacia doba [min] 19–26
Maximálna (vygenerovaná) teplota [∘C] 185–215
Pevnosť v ohybe [MPa] 140
Modul pružnosti v ohybe [MPa] 3 400
Predĺženie pri pretrhnutí [%] 4,3
Tvarová stálosť za tepla [∘C] 94
Celkové objemové zmraštenie [%] 8,3

Aditíva

Sieťovacie činidlo styrén (CAS: 100-42-5). Molekulová hmotnosť: 104,152 g·mol−1; tep-
lota vzplanutia (pri 1,013 hPa): 31,0 ∘C; teplota topenia/tuhnutia: -30,6 ∘C; teplota varu
(pri 1,013 hPa): 145,14 ∘C; hustota (25 ∘C): 0,906 g·cm−3; index lomu: 1,546. Dodávateľ:
Prefa Kompozity a.s., Brno, CZ.

Obrázok 3.2: Štruktúrny vzorec styrénu

Vysokoteplotný iniciátor Pervelox EVO 50 (50 % dibenzoylperoxid s dicyklohexylfta-
látom, CAS: 94-36-0). Molekulová hmotnosť: 242,2 g·mol−1; obsah aktívneho kyslíka: 3,3 %;
vzhľad: krémová biela pasta; vôňa: slabo ftalátová; teplota samovoľného rozkladu: 50 ∘C;
odporúčaná skladovacia teplota: 5–25 ∘C; hustota (20 ∘C): 1,17 g·cm−3. Dodávateľ: Prefa
Kompozity a.s., Brno, CZ.

Obrázok 3.3: Štruktúrny vzorec dibenzoylperoxidu

Nízkoteplotný iniciátor Perkadox 16 [Di-(4-terc-butylcyklohexyl)-peroxydikarbonát;
CAS: 15520-11-3]. Molekulová hmotnosť: 398,5 g·mol−1; vzhľad: biely jemný prášok; odpo-
rúčaná skladovacia teplota: 5–20 ∘C; hustota (20 ∘C): 0,113 g·cm−3. Výrobca: Azko Nobel
Polymer Chemicals BV, Amersfoort, NL. Dodávateľ: Prefa Kompozity a.s., Brno, CZ.
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Obrázok 3.4: Štruktúrny vzorec Perkadox(u) 16

Absorbér UV-žiarenia Uvasorb MET (2-hydroxy-4-metoxybenzofenon, CAS: 131-57-
7). Molekulová hmotnosť: 228,25 g·mol−1; vzhľad: žltý jemný prášok; teplota topenia/tu-
hnutia: 63–65 ∘C; teplota varu: 150–160 ∘C; hustota (20 ∘C): 0,906 g·cm−3; čistota: 98 %.
Výrobca: 3V Sigma S.p.A., Bergamo, IT. Dodávateľ: Prefa Kompozity a.s., Brno, CZ.

Obrázok 3.5: Štruktúrny vzorec Uvasorb(u) MET

Aditívum Mold Wiz Int-Pul-24 (synergická zmes organických mastných kyselín, este-
rov a amínových neutralizačných činidiel) zlepšujúce zmáčavosť vláken za súčasného zníže-
nia viskozity živice. Viskozita: 0,10–0,18 Pa·s, vzhľad: žltohnedá kvapalina, hustota (20 ∘C):
0,962 g·cm−3 a čistota: 100 %. Výrobca: Axel Plastics Research Laboratories Inc., Newtown,
USA. Dodávateľ: Prefa Kompozity a.s., Brno, CZ.

3.1.3 Vlákna

Sklenené vlákna (typ E) bez povrchovej úpravy vo forme rovingu (obrázok 3.6). Stredný
priemer vláken: 19 𝜇m, jemnosť: 1 200 tex, zväzok obsahuje 1 600 vláken. Modul pružnosti
jednotlivých vláken: 68 ± 3 GPa, pevnosť v ťahu: 1,2 ± 0,2 GPa. Výrobca: Saint-Gobain
Adfors CZ, s.r.o., Litomyšl, CZ.

Čadičové vlákna bez povrchovej úpravy vo forme rovingu (obrázok 3.6). Stredný
priemer vláken: 13 𝜇m, jemnosť: 450 tex, zväzok obsahuje 1 274 vláken. Modul pružnosti
jednotlivých vláken: 88-92 GPa, pevnosť v ťahu: 3,1 GPa a ťažnosť: 3,50 %. Výrobca: Mafic
Black Basalt Ireland Ltd, Leinster, IRL.

Sklenené vlákna (typ E) s komerčnou povrchovou úpravou vo forme rovingov (ob-
rázok 3.6). Stredný priemer vláken: 25 𝜇m, jemnosť: 2 400 tex, zväzok obsahuje 1 900
vláken. Pevnosť v ťahu: 2,86 GPa a interlaminárna šmyková pevnosť (ILSS) v UP matrici:
62,8 MPa. Vlákna s týmito vlastnosťami boli použité na testovanie vplyvu starnutia na ich
mechanické vlastnosti (ILSS). Vzorky vláken sa líšili dátumom a miestom výroby. Výrobca:
Owens Corning, Ohio, USA; Owens Corning, Chambéry, FR; 3B-Fibreglass Ltd, Birkeland,
NO. Dodávateľ: Prefa Kompozity a.s., Brno, CZ.
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Obrázok 3.6: Snímky rovingov sklenených (vľavo) a čadičových (vpravo) vláken

3.2 Plazmochemická povrchová úprava vláken
Nasledujúca podkapitola popisuje technologickú aparatúru s označením A4 (obrázok 3.7)
a jej súčastí. Táto aparatúra bola navrhnutá na plazmatickú depozíciu tenkých vrstiev
z plynnej fázy (PECVD) ako vláknových vystuží, tak aj plošných substrátov. Aparatúra
sa nachádza v laboratóriu tenkých vrstiev na Fakulte chemickej VUT v Brne.

Obrázok 3.7: Snímka aparatúry A4
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3.2.1 Depozičná aparatúra A4

Technologická aparatúra je navrhnutá a skonštruovaná na depozíciu tenkých vrstiev na vlák-
nové, ale aj plošné substráty plazmochemickou depozíciou metódou PECVD s kapacitne
viazaným výbojom plazmy v technickom vákuu. Schéma aparatúry je znázornená na ob-
rázku 3.8.

Obrázok 3.8: Schéma aparatúry A4

Uprostred aparatúry sa nachádza najdôležitejšia časť a teda reakčná komora. Komora
je tvorená trubicou z pyrexového skla (Merci s.r.o., Brno, CZ) s vnútorným priemerom
40 mm a dĺžkou 1 m. Po celej svojej dĺžke je komora obopínaná 13-timi elektródami (7 ži-
vých, 6 uzemňovacích). Konce komory sú odizolované uzemnenými clonami. Aparatúra je
prispôsobená pre depozície na dlhé zväzky vláken zavedené pomocou sklenenej ružice. Elek-
tródy majú za úlohu udržať kapacitne viazané plazma s centrom výboja v pozdĺžnej ose
stredu trubice (obrázok 3.9).

Obrázok 3.9: Snímka kapacitne viazaného plazmatu v reakčnej komore
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Generovanie plazmatu zaisťuje RF (13,56 MHz) generátor Advanced Energy Cesar 1310
s voliteľným výkonom v rozsahu 1–1 000 W. Je možné voliť medzi kontinuálnym a pulzným
režimom výboja s rozsahom frekvencie pulzov 1–30 000 Hz v pomere t𝑜𝑛:t𝑜𝑓𝑓 od 1:1 až 1:99,
pričom najkratšia možná doba pulzu je 1 ms. Maximálny výkon v pulznom režime: 500 W;
efektívny výkon je daný rovnicou 3.1. Generátor je doplnený automatickou ladiacou jednot-
kou (prispôsobovací člen), ktorá môže byť ovládaná manuálne (s wattmetrami detekujúcimi
postupný a odrazený výkon) alebo pomocou ovládacieho softwéru A4 Commander.

𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑡𝑜𝑛

(𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓 )
, (3.1)

kde P𝑒𝑓𝑓 [W] je efektívny výkon, P𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [W] je celkový dodaný výkon, t𝑜𝑛 [s] je časový úsek
so zapnutým výbojom a t𝑜𝑓𝑓 je časový úsek s vypnutým výbojom.

Aparatúra A4 zahŕňa synchrónny čerpací systém Hicube 80 Eco od firmy Pfeiffer Va-
cuum, ktorého súčasťou je:

∙ Turbomolekulárna výveva Pfeiffer HiPace 80 (1500 Hz; čerpacia rýchlosť: 66 dm3·s−1

(Ar); rozsah tlakov: 2 200–10−5 Pa)

∙ Chladenie turbomolekulárnej vývevy

∙ Membránová výveva Pfeiffer MVP 015 (čerpacia rýchlosť: 0,7 m3·hod−1; rozsah tlakov
atm.–350 Pa)

Súčasti systému pre kontrolu a ovládanie tlaku:

∙ Motorický, elektronicky ovládaný motýľový ventil VAT 615 DN

∙ Pneumatický ventil VAT N 7557 ovládaný solenoidom

∙ Pneumatické ventily Pfeiffer AVC 016 PA ovládané solenoidmi

∙ Kapacitný vákuum-meter Pfeiffer CMR 362 (merací rozsah: 1–11 000 Pa)

∙ Kapacitné vákuum-metre Pfeiffer CMR 364 (merací rozsah: 1·10−2–110 Pa),

∙ Široko-rozsahové vákuum-metre Pfeiffer PKR 251 (merací rozsah: 5·10−7–1·105 Pa)

∙ Kapacitný vákuum-meter Leybold CTR 100 (merací rozsah: 0,13–133 Pa)

∙ Pirani vákuum-meter TPR 280 (merací rozsah: 5·10−2–1·105 Pa)

∙ Kontrolér Leybold Capacitron DM 22

∙ Kontrolér Pfeiffer MaxiGauge TPG 256

Zásobná nádoba s monomérom je chladená vodou s chladiacim okruhom pripojeným
na termostat1 Krüss PT 31 s Peltierovými článkami. Dávkovanie všetkých plynov je riadené
elektronicky pomocou prietokomerov. Systém pre dávkovanie plynov zahŕňa:

1Počas meraní k tejto diplomovej práci bol termostat nefunkčný !
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∙ Pneumatické ventily APtech AP 35405 ovládané solenoidmi

∙ Hmotnostné prietokomery Bronkhorst F-201CV [Ar, O2; rozsah prietoku: 1–100 sccm]

∙ Hmotnostný prietokomer Bronkhorst F-201DV [TVS; rozsah prietoku: 1–100 sccm
(N2)]

∙ Kontroléry prietoku plynu

V prípade prietokometru monoméru (TVS), ktorý je kalibrovaný na prietok molekúl
dusíku (N2), je nutné zadávať hodnoty prietoku prepočítané podľa kalibračnej závislosti.
Tá bola vypočítaná podľa rovnice 3.2 z nameraných hodnôt nárastu tlaku v depozičnej
komore.

𝐹 =
60 · 106

101 325
· 𝑉 ·

(︂
𝑑𝑝

𝑑𝑡

)︂
𝑉

, (3.2)

kde F [sccm] je skutočný hmotnostný prietok pracovného plynu, V [m3] je objem aparatúry
A4 (4,02·10−3 m3) a

(︁
𝑑𝑝
𝑑𝑡

)︁
𝑉

znázorňuje smernicu nárastu tlaku pri stálom objeme.
Všetky spoje medzi jednotlivými súčasťami aparatúry boli tesnené vákuovým mede-

ným tesnením alebo vákuovými vitonovými „o-krúžkami“ (fluorovaný elastomér kruhového
prierezu od firmy DuPont s.r.o., Brno, CZ).

3.2.2 Výpočet objemového zlomku vláken

Pred depozíciou, ale aj samotnou výrobou daného kompozitu bolo nevyhnutné dodržanie
zamýšľaného objemového zlomku vláken v kompozite. Počet zväzkov vláken N potrebných
na výrobu daného kompozitu bol vypočítaný pomocou rovnice 3.3:

𝑁 =
𝑎 · 𝑏 ·

(︁
𝑉𝑓

100

)︁
𝑆

, (3.3)

kde, N [∅] predstavuje počet zväzkov vláken, 𝑎 [mm] a 𝑏 [mm] sú rozmery zamýšľanej
kompozitnej vzorky (SBS test), V𝑓 [%] je požadovaný percentuálny objemový zlomok vláken
v kompozite a S [mm2] je plocha jedného zväzku vláken.

Plocha jedného zväzku vláken S bola vypočítaná na základe rovnice 3.4:

𝑆 =

(︂
𝑑

2000

)︂2

· 𝜋 ·𝑁∙, (3.4)

kde, S [mm2] je plocha jedného zväzku vláken, d [𝜇m] je priemer vláken, N∙ je počet vláken
v jednom zväzku.

Počet vláken v jednom zväzku N∙ bol následne vypočítaný pomocou rovnice 3.5:

𝑁∙ =

(︂
20 000

𝑑

)︂2

· 𝑇

𝜌𝑓 · 𝜋 · 100
, (3.5)

kde, N∙ [∅] je počet vláken v jednom zväzku, d [𝜇m] je priemer vláken, T [tex; g·km−1]
je jemnosť vláken a 𝜌𝑓 [kg ·m−3] je hustota vláken.
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V prípade sklenených (GF) a čadičových vláken (BF) po plazmochemickej povrchovej
úprave (viď. kapitola 3.2.3) prebehla kvartácia jednotlivých zväzkov (na dĺžku cca 200 mm).
V prípade vzoriek GF s komerčnou úpravou táto kvartácia neprebehla a zväzky vláken boli
v určenom množstve nachystané odvinutím priamo z príslušného rovingu. Pre GF s plazmo-
chemickou povrchovou úpravou bol objemový zlomok vláken (V𝑓 ) výsledného kompozitu
s počtom zväzkov 24 (po kvartácií; 6 × 4) stanovený na 36,3 obj.%. Pre BF s plazmoche-
mickou povrchovou úpravou bol objemový zlomok vláken výsledného kompozitu s počtom
zväzkov 72 (18 × 4) stanovený na 40,6 obj.%. Pri použití GF s komerčnou úpravou bola
snaha dodržať obsah vláken v kompozite podobný. Výsledný kompozit s 13 zväzkami vláken
vykazoval 40,5 obj.% vláken. Zoznam vzoriek GF s komerčnou úpravou a ich charakteristika
je uvedená v tabuľke 3.2. Zoznam vzoriek GF a BF po plazmochemickej úprave reprezentuje
tabuľka 3.3.

Tabuľka 3.2: Zoznam vzoriek sklenených vláken s komerčnou úpravou využitých ako výstuž
v PMC-LFRC

Číslo Dátum výroby Vek Výrobca
vzorky vláken [mesiace]
A01 1.7.2019 2 Owens Corning, Chambéry, FR
A02 1.7.2019 11 Owens Corning, Chambéry, FR
A03 5.1.2016 45 Owens Corning, Ohio, USA
A04 9.10.2015 48 Owens Corning, Chambéry, FR
A05 19.1.2012 94 Owens Corning, Chambéry, FR
A06 16.2.2010 116 3B-Fibreglass Ltd, Birkeland, NO

3.2.3 Postup a podmienky depozície

Substrát (vlákna), boli navinuté a upevnené na sklenenú ružicu dlhú 95 cm (obrázok 3.10).
Dôležité bolo mať vlákna rovnomerne rozložené po celej dĺžke ružice, aby nedošlo k nadmer-
nému tieneniu na strane s vyšším počtom vláken. V prípade sklenených vláken bez komerč-
nej úpravy (1200 tex) bolo navinutých ± 6 m materiálu. Čadičových vláken (450 tex) bolo
navinutých ± 18 m (trojnásobné ovinutá ružica). V oboch prípadoch bolo následne možné
dodržať objemový zlomok vláken v jednosmerne orientovanom vláknovom kompozite 36–
–41 obj.% (viď. kapitola 3.2.2). Dbalo sa taktiež na to, aby sa vlákna po navinutí nedotýkali
stien reakčnej komory. Toto zaisťoval kus uhlíkovej pásky, ktorý držal konce zväzkov vláken
na ružici v určitom napnutí a zabraňoval kontaktu s trubicou.

Po vložení ružice s vláknami do reakčnej komory, bola táto komora uzavretá od vonkaj-
šej atmosféry pomocou clon na oboch jej koncoch. Následne bola komora vyčerpaná na zá-
kladné vákuum 2–9·10−6 mBar (2–9·10−4 Pa). Pred každou depozíciou boli odventilované
natlakované potrubia prietokomerov a odčerpané pary monoméru. Následne bol pomocou
argónu (10 sccm) uškrtený hlavný VAT ventil na požadovaný tlak 5,7 Pa. Po dosiahnutí
tohto tlaku bol prívod argónu vypnutý a s hlavným VAT ventilom sa až do skončenia depo-
zície nemanipulovalo. Týmito krokmi bola aparatúra pripravená k predúprave a samotnej
depozícii.

Predúprava je dôležitá z dôvodu aktivácie povrchu vláken a taktiež k očisteniu vlá-
ken od nečistôt. Predúprava začínala vpúšťaním kyslíku (10 sccm) do reakčnej komory.
Po ustálení tlaku sa na vlákna aplikoval kontinuálny výboj s vloženým výkonom 100 W
alebo pulzný výboj s vloženým výkonom 10 W ( 𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑓𝑓
= 1

4 ms; 200 Hz) a teda efektívnym
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výkonom (P𝑒𝑓𝑓 ) 2 W. Ihneď po zapnutí výboja bol odrazený výkon manuálne vyladený
na minimálnu, ideálne nulovú hodnotu. Po uplynutí určeného času pre danú depozíciu bol
vypnutý výboj a zastavený prívod kyslíku.

Tabuľka 3.3: Depozičné podmienky (PECVD) pre sklenenú a čadičovú výstuž využitú
v PMC-LFRC (4 sccm TVS)

Kyslíková predúprava Depozícia
Číslo Typ Prietok Výkon Čas Prietok Výkon Čas
vzorky vláken O2 [sccm] P𝑒𝑓𝑓 [W] [min] O2 [sccm] P𝑒𝑓𝑓 [W] [min]
A4435 GF 10 100◇ 30 – 2 7
A4271⋆ GF 10 100◇ 30 2,0 2 7
A4268⋆ GF 10 100◇ 30 2,9 2 7
A4269⋆ GF 10 100◇ 30 4,3 2 7
A4270⋆ GF 10 100◇ 30 6,2 2 7
A4436 GF 10 100◇ 30 10,0 2 7
A4437 BF 10 100◇ 30 – 2 14
A4439 BF 10 100◇ 30 2,0 2 14
A4440 BF 10 100◇ 30 2,9 2 14
A4441 BF 10 100◇ 30 4,3 2 14
A4442 BF 10 100◇ 30 6,2 2 14
A4438 BF 10 100◇ 30 10,0 2 14
A4443 BF 10 100◇ 30 – 20 0,5

2 10,5
A4444 BF 10 100◇ 30 – 20 1

2 10,5
A4434 BF 10 100◇ 30 – 20 3,5

2 10,5
A4448 BF 10 100◇ 1 2,9 2 14
A4449 BF 10 100◇ 10 2,9 2 14
A4450 BF 10 2 1 2,9 2 14
A4451 BF 10 2 10 2,9 2 14
A4452 BF 10 2 30 2,9 2 14
A4446 BF 10 100◇ 30 – – –
A4447 BF – – – – 2 14
A4453 BF – – – 2,9 2 14
Unsized BF – – – – – –
Označenie ⋆ reprezentuje vzorku analyzovanú v predošlom výskume !
Označenie ◇ reprezentuje kontinuálny výboj s príslušnou hodnotou !

Pri depozícií boli do reakčnej komory najprv vpustené prietoky požadovaných plynov.
Po ustálení tlaku bol na vlákna aplikovaný pulzný výboj s vloženým výkonom 10–100 W
( 𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑓𝑓

= 1
4 ms) a teda efektívnym výkonom (P𝑒𝑓𝑓 ) 2–20 W. Popri kompenzácií odrazeného

výkonu bol sledovaný čas potrebný na danú depozíciu. Po uplynutí požadovanej doby bol
výboj vypnutý a prietoky plynov zastavené. Konkrétne podmienky jednotlivých depozícií sú
zhrnuté v tabuľke 3.3. Platí, že prietok TVS bol pri všetkých depozíciách nemenný 4 sccm
(TVS)!
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Na dosiahnutie vyhasnutia plazmatom vybudených radikálov bol do komory vpustený
argón (10 sccm) na 60 min. Potom bol prívod argónu zastavený, hlavný VAT ventil naplno
otvorený a vzorka bola ponechaná v aparatúre (so zapnutým čerpaním plynov) do nasledu-
júceho dňa. Nasledujúci deň bola aparatúra zavzdušnená a otvorená, vzorka bola vytiahnutá
a jednotlivé zväzky vláken boli na oboch koncoch ružice oblepené lepiacou páskou a od-
strihnuté. Pred vložením ďalšej vzorky vláken bola reakčná komora z vnútra mechanicky
očistená od depozitu rovnako ako aj samotná ružica či clony.

Obrázok 3.10: Sklenená ružica s navinutými sklenenými vláknami

3.3 Laboratórna príprava kompozitných vzoriek

3.3.1 Príprava formy

Na prípravu formy pre výrobu kompozitných vzoriek bol použitý silikónový dvojzložkový
kaučuk Lukopren N 1522. Zmes potrebného množstva lukoprénu bola spolu s určitým
množstvom priloženého katalyzátora2 (3 hm.%) dôkladne zhomogenizovaná. Následne bola
zmes odliata do pripravenej formy s dvomi komorami s rozmermi 3 × 10 × 200 mm a vy-
tvrdená v laboratórnych podmienkach (obyčajne 24 hod). Hotová vytvrdená forma je zo-
brazená na obrázku 3.11.

Pripravená forma predpokladala nízku adhéziu k vytvrdenej kompozitnej vzorke, che-
mickú inertnosť, nízku zmraštivosť či vysokú tepelnú odolnosť (-50–180 ∘C). Napriek tomu
bolo v jednej forme možné vytvrdzovať iba obmedzené množstvo kompozitných vzoriek
(max. 8) a to najmä z dôvodu drobných deštrukcií foriem pri zvýšenej teplote. Po opako-
vaných vystaveniach lukoprénovej formy zvýšeným teplotám by tak bolo možné pozorovať
defekty aj na kompozitných vzorkách.

2Katalyzátor C 21: dibutylcíndilaurát (20 hm. %, CAS 77-58-7); tetraetylsilikát (20 hm. %, CAS 78-
10-4)
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Obrázok 3.11: Snímka lukoprénovej formy na prípravu kompozitných vzoriek

3.3.2 Príprava iniciátoru a matrice

Iniciátor na prípravu matrice bol zložený z 5 g vysokoteplotného iniciátoru (Pervelox
EVO 50), 10 g styrénu, 2,5 g aditíva Mold Wiz Int-Pul-24, 1 g nízkoteplotného iniciátoru
(Perdakox 16) a 1 g absorbéru UV-žiarenia (Uvasorb MET). Všetky zložky boli pridané
do uzatvárateľnej PP nádoby v tomto poradí a iniciátor bol následne dokonale zmohogeni-
zovaný a uchovávaný pri teplote 5–10 ∘C.

Na prípravu matrice bolo potrebné množstvo polyesterovej živice (Distitron 183 B1) od-
liate do PE nádobky (na jednu vzorku 90–120 g), do ktorej bolo vzápätí pridaných 3,9 hm.%
pripraveného iniciátora. Zmes bola dôkladne zhomogenizovaná a ponechaná 30 min v la-
boratórnych podmienkach z dôvodu uvoľnenia vmiešaných vzduchových bublín z objemu
matrice. Takto nachystaná matrica bola následne použitá pri príprave kompozitnej vzorky.
Hmotnostné zloženie matrice je zhrnuté v tabuľke 3.4.

Tabuľka 3.4: Hmotnostné zloženie matrice na prípravu PMC-LFRC

Zložka Obsah
[hm.%]

Distitron 183 B1 96,1
Styrén 2,0
Pervelox EVO 50 1,0
MOLD Wiz Int-Pul-24 0,5
Uvasorb MET 0,2
Perkadox 16 0,2

3.3.3 Výroba kompozitu

Po matematickej a laboratórnej príprave výstuže a matrice nasledovala výroba samotného
kompozitu. Do formy bolo injekčnou striekačkou nadávkované primerané množstvo matrice.
Pripravené zväzky vláken boli postupne vkladané do matrice a dôkladne ňou presýtené. Be-
hom sýtenia vláken bol kladený dôraz na to, aby sa vlákna medzi sebou nekrížili. Akonáhle
prítomné množstvo živice nebolo dostatočné na presýtenie ďalšieho zväzku, bol zbytok živice
z formy odstránený. Postup sa opakoval až do presýtenia všetkých vláken, resp. zväzkov.
Pred vytvrdením bola forma mierne preplnená živicou z dôvodu kompenzácie objemového
zmraštenia pri vytvrdzovaní.
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V laboratórnej sušiarni nasledoval vytvrdzovací proces:

∙ Nárast na teplotu 45 ∘C za 5 minút

∙ Výdrž pri teplote 45 ∘C počas 30 minút

∙ Nárast na teplotu 100 ∘C za 30 minút

∙ Výdrž pri teplote 100 ∘C počas 30 minút

∙ Nárast na teplotu 140 ∘C za 30 minút

∙ Výdrž pri teplote 140 ∘C počas 60 minút

∙ Pozvoľné ochladenie na laboratórnu teplotu

Vytvrdnutá kompozitná vzorka bola narezaná na približne 20 mm dlhé skúšobné telesá,
ktoré boli zbrúsené na metalografickej brúske za morka na dĺžku 18, 00 ± 0, 20 mm, šírku
10, 00±0, 40 mm a hrúbku 3, 00±0, 30 mm (obrázok 3.12). Frekvencia otáčok brúsky mala
priemernu hodnotu 5 rpm (300 ot·min−1). Bol použitý brúsny kotúč s označením WS FLEX
18 C P220 (Hermes Schleifmittel GmbH, Hamburg, D). Takto pripravené skúšobné telesá
boli sušené pri teplote 85 ∘C v laboratórnej sušiarni (max. 10 min).

Obrázok 3.12: Snímky kompozitného vzorku pred (hore) a po (dolu) rezaní a brúsení
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3.4 Testovacie metódy

3.4.1 Testovanie šmykových vlastností (SBS test)

Testovanie šmykových vlastností, resp. šmykový test krátkych telies (SBS test) bol rea-
lizovaný na posúdenie miery adhézie medzi polymérnou matricou a vláknovou výstužou
a stanovenie interlaminárnej šmykovej pevnosti (ILSS) podľa normy ASTM D 2344-13 [62].

Pre SBS test bolo využité univerzálne testovacie zariadenie Zwick Z010/TH2A (Zwick
GmbH & Co, Ulm, D), kde je vzorka kompozitu namáhaná trojbodovým ohybom pri pou-
žití malého rozpätia podpier (obrázok 3.13). Tým bol eliminovaný vplyv ťahovej a tlakovej
deformácie a tým bolo možné efektívnejšie merať ILSS skúšobnej kompozitnej vzorky. Po-
užitá norma definuje rozpätie podporných tŕňov na štvornásobok hrúbky vzorky s presnos-
ťou ± 0,3 mm. Zároveň by mala vzorka na oboch koncoch presahovať podporné tŕne aspoň
o veľkosť svojej hrúbky. Pre relevantnosť a reprodukovateľnosť výsledkov tejto skúšky bolo
potrebné mať v sérii aspoň šesť a viac vzoriek.

Obrázok 3.13: Schéma ohybového zaťaženia skúšobnej vzorky pri SBS teste

Samotné meranie prebehlo za týchto podmienok (norma ASTM D 2344-13):

∙ Ideálne rozmery vzorky: l = 18 mm; a = 10 mm; b = 3 mm (tvar: rovinný)

∙ Počet vzoriek v sérii: 7–8

∙ Rozpätie podper: L = 13 mm

∙ Polomer podporných tŕňov:: R1 = 3 mm (zaťažovací); R2 = 1,5 mm (podporné)

∙ Meriaca hlava: 10 kN

∙ Predzaťaženie: 20 N

∙ Rýchlosť zaťažovania: 1 mm·min−1

∙ Ukončenie skúšky pokles o najmenej 25 % F𝑚𝑎𝑥

Z nameraných dát bola následne vypočítaná interlaminárna šmyková pevnosť skúšob-
ných telies podľa rovnice 3.6:

𝐼𝐿𝑆𝑆 =
3 · 𝐹𝑚𝑎𝑥

4 · 𝑎𝑟 · 𝑏𝑟
, (3.6)

kde ILSS [MPa] je interlaminárna šmyková pevnosť skúšobného telesa, F𝑚𝑎𝑥 [N] je maxi-
málna dosiahnutá sila, a𝑟 [mm] predstavuje reálnu šírku a b𝑟 [mm] reálnu výšku (hrúbku)
vzorky.
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3.4.2 Rastrovacia elektrónová mikroskopia

Rastrovacia elektrónová mikroskopia (Scanning Electron Microscopy; SEM) má veľký vý-
znam vďaka svojej univerzálnosti, možnosti pozorovať aj pomerne veľké vzorky a taktiež
pre jednoduchosť prípravy vzoriek, ktoré sa vákuovo pokovujú. Zdrojom elektrónov je elek-
trónová tryska zložená z katódy, Wehneltovho valca a urýchľovacej anódy. Elektróny sú
produkované termoemisiou z nažhavenej wolfrámovej katódy. Ďalej sú elektróny fokuso-
vané na vzorku pomocou elektromagnetickej šošovky a objektívu. Samotný náboj elektró-
nov umožňuje pomerne jednoduché vytváranie a usmerňovanie zväzkov elektrónových lúčov
a taktiež ich urýchľovanie. Miesto, kde sú lúče fokusované, sa pohybuje po vzorke pomocou
systému riadkovacích cievok. Riadkovací generátor riadi synchrónne posúvanie (riadkova-
nie) elektrónového lúča po povrchu vzorky s riadkovaním obrazovky. Pri štúdiu vzorky sa
k zobrazeniu využívajú sekundárne emitované elektróny a odrazené elektróny, ktoré sú za-
chytávané kolektorom (detektorom). V detektore vzniká prúd, ktorý sa následne zosiluje a
moduluje sa ním jas stopy na obrazovke, čím vzniká obraz povrchu vzorky. [64]

Pre experimentálne účely tejto diplomovej práce bol použitý rastrovací elektrónový mik-
roskop Jeol JSM-7600F (Jeol Ltd., Tokio, J) na Fakulte Chemickej VUT v Brně. Vybrané
vzorky BF (po PECVD) a GF (s komerčnou úpravou) použité v kompozite boli mechanicky
odkryté z kompozitu v ktorom bol predtým vykonaný SBS test. Všetky vzorky (tabuľka 3.5)
boli prilepené na uhlíkovú pásku a pokovené zlatom o hrúbke približne 20 nm. Nasledovalo
samotné snímanie povrchu vzoriek.

Zároveň bola vykonaná SEM/EDS analýza pomocou rastrovacieho elektrónového mik-
roskopu Philips XL-30 (Koninklijke Philips N.V., Amsterdam, NL) na Fakulta strojního
inženýrství VUT v Brně. Tento rastrovací elektrónový mikroskop má zabudovaný energi-
ovo disperzný spektroskop (Energy Dispersive x-Ray Spectroscopy; EDS) čo umožňuje určiť
prítomnosť základných prvkov v štruktúre materiálu a ich hmotnostný pomer. Pre túto
analýzu boli použité sklenené a čadičové vlákna bez povrchovej úpravy.

Tabuľka 3.5: Zoznam vzoriek použitých na SEM analýzu

Číslo vzorky Druh vláken Druh vzorky
Unsized BF BF kompozit
A4437 BF kompozit
A4440 BF kompozit
A4440 BF vlákna po depozícii
A01 GF kompozit
A06 GF kompozit
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Kapitola 4

Výsledky a diskusia

4.1 Morfológia neupravenej výstuže
V experimentálnej časti tejto práce boli použité sklenené (GF) a čadičové (BF) vlákna
definované v kapitole 3.1.3. Práve GF bez povrchovej úpravy znázornené na obrázku 4.1
boli využité taktiež ako substrát pri plazmochemických povrchových úpravách (PECVD).
Rovnako tak boli ako substrát využité BF bez úpravy znázornené na obrázku 4.2. Z ob-
rázkov je jasné, že neželaná kontaminácia (žlté rámiky) na GF je výraznejšia. Sklo ako aj
čadič sa na kontaminovaných miestach stáva neaktívnym a pri PECVD procese prítomné
fragmenty monoméru nie sú schopné vytvoriť na povrchu vlákna pevnú, kovalentne viazanú
tenkú vrstvu. Na týchto kontaminovaných miestach sa depozit udrží iba vďaka slabým, ne-
kovalentným väzbovým interakciám. Platí, že koncentrácia Si a O atómov na povrchu klesá
so zvyšujúcim sa kontaminovaním povrchu vláken a teda hustejšia polymérna sieť vznikne
na vláknach s menšou kontamináciou [65]. Rovnako môžu tieto nečistoty spôsobiť tienenie
povrchu vlákna čo má za následok nerovnomerné nanesenie depozitu na vlákna prípadne
nepriaznivý vplyv na výsledné mechanické vlastnosti vláken, resp. kompozitu. Inými slo-
vami, prenos napätia z matrice na vlákna nebude efektívny čo by mohlo spôsobiť zníženie
ILSS danej kompozitnej vzorky [66].

Dôvodov prečo sú GF kontaminované viac ako BF môže byť niekoľko. Jedným z kľú-
čových je spôsob ich samotnej výroby a chladenia pri vyťahovaní z taveniny (skloviny).
Pri výrobe GF bola na ich chladenie použitá pitná voda z vodovodu. Naproti tomu pri vý-
robe BF bola v chladiacej tryske použitá demineralizovaná voda. Dokonca pri výrobe GF
bol použitý rovnaký zásobník apretačného činidla, v našom prípade pitnej vody, ako v bež-
nom výrobnom procese. Takže prítomné organické činidlá zo stien zásobníka sa mohli dostať
do objemu vody a následne kontaminovať povrch vláken. Taktiež môže byť táto kontaminá-
cia spojená s nečistotami (prachové častice, organické zvyšky) zo vzduchu. Jedným zo spôso-
bov ako sa môžeme neželanej kontaminácie zbaviť je kyslíková plazmová predúprava. Týmto
spôsobom sa kontaminácie nezbavíme úplne a to najmä v prípade vláken kde sa uvoľnené
kontaminanty môžu zachytiť v objeme vláknového zväzku. V tomto prípade to ale môžeme
minimalizovať predĺžením doby kyslíkovej predúpravy.
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Obrázok 4.1: SEM snímok sklenených vláken bez povrchovej úpravy

Obrázok 4.2: SEM snímok čadičových vláken bez povrchovej úpravy
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Prvkové zloženie (EDS)

Na analýzu prvkového zloženia oboch typov vláken (GF, BF) bola využitá röntgenová
spektroskopia (Energy Dispersive Spectroscopy; EDS). Z výsledkov EDS analýzy a teda
prvkového zloženia vzorky vláken bolo vypočítané teoretické percentuálne zastúpenie oxidov
v GF ako aj v BF uvedené v tabuľke 4.1.

Tabuľka 4.1: Na základe EDS analýzy vypočítané percentuálne zastúpenie oxidov v GF a BF

Oxid Sklo (GF) Čadič (BF)
[%]
SiO2 57 55
Al2O3 27 27
FeO+Fe2O3 – 8
CaO 13 3
MgO 1 3
Na2O+K2O 1 4
TiO2 1 –

Za predpokladu, že pri oboch typoch vláken bol využitý rovnaký spôsob výroby – ťahanie
z taveniny (skloviny), môžeme z teoretických hodnôt zastúpenia oxidov v GF a BF polemi-
zovať o ich vplyve na mechanické vlastnosti daných vláken. Zastúpenie hlavného a jediného
prítomného sklotvorného oxidu (SiO2) je v oboch vláknach približne rovnaké. Množstvo
intermediátov (Al2O3) v skle (GF) aj v čadiči (BF) je zhodné. Veľký rozdiel je ale vidieť
v zastúpení modifikátorov skla (CaO, MgO, Na2O, K2O). Množstvo CaO je v skle o 10 %
vyššie ako v čadiči. Množstvo alkálii (Na2O, K2O) je v čadiči (4 %) oproti sklu (1 %) značne
vyššie. Platí, že CaO veľmi zvyšuje modul pružnosti (E) aj pevnosť v ťahu vláken (𝜎) [67].
Alkálie naopak, tieto hodnoty razantne znižujú [67]. Treba si ale uvedomiť, že modul pruž-
nosti aj pevnosť materiálu sú závislé na chemickom zložení systému, vadách povrchu ale
aj súdržnosti celého systému. Súvislosti sú veľmi zložité a doposiaľ nie úplne uspokojivo
vyriešené. Medzi najdôležitejšie vlastnosti silikátových systémov patrí merná tepelná kapa-
cita a tepelná či teplotná vodivosť, ktoré úzko súvisia s viskozitou systému. Zatiaľ čo SiO2,
Al2O3 a Fe2O3 viskozitu skla zvyšujú, alkálie ju naopak znižujú [67]. Aj vďaka tomu pred-
pokladáme, že pri danej rýchlosti ťahania skloviny a teplote bude mať sklo vyšší priemer
vláken (tex) ako čadič. Pri čadiči je viac než dôležitá prítomnosť Fe2O3, resp. FeO. Tieto
oxidy účinne znižujú teplotu transformačného prechodu systému a tiež spôsobujú tmavé
zafarbenie týchto vláken (v závislosti od množstva).

Samotná výroba vláken má teda veľký vplyv na ich výsledné mechanické vlastnosti.
Jedným z kľúčových faktorov pri výrobe skla (vláken) je spomínaná transformačná oblasť
(skelný prechod). Transformačná oblasť definuje prechod prechladenej kvapaliny (metasta-
bilnej oblasti) do skleneného (nestabilného) stavu. Prechladená kvapalina (sklovina), ktorá
má nízku tepelnú kapacitu rýchlejšie dosiahne transformačnému bodu, ako sklovina s vyššou
hodnotou tepelnej kapacity pri rovnakej teplote. Na druhej strane sklovina, s vyššou tepel-
nou kapacitou je dlhšie vo viskóznom stave a dochádza k lepšiemu vyrovnaniu vnútorného
pnutia systému [67]. V opačnom prípade, teda v systéme s nízkou tepelnou kapacitou tento
systém chladne rýchlejšie, je o to viac nestabilnejší (vnútorné pnutie) a teda aj mechanické
vlastnosti (E-modul, pevnosť v ťahu) skla budú horšie [68].

Zložením skloviny a procesom jej chladenia sa mení aj topografia vlákna, ktorá má
pri PECVD depozícii veľký význam. Topografia vlákna a teda aj ióny prítomné na povrchu
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určujú schopnosť naviazať na seba aktivované fragmenty z plazmy a tým vytvoriť viac
alebo menej kompaktnú („zosieťovanú“) tenkú vrstvu. Tá je následne zodpovedná za kvalitu
adhézie na rozhraniach a v kompozite tak určuje jeho mechanické vlastnosti [69].

4.2 Testovanie šmykových vlastností (SBS test)
Ako bolo vyššie spomenuté, práve kvalita adhézie tenkej vrstvy na rozhraní vlákno/matrica
hraje hlavnú rolu pri charakterizovaní mechanických vlastností tenkého filmu, medzifázy res-
pektíve (nano)kompozitov. Nemenej dôležité je charakterizovanie Youngovho modulu pruž-
nosti (E)1 tenkých vrstiev, ktorý je spolu s kvalitou adhézie na rozhraniach (vlákno/vrstva;
vrstva/matrica) zodpovedný za interlaminárnu šmykovú pevnosť (ILSS) [70].

V tejto práci sa pokračovalo v začatom výskume [3] v závere ktorého bola načrtnutá
problematika koncentračnej závislosti prítomného O2 v zmesi TVS a O2 pri PECVD de-
pozícii, na ILSS vláknami vystužených kompozitov (PMC-LFRC). Efektívny výkon (P𝑒𝑓𝑓 )
pri oboch typoch výstuže (BF, GF) činil 2 W pri pulznom pomere 1:4 (rovnica 3.1). Čas
predúpravy činil 30 min (100 W kontinuálne) a čas samotnej depozície bol pri BF (450 tex)
14 min a pri GF (1 200 tex) 7 min [3].

Obrázok 4.3: Graf závislosti ILSS (SBS test) PMC-LFRC so sklenenými alebo čadičo-
vými vláknami po plazmochemickej úprave na koncentrácií O2 v zmesi pracovných plynov
(P𝑒𝑓𝑓 = 2 W) – koncentračná závislosť [3]

1Youngov modul nebol v našej práci stanovovaný !!!
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Hodnota ILSS z SBS testu nám môže sprostredkovať informácie o kvalite adhézie,
resp. medzifázy. Z obrázku 4.3 je evidentné, že kompozitné vzorky s BF po PECVD do-
sahovali po celej koncentračnej škále vyššie hodnoty ILSS, ako vzorky s GF po PECVD.
Je dobré si tiež všimnúť hraničných bodov oboch závislostí, t. j. kde koncentrácia O2 v zmesi
plynov predstavuje 0 a 71 obj.%. Pri oboch kompozitných vzorkách s BF nastala kladná
zmena smernice závislosti. Naproti tomu pri vzorke s GF a 72 obj.% O2 bola zmena smer-
nice záporná. Podľa SEM/EDS charakterizácií vláken (kapitola 4.1) môžeme vylúčiť, že by
tieto zmeny smerníc boli spôsobené morfológiou vláken. Morfológiou, resp. kontamináciou
vláken čo výstuže môžeme vysvetliť iba zníženie, resp. zvýšenie hodnôt ILSS kompozitnej
vzorky na celej koncentračnej škále. Nie zmenu smerníc.

Obrázok 4.4: Graf závislosti ILSS (SBS test) PMC-LFRC so sklenenými [3] alebo čadičo-
vými vláknami po plazmochemickej úprave na koncentrácií O2 v zmesi pracovných plynov
(P𝑒𝑓𝑓 = 2 W) – koncentračná závislosť

Z vyššie uvedených dôvodov boli tieto vzorky znovu pripravené z rovnakých vláken
a za rovnakých podmienok (tabuľka 3.3). Objemový podiel vláken v PMC-LFRC ostal tak-
tiež nemenný a teda pri GF výstuži činil 36,3 obj.% a pri BF kompozitoch 40,6 obj.%.
Je dôležité povedať, že tento pomerne malý rozdiel obsahu výstuže v jednotlivých kompo-
zitoch neovplyvní výsledné mechanické vlastnosti kompozitu nejak výrazne ak vôbec [3].

Z obrázku 4.4 je na prvý pohľad jasné rozdielne správanie rozporuplných vzoriek. Pri obi-
dvoch typoch plazmochemicky upravených vláken (BF aj GF) sa potvrdil konštantný priaz-
nivý vplyv O2 v zmesi plynov pri depozícií na ILSS a teda kvalitu medzifázy v kompozite.
Všetky vzorky kompozitov s plazmochemicky povrchovo upravenou BF výstužou v intervale
33 – 71 obj.% O2 dosahovali najmenej o 10 MPa vyššiu ILSS oproti kompozitom s deponova-
nou tenkou vrstvou z čistého TVS. Avšak, pri depozícií z čistého TVS (pp-TVS) nám vzniká
tenká vrstva a-CSi:H, ktorá má modul pružnosti (E) podobný matrici a je teda vhodnejšia
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na kontrolu rozhrania vrstva/matrica. Naproti tomu vrstva a-CSiO:H (pp-TVS/O2) má E-
modul bližší sklu (čadiču), teda vyšší ako pp-TVS a je vhodnejšia na kontrolu rozhrania
vlákno/vrstva. Pri oboch typoch vrstiev platí, že s rastúcim depozičným výkonom rastie
aj E-modul danej vrstvy v dôsledku väčšieho zosieťovania danej vrstvy [70, 65].

Ako bolo spomenuté nie len E-modul ale aj miera adhézie na rozhraní vlákno/vrstva
majú vplyv na hodnotu ILSS kompozitu [70]. Pozorovanie vyššej adhézie na rozhraní vlák-
no/vrstva pri vzorkách s deponovanou vrstvou pp-TVS/O2 môže byť spôsobený rozdielnym
typom väzby vzhľadom na prítomnosť O2. Pridaním kyslíku do zmesi pracovných plynov
dokážeme zlepšiť kompatibilitu vrstvy s vláknom v dôsledku zvýšenia počtu Si-O-Si prí-
padne Si-O-C väzieb [70]. Taktiež platí, že kyslík po aktivácií v plazmate má ako akti-
vovaný fragment vyššiu afinitu ku kremíku na povrchu vlákna ako ku uhlíku, fragmentu
TVS v plazmate. Ak ale vezmeme do úvahy, že množstvo fragmentov C∙ z monoméru TVS
je niekoľkonásobne vyššie ako fragmentov Si∙ tak v tom prípade je vznik väzby Si-O-C
pravdepodobnejší, ako vznik Si-O-Si, prípadne C-O-C [3]. Aj v dôsledku tohto pozorujeme
pri kompozitoch s povrchovo upravenou výstužou, konkrétne s tenkou vrstvou pp-TVS/O2

vyššie hodnoty ILSS ako pri tenkej vrstve pp-TVS.
Pri kompozitoch s GF sú hodnoty ILSS na celej koncentračnej škále menšie ako pri kom-

pozitoch s BF, čo sa vysvetľuje práve kvalitou vrstvy na povrchu vlákna ale taktiež konta-
mináciou a vekom vláken. Pri depozícii tenkej vrstvy z čistého TVS (bez O2) hodnota ILSS
pri BF výstuži dosiahla takmer o 20 % vyššiu hodnotu ILSS ako vzorka s GF výstužou.
Napriek tomu, že trend oboch závislostí je porovnateľný tak platí, ako bolo rozoberané
v kapitole 4.1, že synergický účinok na mechanické vlastnosti bude v prípade kvalitnejších
vláken (výstuže) v dôsledku ich morfológie v kompozite logicky lepší. V našom prípade teda
môžeme tvrdiť, že čadičové vlákna majú lepšie mechanicko-fyzikálne vlastnosti ako vlákna
sklenené. Hodnoty ILSS a E-modulu pri rovnakom type povrchovej úpravy budú teda stále
priaznivejšie pri kompozitoch s BF výstužou a to aj v dôsledku kvalitnejšieho zosieťovania
danej vrstvy. Tabuľka 4.2 reprezentuje súhrne výsledky a hodnoty ILSS z SBS testov z kon-
centračnej série, vypočítaných podľa rovnice 3.6. V nasledujúcich kapitolách sa v prípade
PECVD povrchových úprav budeme zaoberať už len kompozitami s BF výstužou.

Tabuľka 4.2: Súhrny zoznam ILSS PMC-LFRC s plazmochemicky povrchovo upravenou
výstužou (sklo, čadič) z koncentračnej závislosti (P𝑒𝑓𝑓 = 2 W) – SBS test

Číslo Typ Prietok ILSS 𝜎 𝜎𝑟
vzorky vláken O2 [sccm] [MPa] [MPa] [%]
A4435 GF – 38,1 1,5 3,9
A4271⋆ GF 2,0 44,3 0,8 1,9
A4268⋆ GF 2,9 43,9 1,6 3,5
A4269⋆ GF 4,3 44,1 1,2 2,7
A4270⋆ GF 6,2 44,3 1,9 4,4
A4436 GF 10,0 45,2 1,4 3,2
A4437 BF – 46,5 2,1 4,6
A4439 BF 2,0 59,3 2,3 3,9
A4440 BF 2,9 61,0 1,5 2,5
A4441 BF 4,3 58,5 1,2 2,0
A4442 BF 6,2 60,4 2,6 4,3
A4438 BF 10,0 58,8 3,0 5,0
Počet vzoriek v sérii je 7.
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Miera adhézie

Pre porovnanie miery adhézie na rozhraní vlákno/matrica sú na obrázku 4.5 zobrazené
grafické výstupy SBS testov (deformačné krivky) pre BF výstuž s dobrou adhéziou (A4440)
a pre BF výstuž s nie príliš dobrou, t. j. takmer žiadnou adhéziou k matrici. Pre druhý
prípad je na ukážku využitá séria vzoriek s výstužou bez povrchovej úpravy charakterizo-
vaná v kapitole 4.1 (Unsized BF). Práve tieto vzorky sa z deformačných kriviek na prvý
pohľad javia ako veľmi húževnaté bez zdanlivej dolnej alebo hornej medze klzu. Nárast hú-
ževnatosti však spôsobil značné zníženie pevnosti. Zo SEM snímky (obrázok 4.6) môžeme
taktiež potvrdiť nízku adhéziu tejto vzorky k matrici. Je vidieť, že vlákna po vytiahnutí
z matrice v nej zanechali iba jemné drážky, bez akejkoľvek prítomnosti mechanických po-
škodení po SBS teste. Zo SEM snímky a tvaru deformačných kriviek tejto vzorky je teda
možné predpokladať určitý stupeň adhézie vlákno/matrica. Vo všeobecnosti platí, že nenu-
lová sila v závislosti sily na deformácii (predĺžení) reprezentuje mieru frikcie, resp. trenia
vláken v polymérnej matrici. Vyššia hodnota sily teda znamená aj vyšší stupeň adhézie na
rozhraní vlákno/matrica. Výsledné vyššie hodnoty ILSS dokazujú určitý stupeň adhézie,
resp. prenos napätia z matrice na vlákna. Dôveryhodnosť ILSS je špeciálne pri tejto sérii
vzoriek diskutabilná, keďže ťahové a tlakové namáhanie vzorky bolo viac než významné.
V drážkach po výstuži môžeme tiež vidieť úlomky matrice, ktoré sa uvoľnili z kompozitu
pri samotnej príprave vzorky na SEM analýzu. Naopak na samotných vláknach nie je badať
žiadne viditeľné stopy po matrici.

Obrázok 4.5: Záznam deformačných kriviek z SBS testu pre výstuž so silnou (A4440) a sla-
bou (Unsized BF) adhéziou k matrici

Naproti tomu deformačné krivky kompozitnej série vzoriek s dobrou adhéziou na ro-
zhraní vlákno/matrica po PECVD (A4440) definujú túto sériu ako pomerne húževnatú,
no najmä ako vysoko-pevnostnú. Kyslíková predúprava (10 sccm O2) pri tejto sérií vzoriek
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trvala 30 min pri kontinuálnom výboji s výkonom 100 W a samotná depozícia trvala 14 min
pri P𝑒𝑓𝑓 = 2 W a pulznom pomere 1:4 a koncentrácii O2 42 obj.% v zmesi s TVS (4 sccm).
Deformačné krivky dosahujú násobne vyšších hodnôt F𝑚𝑎𝑥 ako v predchádzajúcom prí-
pade. Taktiež sklon kriviek a tvary kriviek v oblasti F𝑚𝑎𝑥 dokazujú pomerne kvalitnú,
no nie dokonalú adhéziu vláken k matrici. Pri dokonalej (ideálnej) adhézii a pri dodržaní
pomerov E-modulov komponentov kompozitu dochádza k úplnému prenosu vloženého na-
pätia z matrice na vlákna. Tie sú zaťažované rovnomerne až dochádza k medzivláknovému
interlaminárnemu lomu (delaminácii) čo sa prejaví prudkým poklesom sily. Sklon krivky
v elastickej oblasti nám hovorí o reprodukovateľnosti výsledkov – čím menšie rozdiely smer-
níc, tým je reprodukovateľnosť lepšia. Na SEM snímke (obrázok 4.7) tejto vzorky je možné
pozorovať mechanicky poškodenú a uvoľnenú matricu zo zväzku vláken v dôsledku namá-
hania pri SBS teste. Popraskanie matrice po aplikovaní napätia pri SBS teste (žltý rámček)
znázorňuje miesto so zvýšenou adhéziou vláken k matrici kde prenos napätia z matrice
na vlákna bol dostatočný. Taktiež je vidieť pomerne hladké neporušené spojenie vlákno-
matrica (červený rámček) ktoré reprezentuje vysokú adhéziu tenkej vrstvy, resp. vysokú
kvalitu chemického vyviazania medzifázy. Nakoniec nám to potvrdzuje aj vysoká hodnota
ILSS (61,0 ± 1,5 MPa) danej kompozitnej vzorky. Rozdiel ILSS medzi prvým a druhým
prípadom je 39,3 MPa. To jasne zdôrazňuje to, že cielená úprava povrchu výstuže a tvorba
tzv. riadenej medzifázy hrá dôležitú úlohu pri mechanicko-fyzikálnych vlastnostiach jedno-
smerne orientovaných PMC-LFRC [70, 71]. V našom prípade s využitím UP ako matrice.
Tabuľka 4.3 reprezentuje podrobné výsledky SBS testov pre tieto dve série vzoriek a výpočet
ILSS podľa rovnice 3.6.

Tabuľka 4.3: Podrobný zoznam mechanických vlastností PMC-LFRC vzoriek A4440 a Un-
sized BF (SBS test)

Číslo Hrúbka Šírka F𝑚𝑎𝑥 ILSS
vzorky [mm] [mm] [N] [MPa]
1 3,2 9,9 2518,5 59,6
2 3,0 9,9 2502,2 63,2
3 3,1 9,8 2430,1 60,0

A4440 4 3,3 9,8 2659,7 61,7
5 3,2 9,7 2531,6 61,2
6 3,3 9,7 2519,2 59,0
7 3,3 9,7 2661,7 62,4
𝑥 [MPa] 2546,1 61,0
𝜎 [MPa] 85,0 1,5
𝜎𝑟 [%] 3,3 2,5
1 2,9 10,1 765,3 19,6
2 2,9 10,0 677,8 17,5
3 2,7 10,0 713,1 19,8

Unsized BF 4 3,0 9,9 1067,9 27,0
5 2,8 9,8 914,3 25,0
6 2,9 9,8 760,0 20,1
7 2,9 9,8 857,5 22,6
𝑥 [MPa] 822,3 21,7
𝜎 [MPa] 135,4 3,4
𝜎𝑟 [%] 16,5 15,5
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Obrázok 4.6: SEM snímok PMC-LFRC vystuženého čadičovými vláknami bez povrchovej
úpravy (Unsized BF) po SBS teste

Obrázok 4.7: SEM snímok PMC-LFRC vystuženého čadičovými vláknami s PECVD povr-
chovou úpravou (A4440) po SBS teste (P𝑒𝑓𝑓 = 2 W, 42 obj.% O2)
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4.2.1 Vplyv predúpravy

Bol podaný návrh skúmať vplyv kyslíkovej predúpravy na výslednú hodnotu ILSS kompozit-
nej vzorky. Práve kyslíkovou predúpravou dokážeme ovplyvniť morfológiu, resp. topografiu
vláken, zbaviť ich nečistôt, organických zvyškov a tým aktivovať povrch vláken pred ich
samotnou PECVD povrchovou úpravou. Je potrebné si tiež uvedomiť, že kyslíková predúp-
rava a vôbec čistý kyslíkový plazmat nie je schopný vytvárať žiadnu tenkú polymérnu vrstvu
[72]. Meniacimi sa parametrami bola doba predúpravy (1 min, 10 min, 30 min) a výkon
(kontinuálny režim: 100 W; pulzný režim P𝑒𝑓𝑓 = 2 W pri pulznom pomere 1:4) použitý
pri predúprave. Prietok kyslíku bol konštantný (10 sccm). Následne po tejto predúprave
bola na vlákna deponovaná tenká vrstva pp-TVS/O2 za rovnakých depozičných podmie-
nok ako pri vzorke (A4440) z koncentračnej série kompozitov s BF výstužou (obrázok 4.4)
s najvyššou hodnotou ILSS (61,0 ± 1,5 MPa).

Obrázok 4.8: Graf závislosti ILSS (SBS test) PMC-LFRC s čadičovými vláknami po plaz-
mochemickej úprave na čase predúpravy pri rôznom výkone

Dosiahnuté výsledky reprezentuje obrázok 4.8. Je možné vidieť, že trvanie (čas) kyslí-
kovej predúpravy nemá významný vplyv na hodnotu ILLS minimálne pod 30 min. Naproti
tomu zmenou aplikovaného výkonu na vlákna pri predúprave môžeme hodnotu ILSS kompo-
zitu výrazne ovplyvniť. Pri vysokých výkonoch je všeobecné riziko, že dôjde k takzvanému
„naleptaniu“ vlákna poprípade k nadmernému zvýšeniu drsnosti povrchu a teda k zníženiu
mechanicko-fyzikálnych vlastností výstuže, resp. kompozitu [72]. Na druhej strane riadené
zvýšenie drsnosti povrchu a teda zvýšenie kontaktnej plochy medzi vláknom a matricou
môže mať priaznivé účinky na IFSS [69], ako aj na ILSS. V našom prípade sa potvrdil
priaznivý účinok vysokého aplikovaného výkonu (100 W; kontinuálny režim), kde ILSS
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kompozitnej vzorky dosahuje o vyše 30 % vyšších hodnôt ako pri výkone 2 W (pulzný re-
žim). Pri kontinuálnom výboji 100 W hodnota ILSS činila v priemere 59,3 MPa a pri 2 W
v priemere 41,3 MPa. Je evidentné, že takýto pomerne slabý pulzný výboj (P𝑒𝑓𝑓 = 2 W)
neposkytuje takú kvalitnú aktiváciu a očistenie povrchu ako vysoký, kontinuálny výboj
100 W. Dôvodom je zvýšenie koncentrácie iónov na povrchu vlákna, ktoré sú následne
pri PECVD procese schopné vytvoriť kovalentnú väzbu s deponovanou vrstvou. Rozhranie
vlákno/vrstva tak bude kompaktnejšie. Seghini [72] tento vplyv výkonu taktiež potvrdila
na kompozitných vzorkách s ľanovou výstužou a epoxidovou, či vinylesterovou matricou.

Oproti vysokým výkonom je pri tých nízkych riziko nedostatočného aktivovania povrchu
a to aj pri dlhších expozíciách výboja. Napriek tomu už po 1 min pri nízkom výkone
predúpravy (P𝑒𝑓𝑓 = 2 W) sa zvýšila ILSS kompozitnej vzorky o 7,1 MPa (o cca 15 %) oproti
vzorke s výstužou bez kyslíkovej predúpravy (37,9 MPa; A4453). V rámci chybových úsečiek
celej nízko-výkonovej série je možné potvrdiť konštantný, priaznivý vplyv akokoľvek dlhej
kyslíkovej predúpravy na ILSS PMC-LFRC s BF výstužou. To isté platí aj v prípade vysoko-
výkonovej série (100 W kontinuálne) kde hodnoty ILSS dosahujú značne vyšších hodnôt.
Je tiež zaujímavé pozorovať, že už po 1 min predúpravy s vysokým výkonom je badať
nárast ILSS kompozitnej vzorky cca 20 MPa oproti vzorke bez predúpravy. Tabuľka 4.4
reprezentuje súhrne výsledky a hodnoty ILSS z SBS testov z tejto série meraní.

Tabuľka 4.4: Súhrny zoznam ILSS PMC-LFRC s plazmochemicky povrchovo upravenou
čadičovou výstužou pri rôznom type predúpravy [depozícia: 4 sccm (TVS) + 2,9 sccm (O2);
P𝑒𝑓𝑓 = 2 W] – SBS test

Číslo Typ Výkon t𝑃𝑇 ILSS 𝜎 𝜎𝑟
vzorky vláken P𝑒𝑓𝑓 [W] [min] [MPa] [MPa] [%]
A4453 BF – – 37,9 1,7 4,6
A4448 BF 100◇ 1 57,1 5,5 9,6
A4449 BF 100◇ 10 59,7 6,7 11,2
A4440 BF 100◇ 30 61,0 1,5 2,5
A4450 BF 2 1 44,0 2,7 6,2
A4451 BF 2 10 39,5 3,3 8,3
A4452 BF 2 30 40,5 3,5 8,5
Označenie ◇ pri danej hodnote reprezentuje kontinuálny výboj
s príslušnou hodnotou výkonu !
Počet vzoriek v sérii je 7.
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4.2.2 Multivrstva

Vo všetkých prechádzajúcich merania bola riadená medzifáza tvorená depozíciou jednej,
tenkej vrstvy. Ak je týchto vrstiev viac označujeme to ako multivrstva, resp. multivrstevnatý
systém. Takéto medzivrstvy môžu spájať dva odlišné materiály „bez prítomnosti“ rozhrania
[73]. Pri depozícií multivrstiev sa depozičný krok opakuje s priebežnou zmenou depozičných
parametrov (čas depozície, aplikovaný výkon, zmes pracovných plynov a pod.).

Obrázok 4.9: Graf závislosti ILSS (SBS test) PMC-LFRC s čadičovými vláknami po plaz-
mochemickej úprave na čase depozície pri P𝑒𝑓𝑓 = 20 W (P𝑒𝑓𝑓 = 2 W; t = 10,5 min)

V tomto prípade bola snaha skúmať vplyv depozičného výkonu a času depozície pri da-
nom efektívnom výkone na ILSS multivrstevnatých PMC-LFRC s BF výstužou. Časová
os na obrázku 4.9 reprezentuje depozičný čas pri prvej deponovanej vrstve (pp-TVS),
kde P𝑒𝑓𝑓−1=20 W pri pulznom pomere 1:4 (4 sccm TVS). Čas depozície prvej pp-TVS
vrstvy teda činil 0,0 min, 0,5 min, 1,0 min a 3,5 min. V zápätí bola na túto vrstvu nade-
ponovaná druhá pp-TVS vrstva, kde P𝑒𝑓𝑓−2=2 W pri pulznom pomere 1:4 (4 sccm TVS).
Depozičný čas pri druhej pp-TVS vrstve bol konštantný a to 10,5 min s výnimkou vzorky
s časom depozície 0,0 min pre prvú deponovanú vrstvu (P𝑒𝑓𝑓−2=20 W). Pri tejto vzorke
bol stanovený depozičný čas na 14 min vzhľadom na to, že je to minimálna doba na to,
aby pri týchto podmienkach depozit pokryl povrch BF v celom objeme – na povrchu aj
vo vnútri zväzku vláken [74]. Z predchádzajúceho výskumu vieme, že priemerná rýchlosť
depozície pp-TVS vrstvy pri pulzom výboji a výkone P𝑒𝑓𝑓=2 W s pulzným pomerom 1:4 ms
činí približne 32 nm·min−1 [74]. Pri P𝑒𝑓𝑓=20 W s pulzným pomerom 1:4 to činí približne
100 nm·min−1. Platí teda, že pri vyšších výkonoch je vyššia aj depozičná rýchlosť a teda
rýchlejší nárast vrstvy v čase. Je potrebné si uvedomiť, že so zmenou hrúbky nadeponova-
nej vrsty na menia aj mechanické vlastnosti kompozitu. Vzhľadom na to, že naše vytvorené
multivrstvy majú hrúbku približne rovnakú (1115 ± 50 nm) tento vplyv môžeme zanedbať.
Avšak je možné očakávať, že kompozitná vzorka s jednou deponovanou vrstvou 14 min
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(t𝑃𝑒𝑓𝑓−1
= 0 min), ktorej deponovaná pp-TVS vrstva má hrúbku približne 450 ± 50 nm

by pri rovnakej hrúbke vrstvy ako majú multivrstvy dosahovala značne nižšiu hodnotu
ILSS. Je tiež dobré poznamenať, že medzi depozíciami jednotlivých vrstiev bolo časové
oneskorenie, využité na manuálne zmeny jednotlivých parametrov (približne 1 min). Vzhľa-
dom na pracovný tlak (<10−4 Pa) počas tohto oneskorenia, by sme mohli vznik tenkej SiO2

vrstvy na povrchu vláken (vrstvy) teoreticky vylúčiť.
Z výsledkov je evidentné (tabuľka 4.5), že pri vybraných výkonových a časových para-

metroch nami vytvorené multivrstvy nemajú významný vplyv na hodnoty ILSS kompozitu.
Hodnoty ILSS všetkých vzoriek sú v rámci chybových úsečiek konštantné a preto jednot-
livé rozdiely v týchto hodnotách môžeme považovať za štatisticky nevýznamné. Ako bolo
spomenuté hodnota ILSS závisí aj od E-modulu medzivrstvy ale aj od hrúbky deponovanej
vrstvy. Čech dokázal, že pp-TVS vrstva vytvorená pri vyšších depozičných výkonoch nado-
búda vyššie hodnoty E-modulu [70, 75, 76]. Vysvetliť to môžeme tým, že so zvyšujúcim sa
výkonom vzniká hustejšia sieť väzieb spôsobená väčšou fragmentáciou molekúl TVS v plaz-
mate a teda vznik väčšieho množstva reaktívnych radikálov [70]. Naopak v prípade pp-TVS
vrstvy a vzniknutých a-CSi:H väzieb pri nízkych depozičných výkonoch (P𝑒𝑓𝑓= 2 W) platí,
že sú bohaté na uhlík, pomer 𝐶

𝑆𝑖 ≃ 4 a sú obklopené vinylovými skupinami a majú nižší
modul pružnosti E [65].

Tabuľka 4.5: Súhrny zoznam ILSS multivrstevnatých PMC-LFRC s plazmochemicky povr-
chovo upravenou BF výstužou (4 sccm TVS; P𝑒𝑓𝑓−1 = 20 W; P𝑒𝑓𝑓−2 = 2 W) – SBS test

Číslo Typ t𝑃𝑒𝑓𝑓−1
t𝑃𝑒𝑓𝑓−2

ILSS 𝜎 𝜎𝑟
vzorky vláken [min] [min] [MPa] [MPa] [%]
A4437 BF – 14 46,5 2,1 4,6
A4443 BF 0,5 10,5 50,5 2,1 4,2
A4444 BF 1,0 10,5 48,8 3,6 7,3
A4434 BF 3,5 10,5 51,2 1,8 3,5
Počet vzoriek v sérii je 7.

V prípade multivrstiev je veľmi dôležité poznať hodnotu E-modulu pre každú jednu
deponovanú vrstvu. Platí, že vrstva ktorá je najbližšie k povrchu vlákna (prvá vrstva)
je vždy v kontakte s najväčším počtom atómov Si a dokáže tak vytvoriť hustejšiu sieť [65].
Predpokladáme, že prvá pp-TVS vrstva má teda hustú sieť a vzhľadom na efektívny výkon
(P𝑒𝑓𝑓−1= 20 W) aj vyšší E-modul. Naproti tomu druhá pp-TVS vrstva (P𝑒𝑓𝑓−2= 2 W) bude
nadobúdať nižší E-modul a celý systém (kompozit) teda bude vykazovať pozvoľnejší prechod
mechanicko-fyzikálnych vlastností v medzifázy na rozhraní vlákno/matrica. Pri opačnom
usporiadaní daných vrstiev by sme očakávali zníženie kompatibility rozhraní a teda zníženie
ILSS kompozitu.
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4.2.3 Vplyv typu povrchovej úpravy

Plazmatickými povrchovými úpravami (PECVD) akéhokoľvek materiálu očakávame zlepše-
nie jeho vlastností – mechanických, fyzikálnych, chemických, optických. Anorganické aj or-
ganické vlákna môžu pomocou PECVD úpravy nadobúdať v kompozite okrem iného vyššiu
interlaminárnu šmykovú pevnosť (ILSS), vyššiu pevnosť v ohybe, ako aj pevnosť v ťahu.
Z vyššie analyzovaných výsledkov vieme, že nájdenie optimálnych podmienok na vytvorenie
kvalitnej, funkčnej tenkej vrstvy je veľmi náročné a závisí od mnohých faktorov.

Obrázok 4.10: Graf závislosti ILSS (SBS test) kompozitných vzoriek s čadičovými vláknami
na type povrchovej úpravy

Na obrázku 4.10 vidíme porovnanie rôznych typov povrchovej úpravy BF výstuže a jej
vplyv na ILSS kompozitu, zhrnutých v tabuľke 4.6. Rozdiel medzi sériou vzoriek s najniž-
šou hodnotou ILSS (Unsized BF) a najvyššou ILSS (A4440) je zrejmý. Zatiaľčo pri Unsized
BF neboli adhézne sily na rozhraní vlákno/matrica dostatočné silné na prenos napätia
v kompozite z matrice na vlákna (ILSS = 21,7 ± 3,4 MPa), pri kyslíkovej predúprave
a vrstve pp-TVS/O2 sa predpokladá hustá sieť polymérnej tenkej vrstvy a teda kvalitnejší
prenos napätia, čo sa prejavilo aj na hodnote ILSS (61,0 ± 1,5 MPa). Vzorka s 30 min
predúpravou pri kontinuálnom výboji s výkonom 100 W a bez deponovanej vrstvy nám po-
tvrdila pomerne vysokú čistotu použitých vláken, keďže rozdiel medzi touto sériou a sériou
vzoriek bez predúpravy je minimálny. Ako bolo uvedené v kapitole 4.2.1, zmenou výkonu
pri predúprave sa aj hodnota ILSS mení v súvislosti so zmenou topografie vláken a zmenou
fyzikálnych vlastností tenkej vrstvy. Na druhej strane séria vzoriek s uvedenou predúpravou
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a depozíciou tenkej vrstvy z čistého TVS (pp-TVS) nadobúda o vyše 21 % vyšších hod-
nôt ILSS (46,5 ± 2,1 MPa), ako séria vzoriek bez predúpravy (36,7 ± 2,1 MPa). Je teda
zrejmé, že predúprava musí zlepšovať povrch vláken pred samotnou depozíciou aj napriek
tomu, že v sériách vzoriek vláken Unsized BF a vláken len s predúpravou sa hodnota ILSS
nemenila.

Tabuľka 4.6: Súhrny zoznam ILSS PMC-LFRC s rôznym typom PECVD povrchovej úpravy
a BF výstužou [predúprava: 100◇ W (10 sccm O2; 30 min)] – SBS test

Číslo Predúprava Depozícia ILSS 𝜎 𝜎𝑟
vzorky [MPa] [MPa] [%]
Unsized BF – – 21,7 3,4 15,5
A4446 X – 23,0 2,1 9,0
A4447 – pp-TVS 36,7 2,1 5,8
A4437 X pp-TVS 46,5 2,1 4,6
A4440 X pp-TVS/O2 61,0 1,5 2,5
Počet vzoriek v sérii je 7.

Vysvetľovať to môžeme napríklad aj tým, že v prípade naleptania vláken počas predúp-
ravy a ich následné vystavenie na vzduchu spôsobí na ich povrchu vytvorenie prirodzenej
(natívnej) vrstvy SiO2. V závislosti na parametroch predúpravy (čas, výkon, prietok O2)
môžeme očakávať rozdielne mechanické vlastnosti tejto vrstvy a teda priaznivý alebo ne-
žiadúci vplyv na mechanické vlastnosti vláken, kompozitu (kapitola 4.2.1). Pri použitom,
pomerne vysokom kontinuálnom výboji (100 W; 30 min) a taktiež vzhľadom na tvar reakč-
nej komory aparatúry A4 (kapitola 3.2), je vplyv charakteru plazmatu a následné naleptanie
štatisticky nevýznamné. Aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že pri kyslíkovej predúprave
je charakter plazmatu rovnaký v celej reakčnej komore, z dôvodu emisie žiarenia v plazmate
ktorá sa javí konštantná v celej komore (vysoká fragmentácia O2) je tento charakter samoz-
rejme rozdielny [35]. Na vstupe plynu očakávame vzhľadom na vysoký počet plazmaticky
aktivovaných fragmentov O2 vyšší tlak, väčšiu zmenu topografie prípadne chemické nalep-
tanie vláken. Na konci reakčnej komory (výstupe plynu) zase očakávame zvýšenie čistoty
vláken, no nie až takú významnú zmenu morfológie (topografie) vláken ako na vstupe. Táto
zmena topografie a zvýšenie drsnosti povrchu vláken by mohla mať v určitých prípadoch
priaznivý vplyv na mechanické vlastnosti kompozitu [35]. No v prípade výstuže bez prí-
tomnosti tenkej vrstvy neočakávame žiadny efekt tejto zmeny topografie na mechanické
vlastnosti vláken, resp. kompozitu.

Najvyššie hodnoty ILSS ale dosiahneme pri rovnakých podmienkach predúpravy a pri-
daním O2 do depozičnej zmesi plynov (od 33-71 obj.% O2 v zmesi; kapitola 4.2), kde zvýšime
túto hodnotu ešte o ďalších 24 % na hodnotu ILSS 61,0 MPa. Efektívny výkon (P𝑒𝑓𝑓 ) pri de-
pozícií tenkých vrstiev pri vzorkách z obrázku 4.10 činil vždy 2 W pri pulznom pomere 1:4
a depozičnom čase 14 min.

Tieto výsledky dobre korešpondujú aj s tými, ktoré sú uvedené v prechádzajúcich kapi-
tolách a ktoré boli zistené v predošlých výskumoch. Môžeme potvrdiť, že PECVD je per-
spektívny nástroj na tvorbu pp-TVS, pp-TVS/O2 tenkých vrstiev a teda riadenie medzifázy
v PMC-LFRC s BF výstužou a UP matricou. Riadenie mechanických vlastností vo vzťahu
k mechanickej odozve kompozitu, ktorej ukazovateľom je aj ILSS, je potom závislé najmä
na depozičných parametroch.
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4.3 Starnutie vláken
Vďaka spolupráci s firmou Prefa Kompozity a.s. (Brno, CZ) je predmetom výskumu tejto
práce aj pozorovanie vplyvu starnutia sklenených vláken (GF) s komerčnou úpravou na ich
mechanické vlastnosti v kompozite, konkrétne hodnotu ILSS. Všetky použité vlákna defi-
nované v kapitole 3.2.2 (tabuľka 3.2) boli takmer po celú dobu uskladnené vo výrobných
podmienkach. Pri výrobe kompozitov z týchto vláken bola snaha dodržať objemový zlo-
mok v kompozite podobný, ako pri PECVD povrchových úpravách (≈ 40 obj.% vláken).
Pripravené kompozity s 13-timi zväzkami vláken (2 400 tex) vykazovali 40,5 obj.% vláken.
Spoločnosť Owens Corning v technickom liste vláken udáva hodnotu ILSS týchto vláken
v UP matrici a po pultruznom procese 62,8 MPa. Nie je však uvedené pri akom objemovom
zlomku vláken táto hodnota ILSS platí a aj z tohto dôvodu budeme považovať túto hodnotu
iba za informatívnu.

Obrázok 4.11: Graf závislosti ILSS (SBS test) PMC-LFRC so sklenenými vláknami s ko-
merčnou úpravou na čase (veku) vláken

Z výsledkov na obrázku 4.11 je jasné, že existuje určitý vplyv starnutia na ILSS, resp me-
chanické vlastnosti samotných GF. Séria kompozitných vzoriek vystužených s GF po dvoch
mesiacoch od ich výroby (A01) reprezentuje pomerne nové a čisté GF, bez značného vplyvu
starnutia. Rovnako tak séria kompozitných vzoriek vystužených s GF po 11-tich mesiacoch
od výroby (A02) a tiež vyrobená z totožných vláken ako A01, vykazuje pomerne vysoké
hodnoty ILSS aj keď určitý vplyv starnutia a pokles ILSS je už badateľný. Rozdiel medzi
hodnotami ILSS vzoriek A01 a A02 je 4,3 MPa čo predstavuje približne 10 % pokles tejto
hodnoty. Všetky GF staršie ako 11 mesiacov vykazujú pokles hodnoty ILSS približne na 2/3
z hodnoty pôvodnej (A01). Jemný nárast badateľný na vzorkách po 48-mich (A04) a 94-
och mesiacoch (A05) môže byť spojený s ich samotnou výrobou, keďže práve tieto dve série
boli vyrobené rovnakou pobočkou firmy Owens Corning (Chambéry, FR). Naproti tomu
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séria PMC-LFRC po 45-tich (A03) mesiacoch a 116-mesiacoch (A06) boli vyrobené inými
pobočkami a teda je tam predpoklad čiastočne rozdielneho chemického zloženia vsádzky
(taveniny) prípadne iných výrobných parametrov. Priemerná hodnota ILSS pri vláknach
starších ako 11 mesiacov činí 29,7 MPa (A03-A06). Každopádne hodnoty ILSS znížené
o 1/3 z hodnoty pôvodnej sú pre výrobné procesy veľmi nepriaznivé a v PMC-LFRC vy-
robených z týchto vláken by mohli nastať katastrofálne porušenia, resp. zlyhanie materiálu
oveľa skôr, ako pri kompozitoch s novými vláknami. Samozrejme v závislosti na ich po-
užití a konkrétnom namáhaní. Súhrne výsledky z mechanického testu (SBS testu) týchto
PMC-LFRC sú uvedené v tabuľke 4.7. Na obrázku 4.12 sú pre porovnanie zobrazené gra-
fické výstupy SBS testov (deformačné krivky) pre vzorky s najnovšou (A01) a najstaršou
výstužou (A06).

Zmena mechanických vlastností GF s komerčnou úpravou vplyvom starnutia môže byť
spôsobená okrem iného aj sorpciou vlhkosti (RH) z okolitého prostredia. Častice H2O prí-
tomné na povrchu vláken spôsobujú, že ióny prítomné na povrchu týchto vláken (Na+, OH−,
Ca2+,...) búdu vodou inaktivované. Či už by to bolo spôsobené vznikom vodíkových väzieb,
alebo presunom týchto iónov viac do objemu vláken. Taktiež je dôležitý vplyv RH konkrétne
na úpravu vláken. Platí, že vodná para na rozhraní vlákno/úprava následne znižuje pevnosť
na rozhraní vlákno/matrica (IFSS) v dôsledku hydrolytickej nestability siloxanovej väzby
(-Si-O-Si-) v medzifázy [77]. Ak sa teda hodnota IFSS zníži, prejaví sa to aj na hodnote
ILSS a teda k porušeniu materiálu dôjde skôr (viď. kapitola 2.6.4). To potvrdil aj Shiue
v systéme GF/akrylát [78]. Prachové častice ako aj organické zvyšky na povrchu vláken tak-
tiež znižujú mechanické vlastnosti vláken. Rovnako ako v prípade GF a BF bez povrchovej
úpravy (kapitola 4.1) platí, že čím vyššia bude kontaminácia vláken, tým budú horšie ich
mechanické vlastnosti, resp. vlastnosti polymérneho kompozitu vzhľadom na nedostatočný
prenos napätia z matrice na vlákna a nedostatočnú kvalitu medzivrstvy, resp. medzifázy.

Tabuľka 4.7: Súhrny zoznam ILSS z časovej série (starnutia) PMC-LFRC s GF výstužou
s komerčnou úpravou – SBS test

Číslo Vek ILSS 𝜎 𝜎𝑟
vzorky [mesiace] [MPa] [MPa] [%]
A01 2 43,7 2,9 6,7
A02 11 39,4 1,5 3,8
A03 45 27,8 2,2 7,9
A04 48 30,4 2,0 6,5
A05 94 31,2 1,6 5,3
A06 116 29,2 0,9 3,0
Počet vzoriek v sérii je 6.

Pre porovnanie morfológie vláken sú vložené aj SEM snímky PMC-LFRC vystužených
analyzovanými sklenenými vláknami s komerčnou povrchovou úpravou. Konkrétne na ob-
rázku 4.13 je zobrazený povrch kompozitnej vzorky A01 po mechanickom SBS teste, ktorá
reprezentuje vzorku s „najnovšou“ GF výstužou. Na obrázku 4.14 je zobrazený povrch kom-
pozitnej vzorky A06 po mechanickom SBS teste, ktorá reprezentuje vzorku s „najstaršou“
GF výstužou. Napriek tomu, že pri vzorke A01 je možné vidieť čiastočnú porozitu (mik-
ropóry; modré rámiky) matrice z dôvodu jej nedostatočného odvzdušnenia pri príprave
kompozitu, dosahuje táto vzorka najvyšších hodnôt ILSS. Takéto zníženie kvality matrice
samozrejme ovplyvňuje mechanické vlastnosti kompozitu (medzifázy) a teda pri dokona-
lejšej príprave matrice by sme očakávali o niečo vyššie hodnoty ILSS. Kvalitu medzifázy
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ovplyvňuje samozrejme aj kvalita nanesenej vrstvy – povrchová úprava. Pri bežných prie-
myselných povrchových úpravách vláken apretačným činidlom z roztoku je možné pred-
pokladať nerovnomerné pokrytie týchto vláken. Pri vzorke A01 (obrázok 4.13) je vidieť
aj značné poškodenie („potrhanie“) matrice vplyvom šmykového namáhania (žlté rámiky)
počas SBS testu v dôsledku zvýšenej adhézie komerčnej úpravy k matrici. V dosť vysokej
miere je toto poškodenie badať aj pri vzorke A06 (obrázok 4.14; žltý rámik). Šmykový test
vzorky A06 nám napriek tomu potvrdil zníženie ILSS o vyše 1/3 z hodnoty pôvodnej (A01).
To môže byť spôsobené najmä vplyvom spomínanej kontaminácie vláken (vlhkosť, organické
zvyšky) a teda deaktivácie ich povrchu prípadne strata zmyslu vystuženia a využitia mecha-
nických vlastností vláken v kompozite. Platí, že pri vyššej kontaminácii (predpoklad A06)
pri danom zaťažení je na matricu aplikované väčšie šmykové napätie ako pri vzorke s nižšou
kontamináciou (predpoklad A01) a teda ku zlyhaniu dôjde skôr práve pri vzorke A06.

Obrázok 4.12: Záznam deformačných kriviek z SBS testu pre PMC-LFRC A01 (najnovšia
výstuž – vľavo) a A06 (najstaršia výstuž – vpravo)
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Obrázok 4.13: SEM snímok PMC-LFRC vystuženého sklenenými vláknami s komerčnou
povrchovou úpravou po dvoch mesiacoch od výroby vláken (A01) a po SBS teste

Obrázok 4.14: SEM snímok PMC-LFRC vystuženého sklenenými vláknami s komerčnou
povrchovou úpravou po 116 mesiacoch od výroby vláken (A06) a po SBS teste
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Kapitola 5

Záver

Diplomová práca sa zaoberala problematikou šmykovej pevnosti polymérnych kompozit-
ných materiálov na báze nenasýtenej polyesterovej živice s jednosmerne orientovanou čadi-
čovou prípadne sklenenou výstužou (PMC-LFRC) a plazmochemickou povrchovou úpravou
výstuže z plynnej fázy (PECVD). Tenké plazmové polymérne vrstvy na povrchovo neupra-
vených sklenených a čadičových vláknach boli vytvárané pomocou aparatúry A4 (Fakulta
Chemická, VUT Brno, CZ). Ako monomér pri PECVD procese bol využitý tetravinylsilan
(TVS) poprípade TVS vo zmesi s kyslíkom. Súčasťou práce je taktiež analýza šmykovej
pevnosti PMC-LFRC vystuženými sklenenými vláknami s komerčnou povrchovou úpra-
vou. Pri všetkých vzorkách bol na analýzu šmykovej pevnosti využitý test krátkych telies
(SBS test). Na lepšie posúdenie a pochopenie týchto výsledkov bola v niektorých prípa-
doch využitá rastrovacia elektrónová mikroskopia (SEM) poprípade energiovo disperzná
spektroskopia (EDS).

Pri porovnaní výsledkov z koncentračnej závislosti O2 v zmesi plynného kyslíku s TVS
bolo zistené, že čadičová výstuž v polyesterovej živici dosahuje na celej škále závislosti vyš-
ších hodnôt šmykovej pevnosti (ILSS) ako pri výstuži sklenenej. Platí, že hodnotu ILSS
polymerného kompozitu s BF výstužou dokážeme riadiť v rozmedzí 46,5 – 61,0 MPa (obje-
mový zlomok vláken 40,6 obj.%) a pri GF výstuži 38,1 – 45,2 MPa (objemový zlomok vlá-
ken 36,3 obj.%). Pri oboch typoch výstuží bolo zistené, že pri koncentrácii 33–71 obj.% O2

v zmesi pracovných plynov hodnoty ILSS dosahujú razantne vyšších hodnôt ako pri de-
pozícii čistého TVS (0 obj.% O2). Najvyššiu hodnotu ILSS (61,0 ± 1,5 MPa) dosiahol
kompozit A4440 s BF výstužou s tenkou vrstvou (pp-TVS/O2) deponovanou pri depozič-
ných podmienkach: 4 sccm TVS + 2,9 sccm O2 (42 obj.% O2). Priemerné hodnoty ILSS
v spomínanom rozmedzí koncentrácie O2 v zmesi pracovných plynov dosahujú pri BF vý-
stuži 59,6 MPa a pri GF výstuži 44,4 MPa. Teda rozdiel medzi ILSS kompozitu s BF
alebo GF výstužou je viac než 25 % v prospech BF výstuže. Tieto výsledky potvrdila aj
SEM/EDS analýza kde čadičové vlákna boli charakterizované ako menej kontaminované
s lepšími mechanickými vlastnosťami ako sklenené vlákna. Aj z tohto dôvodu boli pri všet-
kých nasledujúcich depozíciách využité len čadičové vlákna.

Bol podaný návrh skúmať vplyv dĺžky (času) a výkonu pri kyslíkovej predúprave na vý-
slednú hodnotu ILSS PMC-LFRC. Kyslíková predúprava je využívaná ako nástroj na skva-
litnenie povrchu vláken (zbavenie nečistôt, zvýšenie drsnosti) pred samotnou depozíciou.
Depozičné podmienky pri tejto analýze boli rovnaké ako v prípade vzorky A4440 z kyslíko-
vej série s najvyššou dosiahnutou hodnotou ILSS. Zmenou času predúpravy (1 min, 10 min,
30 min) sa nepotvrdil významný vplyv tejto veličiny na hodnotu ILSS PMC-LFRC. Naproti
tomu pri zmene aplikovaného výkonu na vlákna počas predúpravy bol vplyv na hodnotu
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ILSS v PMC-LFRC s danými vláknami (výstužou) značný. Pri kontinuálnom výboji s vý-
konom 100 W boli hodnoty ILSS PMC-LFRC značné vyššie, ako pri aplikovaní pulzného
výboja s vloženým výkonom 10 W ( 𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑓𝑓
= 1

4 ms), resp. efektívnym výkonom 2 W. Pri kon-
tinuálnom výboji 100 W hodnota ILSS činila v priemere 59,3 MPa a pri výkone 2 W
v priemere 41,3 MPa. Je evidentné, že takýto pomerne slabý pulzný výboj (P𝑒𝑓𝑓 = 2 W)
neposkytuje takú kvalitnú aktiváciu a očistenie povrchu ako pomerne vysoký, kontinuálny
výboj 100 W.

V práci bola taktiež študovaná problematika multivrstiev, kde pomocou PECVD po-
vrchovej úpravy čadičovej výstuže a zmenou depozičných parametrov in-situ sme schopní
riadiť mechanické vlastnosti daných vrstiev a teda aj kvalitu medzifázy v polymérnom kom-
pozite. V našom prípade bolo cieľom analyzovať vplyv depozičného výkonu (P𝑒𝑓𝑓−1; P𝑒𝑓𝑓−2)
a času depozície (t𝑃𝑒𝑓𝑓−1

a t𝑃𝑒𝑓𝑓−2
) pri danom efektívnom výkone na ILSS multivrstevna-

tých PMC-LFRC. Pri nami vybraných a analyzovaných depozičných parametroch (čas a
výkon) nebol potvrdený významný vplyv na hodnotu ILSS multivrstevnatých PMC-LFRC.
Nami nadeponované vrstvy (pp-TVS) na čadičovú výstuž vykazovali v kompozite po celej
škále podobné hodnoty ILSS (≈ 50 MPa). Analyzovanie iných vplyvov a depozičných para-
metrov na multivrstevnaté systémy na bázi GF, UP a pp-TVS vrstiev je otázkou ďalšieho
výskumu.

Plazmatickými povrchovými úpravami (PECVD) evidentne dokážeme riadiť ILSS danej
kompozitnej vzorky. V prípade systému čadičových vláken po PECVD povrchovej úprave
môžeme povedať, že hodnotu ILSS PMC-LFRC vystužených s týmito vláknami na báze
UP matrice vieme riadiť v intervale cca 20–60 MPa v závislosti na daných depozičných
parametroch. V prípade tejto práce a sklenenej výstuže po PECVD povrchovej úprave
sa hodnoty ILSS pohybujú od spomínaných cca 38–45 MPa. Je tomu tak najmä z dô-
vodu malého množstva analyzovaných vzoriek (6 sérií PMC-LFRC), keďže plazmochemicky
upravená sklenená výstuž nebola kľúčová v tejto práci. Každopádne, sklenené aj čadičové
vlákna by mohli pomocou PECVD povrchovej úpravy nadobúdať v kompozite okrem inter-
laminárnej šmykovej pevnosti aj vyššiu pevnosť v ohybe, pevnosť v ťahu a tiež dosiahnuť
zlepšenie iných, mechanicko-fyzikálnych, chemických či optických vlastností PMC-LFRC.
Charakterizovanie týchto vlastností si ale vyžaduje ďalšie analytické metódy a ďalší výskum.
Z mechanických vlastností by bolo zaujímavé zistiť správanie PMC-LFRC s BF výstužou
pri ťahových mechanických skúškach a analyzovanie Youngovho modulu pružnosti PMC-
LFRC. Aj z tohto dôvodu sa teoretická časť práce a teda mechanika vláknových kompozitov
nezaoberá výhradne šmykovými vlastnosťami vláknových kompozitov.

Analýza vplyvu starnutia sklenených vláken s komerčnou povrchovou úpravou na ILSS
PMC-LFRC vystužených s danými vláknami na báze UP matrice tvorila záverečnú časť
tejto práce. Výstuž (sklenené vlákna) všetkých týchto kompozitných vzoriek vykazovala ob-
jemový zlomok vláken 40,5 obj.%. Očakávanú najvyššiu hodnotu ILSS dosiahla kompozitná
vzorka A01 s najnovšími vláknami (po dvoch mesiacoch od výroby) a teda 43,7 ± 2,9 MPa.
Pri tých istých vláknach využitých ako výstuž v PMC-LFRC o 9 mesiacov neskôr (po 11-
tich mesiacoch od výroby) bol pozorovaný pokles ILSS kompozitu (A02) o približne 10 %
(39,4 ± 1,5 MPa). Pri kompozitných vzorkách vystužených vláknami staršími ako 11-
mesiacov (A03–A06) bol pozorovaný pokles hodnoty ILSS na približne 2/3 z hodnoty pôvod-
nej (A01) a priemerná hodnota ILSS činila 29,7 MPa. Tým sa potvrdil aj vplyv kontaminácie
vláken kde platí, že vzdušnou vlhkosťou, prachovými časticami prípadne organickými zvyš-
kami prítomnými na povrchu vláken nie sme schopní efektívne využiť mechanicko-fyzikálne
vlastnosti daných vláken a to najmä z dôvodu vzniku nestabilnej siloxanovej väzby na po-
vrchu vláken prípadne povrchovej úpravy (apretačného činidla). Platí, čím vyššia bude

63



kontaminácia tým dosiahneme menší prenos napätia z matrice na výstuž pri danom namá-
haní a teda budeme pozorovať zníženie mechanických vlastností celého kompozitu. To platí
ako pre sklenené, tak aj čadičové vlákna s akýkoľvek typom povrchovej úpravy.

Ako bolo vyššie niekoľkokrát zmienené, dosiahnuté výsledky môžu slúžiť ako motív
pre ďalší výskum v tejto oblasti a môžu byť do budúcna nápomocné pri príprave riadenej
medzifázy v PMC-LFRC na báze nenasýtenej polyesterovej živice a plazmochemicky povr-
chovo upravenej čadičovej či sklenenej výstuže. Na záver je možné konštatovať, že vytýčené
ciele práce boli splnené v ich plnom rozsahu.
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Zoznam použitých skratiek a
symbolov

BF Čadičové vlákna
CAP Konkurenčný proces ablácie a polymerizácie (Competitive Ablation and

Polymerization)
CBF Kontinuálne čadičové vlákna (Continuos Basalt Fibers)
CMC Kompozitný materiál s keramickou matricou (Ceramic Matrix Composite)
CVD Chemická depozícia z plynnej fáze (Chemical Vapour Deposition)
EDS Energiovo disperzná spektroskopia (Energy Disperse x-ray Spectroscopy)
FRC Vláknami vystužené kompozity (Fiber Reinforced Composites)
E-modul Youngov modul pružnosti
GF Sklenené vlákna
HDPE Vysokohustotný polyetylén
L Longitudinálna (pozdĺžna) materiálová os
LFRC Dlhými vláknami vystužené kompozity (Long Fiber Reinforced

Composites)
M Neutrálna molekula monoméru pre PECVD
M∙ Monoradikál monoméru pre PECVD
∙M∙ Biradikál monoméru pre PECVD
MMC Kompozitný materiál s kovovou matricou (Metal Matrix Composite)
PAN Polyakrylonitril
PECVD Plazmochemická depozícia z plynnej fáze (Plasma-Enhanced Chemical

Vapour Deposition)
PEEK Polyéteréterketón
PMC Kompozitný materiál s polymérnou matricou (Polymer Matrix Composite)
PMC-LFRC Dlhými vláknami vystužený kompozit s polymérnou matricou
pp Plazmový polymér (Plasma-Polymer)
PP Polypropylén
RH Relatívna vlhkosť (Relative Humidity)
SBS Šmykový test krátkych telies (Short-Beam Shear test)
SEM Rastrovacia elektrónová mikroskopia (Scanning Electron Microscopy)
SFRC Krátkymi vláknami vystužené kompozity (Short Fiber Reinforced

Composites)
T Transverzálna (priečna) materiálová os
T′ Transverzálna (druhá priečna) materiálová os
UP Nenasýtená polyesterová živica (Unsaturated Polyester resin)
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DVTMDSO Divinyltetrametyldisiloxan
TEOS Tetraetoxysilan
TMDSO Tetrametyldisiloxan
TMOS Metyltrimetoxysilan
TMS Tetrametylsilan
TTMS Tetrakis-(trimetylsilyloxy)silan
TVS Tetravinylsilan

CZ Česká republika
D Nemecko
FR Francúzsko
IRL Írsko
IT Taliansko
J Japonsko
NL Holandsko
NO Nórsko
USA Spojené štáty americké

𝛼* [K−1] Teplotná rozťažnosť
𝜖* [%] Relatívna ťažnosť
𝜃 [∘] Uhol namáhania
𝜌 [g·cm−3] Hustota
𝜌𝑓 [kg·m−3] Hustota vláken
𝜎 [Pa] Pevnosť v ťahu
𝜎 [MPa] Smerodajná odchýlka
𝜎𝑟 [%] Relatívna smerodajná odchýlka
𝑥 [MPa] Aritmetický priemer

𝛾𝑖𝑗 [–] Zložka šmykového pretvorenia [rovina ij; 𝑖 = 1(𝐿), 2(𝑇 ), 3(𝑇
′
)]

𝛾12 [–] Zložka šmykového pretvorenia [rovina 12 (LT)]
𝜖𝑖 [–] Zložka pomerného pretvorenia [os i; 𝑖 = 1(𝐿), 2(𝑇 ), 3(𝑇

′
)]

𝜖1 [–] Relatívne pozdĺžne predĺženie telesa [os 1 (L)]
𝜖2 [–] Relatívne priečne skrátenie telesa [os 2 (T)]
𝜈 [–] Poissonov pomer (číslo)
𝜈12 [–] Poissonov pomer [rovina 12 (LT)]
𝜎𝑖 [Pa] Zložka normálového napätia [os i; 𝑖 = 1(𝐿), 2(𝑇 ), 3(𝑇

′
)]

𝜎1 [Pa] Zložka normálového napätia [os i (L)]
𝜏𝑖𝑗 [Pa] Zložka šmykového napätia [rovina ij; 𝑖, 𝑗 = 1(𝐿), 2(𝑇 ), 3(𝑇

′
)]

𝜏12 [Pa] Zložka šmykového napätia [rovina 12 (LT)]
[𝐶] [–] Matica tuhosti
𝐶𝑖𝑗 [–] i,j-tý prvok matice tuhosti [𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3, 4, 5, 6]
[𝑆] [–] Matica poddajnosti
𝑆𝑖𝑗 [–] i,j-tý prvok matice poddajnosti [𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3, 4, 5, 6]
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a [mm] Šírka komory formy
b [mm] Výška komory formy
a𝑟 [mm] Reálna šírka skúšobného telesa
b𝑟 [mm] Reálna výška (hrúbka) skúšobného telesa
d [𝜇m] Priemer vláken
(𝑑𝑝𝑑𝑡 )𝑉 [–] Smernica nárastu tlaku pri stálom objeme
E [Pa] Modul pružnosti v ťahu (Youngov modul)
F [mol·s−1; sccm] Prietok monoméru/plynu
−→
𝐹 [N] Vektor pôsobiacej sily
F𝑚𝑎𝑥 [N] Maximálna dosiahnutá sila
G [Pa] Modul pružnosti v šmyku
IFSS [MPa] Šmyková pevnosť na rozhraní vlákno/matrica

(Interfacial Shear Strength)
ILSS [MPa] Interlaminárna šmyková pevnosť (Interlaminar Shear Strength)
ISS [MPa] Rovinná šmyková pevnosť (in-plane Shear Strength)
K [W·m−1·K−1] Tepelná vodivosť
l [m] Dĺžka skúšobného telesa
L [mm] Rozpätie podper
𝐿
𝐷 [–] Pomer dĺžky vystužujúcich vláken a ich priemeru
M [kg·mol−1] Molekulová hmotnosť
N [–] Počet zväzkov vláken
𝑁∙ [–] Počet vláken v jednom zväzku
P𝑒𝑓𝑓 [W] Efektívny výkon generátoru
P𝑒𝑓𝑓−1 [W] Efektívny výkon generátoru pri depozícii prvej vrstvy
P𝑒𝑓𝑓−2 [W] Efektívny výkon generátoru pri depozícii druhej vrstvy
P𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [W] Celkový dodaný výkon generátoru
RF [MHz] Rádiofrekvečný signál
R1 [mm] Polomer zaťažovacieho tŕňa
R2 [mm] Polomer podporného tŕňa
S [mm2] Plocha jedného zväzku vláken
t [s; min] Čas depozície
t𝑜𝑓𝑓 [s] Časový úsek s vypnutým výbojom
t𝑜𝑛 [s] Časový úsek so zapnutým výbojom
t𝑃𝑒𝑓𝑓−1

[min] Čas depozície prvej vrstvy
t𝑃𝑒𝑓𝑓−2

[min] Čas depozície druhej vrstvy
t𝑃𝑇 [min] Čas predúpravy
T [tex; g·km−1] Jemnosť vláken
T𝑐 [∘C] Stropná polymerizačná teplota (Ceiling Temperature of

Polymerization)
V [m3] Objem aparatúry A4
V𝑓 [%] Objemový zlomok vláken v kompozite
W [J·s−1; W] Výkon
𝑊
𝐹𝑀 [J·kg−1] Riadiaci parameter polymerizácie
AC [AC·kg−1] Priemerná cena vláken

Niektoré z uvedených veličín nie sú uvedené v základných jednotkách podľa sústavy SI
vzhľadom na ich použitie v tejto diplomovej práci.
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