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SOUHRN 
Polymerní kompozity s vyššími užitnými vlastnostmi jsou materiály, u kterých je kladen 

důraz na specifické chemické a mechanické vlastnosti s ohledem na jejich širokou míru 
uplatnění. Jejich hlavními výhodami jsou vysoká pevnost a houževnatost v porovnání s jejich 
nízkou hmotností a hustotou. Pro dobré výsledné vlastnosti je třeba zajistit vysokou adhezi 
výztuže a matrice na jejich mezifázovém rozhraní byly připraveny vrstvy plazmově 
polymerovaného tetravinylsilanu (pp-TVS) na svazky skleněných vláken při různé tloušťce 
a efektivním výkonu. Připravené vrstvy pp-TVS byly analyzovány z hlediska chemického 
složení (RBS, FTIR, XPS) a také mechanických vlastností (NI-AFM). Pro posouzení míry 
adheze byly použity testy pro smykovou pevnost na rozhraní a test vytrhávání svazku vláken 
na rozhraní vlákno matrice. 

 

SUMMARY 
High performance polymer composites are materials with emphasis on specific chemical 

and mechanical properties due to their broad scope of applications. The main advantages are 
high strenght and toughness in comparison with their low weight and density. An increased 
adhesion at composite interfaces is important to ensure excellent composite properties. 
Bundles of glass fibers were coated by plasma-polymerised interlayers of tetravinylsilane 
(pp-TVS) of different thicknesses and at different effective powers. The prepared interlayers 
of pp-TVS were analyzed to evaluate chemical composition (RBS, FTIR, XPS) and 
mechanical properties (NI-AFM). Microindentation test and fiber-bundle pull-out test were 
used to determine the interfacial shear strenght.  
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1  ÚVOD 
Polymerní kompozity s vyššími užitnými vlastnostmi jsou materiály, u kterých je kladen 
důraz na specifické chemické a mechanické vlastnosti s ohledem na jejich širokou míru 
uplatnění. Jejich hlavními výhodami je vysoká pevnost a houževnatost v porovnání s jejich 
hmotností a hustotou. Kompozitní materiál se skládá ze dvou a více fází. Základní složky 
každého kompozitu jsou výztuž a matrice. Kompozitní výztuž je nespojitou fází, 
jejíž základní vlastnosti jsou vysoká pevnost a vysoký modul pružnosti. A tyto vlastnosti jsou 
v kompozitu využity právě pro zvýšení užitných vlastností spojité matrice, jež kompozitnímu 
systému udává jeho výsledný tvar a vzhled. Na mechanické vlastnosti kompozitu má vliv 
převážně výztuž oproti matrici, která určuje převážně vzhled a tvar výsledného materiálu. 
Pro dobré výsledné vlastnosti je třeba zajistit vysokou adhezi výztuže a matrice na jejich 
rozhraních s mezivrstvou. Základní vzorce pro charakterizaci a stanovení mechanických 
a mikromechanických vlastností polymerních kompozitů připravili a prostudovali Halpin, 
Tsai a Kardos [1]. Navržené způsoby studia kompozitních materiálů jsou dodnes stále 
používány a rozvíjeny pro charakterizaci jak krátkovláknových tak i dlouhovláknových 
polymerních kompozitů [2, 3, 4]. Pro kompozitní materiály jsou důležitými mechanickými 
vlastnostmi tuhost, pevnost a houževnatost. Tuhost kompozitu je dána jeho modulem 
pružnosti. Zahrnuje vztahy jednotlivých složek daných tvarovým faktorem a efektivností 
výztuže charakterizující způsob přenášení napětí z matrice na výztuž. Pevnost kompozitu 
je určena jeho pevností na rozhraní a pevností v tahu. O výsledné pevnosti rozhoduje celková 
adheze na jednotlivých rozhraních (vlákno/mezivrstva, mezivrstva/matrice). Houževnatost 
kompozitu je určena prací nutnou k selhání kompozitního systému. Selhání kompozitu 
je dáno mezí pevnosti v tahu a houževnatost je dána plochou pod tahovou křivkou [5]. 

Od základních poznatků mikromechaniky kompozitů se odvíjí vývoj celé řady 
mechanických testů pro stanovení mezifázové pevnosti [6].  Mezifázová oblast je však 
třídimenzionální útvar mezi výztuží a matricí [7]. Tato oblast zahrnuje jednotlivá rozhraní fází 
kompozitu, ale také oblast zasahující do určité hloubky matrice i výztuže. Proto se také 
objevil všeobecný zájem o stanovení tloušťky mezifázové oblasti pomocí různých technik. 
Byly použity metody infračervené spektroskopie [8] a s vývojem mikroskopie atomárních sil 
bylo používáno nanoindentačních a nanovrypových zkoušek [9, 10]. S rozvojem jednotlivých 
technik docházelo k postupnému snižování odhadů tloušťky mezifázového rozhraní 
od několika desítek až po několik jednotek mikrometrů, v některých případech až dokonce 
několik stovek nanometrů. 

Z hlediska vývoje vysoce užitných kompozitů je třeba hlavně modifikovat specifické 
vlastnosti výztuže pomocí povrchových úprav a řízené mezifáze. Existuje celá řada možností 
povrchových úprav mokrou chemickou cestou a využitím plazmových depozic tenkých vrstev 
[11]. Příprava mezivrstvy pomocí plazmatu je cestou právě pro vytváření řízené mezifáze pro 
využití v kompozitních materiálech [12]. 

V rámci řízené mezifáze je třeba také vyvíjet metody pro charakterizaci hlavních vlastností 
mezifázového rozhraní v kompozitních materiálech. Kdy nejdůležitějším parametrem 
je adheze mezivrstvy k výztuži a k matrici, ale také tloušťka mezivrstvy, její struktura 
a chemické složení. Pro samotou disertační práci a přípravu kompozitů s vysokými užitnými 
vlastnostmi jsou využity dosavadní způsoby povrchových úprav mokrou chemickou cestou 
a pomocí plazmové depozice. 

Byla provedena měření chemického složení, povrchových a základních mechanických 
vlastností připravených vrstev vhodnými analytickými metodami, jejichž výsledky 



 9 

jsou v práci diskutovány. Jednotlivé povrchové úpravy pak jsou použity jako mezivrstva 
pro kompozity z polyesterové pryskyřice vyztužené dlouhými skleněnými vlákny. 
Pro studium vysoce užitných vlastností kompozitních materiálů se používá měření smykové 
pevnosti pomocí tahové zkoušky vytrhávání svazku vláken a mikroindentačního měření 
smykové pevnosti na rozhraní. Výsledná studie porovnává vlastnosti jednotlivých 
povrchových úprav výztuže a jejich vliv na mechanické vlastnosti kompozitní mezifáze. 

V práci je zpracována problematika vlákny vyztužených polymerních kompozitů, jejich 
smykových zkoušek a plazmové polymerace pro přípravu tenkých vrstev. Cílem práce 
je praktické zvládnutí technologie přípravy kompozitních vzorků, jejich smykové testy 
a posouzení vlivu vlastností mezivrstvy na výsledné smykové vlastnosti kompozitu. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 DLOUHOVLÁKNOVÉ POLYMERNÍ KOMPOZITY 

Kompozitní materiál je heterogenní systém složený z dvou a více fází. Jedná 
se o nespojitou fázi zvanou výztuž, která je ponořena do fáze spojité, která se nazývá matrice. 
Matrice a výztuž se liší v chemických, fyzikálních a mechanických vlastnostech. Nespojitá 
fáze je obvykle tužší a pevnější než spojitá fáze [13]. 

Vlastnosti obou složek kompozitu je třeba dokonale propojit na jejich rozhraní a tím 
zajistit, co nejlepší přenos napětí při zatěžování celého kompozitu. Úkolem matrice je chránit 
výztuž před mechanickým a chemickým poškozením, udržovat vlákna v požadovaném směru 
a umožnit přenos vnějšího napětí do výztuže.  Nositelem pevnosti a tuhosti jsou 
u dlouhovláknových polymerních kompozitů vyztužující vlákna. O dlouhovláknové 
kompozity se jedná v případě, že poměr délky vlákna k jeho průměru L/D > 100 [14]. 

Dnešní vlákny vyztužené kompozity tvoří velké množství materiálových produktů 
na celosvětovém trhu. Současný trh předpokládá nárůst poptávky po těchto kompozitních 
materiálech [15].  

 
2.1.1 Vláknové výztuže 

Jako vláknové výztuže se využívají převážně anorganické materiály, např. skleněná 
a uhlíková vlákna, ale i materiály organické jako jsou například vlákna aramidová 
či polyethylenová. Důležitým parametrem pro využití vláknových výztuží je jejich povrchová 
úprava. Metody povrchových úprav jsou rozhodující pro výsledné vylepšení materiálové 
odolnosti. Tyto povrchové úpravy jsou odlišné pro odlišné druhy použitých matric [16]. 

 
2.1.1.1 Skleněná vlákna 

Historie skleněných vláken je datována nejméně několik století před naším letopočtem. 
Již v Egyptě byla tažena hrubá vlákna z roztaveného skla a navíjena na vřetena. Rychlý vývoj 
plastových materiálů vyztužených skleněnými vlákny nastal v moderní době v 19. století 
až na počátku 50. let. 

Zaručení životnosti skleněných vláken je důležitým faktorem pro jejich zařazení mezi 
materiály s vysoce užitnými vlastnostmi. Pro dosažení těchto vlastností a speciální odolnosti 
vůči okolnímu prostředí jsou ve výrobním procesu vlákna povrchově upravována. 

Zejména kvůli trhu bylo vyvíjeno specifické obchodní složení skla. Např. desky plošných 
spojů vyžadují vlákna s nízkou elektrickou vodivostí a proto byla vyvinuta vápenato-hlinito-
boro-křemičitá skla s maximálním 2% obsahem alkálií. Tato skla byla označena jako typ E 
(electrical grade). Dnešní E-sklo obsahuje méně než 0,2 % alkálií. Technické a obchodní 
specifikace skleněných vláken byly standardizovány, např. MilSpec R-60 346 a ASTM C162 
(standardní terminologie skla a skleněných produktů). 

A-sklo je sodno-vápenato-křemičité sklo a lze jej levněji vyrobit než E-sklo. 
Protože neobsahuje bór, tak má mnohem nižší výrobní teplotu. Má však mnohem horší 
elektrické vlastnosti. D-sklo je boro-křemičitého složení. Má nízkou dielektrickou konstantu 
a bylo vyvinuto pro nejvýkonnější elektrické aplikace. ECR-sklo je sklo vápenato-hlinito-
křemičité s obsahem maximálně 2 % alkálií. Vlastnosti ECR-skla jsou podobné jako E-skla, 
ale jsou více odolné vůči kyselému prostředí. AR-sklo má alkalické zirkono-křemičité 
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složení, která znamená větší alkalickou odolnost při použití jako cementových či betonových 
výztuží. S-sklo je hořečnato-hlinito-křemičité sklo, které dosahuje kombinaci nejlepších 
mechanických, teplotních a chemických vlastností ze všech komerčních vláken. Primárně jsou 
užívána v leteckých a vojenských aplikacích [15]. 

Procentuální zastoupení oxidů a specifické složení jednotlivých typů skla je značeno 
písmeny v Tab. 2.1. 

 
Tab. 2.1 Složení oxidů ve specifických komerčních skleněných vláknech [15] 

Oxidy A-sklo  
(%) 

C-sklo  
(%) 

D-sklo  
(%) 

E-
sklo  
(%) 

ECR-
sklo 
(%) 

AR-
sklo 
(%) 

R-sklo  
(%) 

S-2-
sklo 
(%) 

E-sklo bez 
boru 
(%) 

SiO2 63–72 64–68 72–75 52–56 54–62 55–75 55–65 64–66 52–62 
Al 2O3 0–6 3–5 0–1 12–16 9–15 0–5 15–30 24–25 12–16 
B2O3 0–6 4–6 21–24 5–10  0–8     
CaO 6–10 11–15 0–1 16–25 17–25 1–10 9–25 0–0,1 16–25 
MgO 0–4 2–4  0–5 0–4  3–8 9,5–10 0–5 
ZnO     2–5      
BaO  0–1         
Li 2O      0–1,5     
Na2O+K2O 14–16 7–10 0–4 0–2 0–2 11–21 0–1 0–0,2 0–2 
TiO2 0–0,6   0–1,5 0–4 0–12   0–1,5 
ZrO2      1–18     
Fe2O3 0–0,5 0–0,8 0–0,3 0–0,8 0–0,8 0–5  0–0,1 0–0,8 
F2 0–0,4     0–1   0–5 0–0,3   0–1,0 

 
Oxid křemičitý vytváří základní kovalentní strukturu a křemík zde tvoří třídimenzionální 

síť vazeb Si–O, tvořenou tetraedrickým uspořádáním [SiO4]
4─. Oxid boritý tvoří polyedrickou 

strukturu a připojuje se ke křemičité síti. Další oxidy (Al2O3, TiO2, ZrO2) poskytující 
kationty, které se mohou nasubstituovat do tetraedrické struktury, přispívají k celkové 
stabilitě sítě. Zbylé oxidy působí jako modifikátory sítě, protože jsou pouze jedno 
nebo dvojvazné a narušují strukturu kovalentní sítě. Tím zásadně snižují teplotu tání, 
ovlivňují viskozitně-teplotní závislost, čímž snižují výrobní problémy se zpracováním 
nepoddajných materiálů [15]. 

Základními mechanickými vlastnostmi (Tab. 2.2) jsou pevnost, tažnost a modul pružnosti.  
Typická pevnost v tahu u vláken ze skla typu E je 3 GPa. Modul pružnosti E-skla je 70–
80 GPa [17]. Čerstvě tažené vlákno bez povrchových defektů má pevnost 3,5 GPa, 
tato pevnost klesá dobou působení vzdušné vhlkosti a k největšímu poklesu dochází 
působením minerálních kyselin [18]. 

 
Tab. 2.2 Mechanické vlastnosti komerčních skleněných vláken [15] 

  
A-

sklo  
C-

sklo 
D-

sklo 
E-

sklo 
ECR-
sklo 

AR-
sklo 

R-
sklo 

S-2-
sklo 

E-sklo bez 
boru 

Pevnost v tahu 
(MPa) 
23 °C 

3310 3310 2415 3445 3445 3241 4135 4890 3450 

Young ův modul 
pružnosti 

(GPa) 
23 °C 

68,9 68,9 51,7 72,3 72,3 73,1 85,5 86,9 80,5 

Tažnost 
(%) 

4,8 4,8 4,6 4,8 4,8 4,4 4,8 5,7 4,6 
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Skleněná vlákna se tvoří tažením roztavené skloviny z platinové zvlákňovací trysky vodní 
mlhou při vysoké rychlosti chlazení, čímž se docílí unikátní složení a struktura povrchu 
vlákna. Roztavená sklovina proudí cylindrickými tryskami o průměru 1–2 mm. Jedna 
zvlákňovací hlava může být tvořena až 10000 tryskami. Vlákna jsou při rychlém chlazení 
rychlostí 104–105 stupňů za sekundu tenčena a protahována. Skleněná vlákna jsou tažena 
vysokou rychlostí až několik tisíc metrů za minutu. Při procesu tenčení vzniká 
termomechanická „zvlákňovací historie“, která má zásadní vliv na hustotu, index lomu, 
modul pružnosti a chemickou stabilitu. Vzhledem k 60–70% obsahu kyslíku ve skleněných 
vláknech se dá jednoznačně předpokládat, že povrch vlákna je bohatý na kyslík. Na povrchu 
bude vysoká koncentrace silanolových skupin (Si–OH) vytvořených díky vysoké adsorpci 
vody na křemičitém povrchu [15]. 

 

 
Obr. 2.1 Vliv kyselého a zásaditého prostředí na pevnost v tahu pro vlákna z E-skla a S-skla [15] 

 
Mechanismy louhování jsou velice rozdílné pro kyselé a zásadité prostředí. V kyselině 

dojde k rychlému odstranění kationtů jiných než křemík a k vytvoření bariéry vylouženého 
skla (oxidu křemičitého). Ke snížení pevnosti vlákna dojde vytvořením křehkého pórovitého 
povrchu, vzniklého ochuzením o kationty. Zásadité roztoky efektivně útočí na křemičitou síť, 
ale některé kovové oxidy se mohou opět vysrážet na povrch vlákna, což vede k nejasné 
interpretaci úbytku hmotnosti. Měření pevnosti vláken po vystavení účinku prostředí 
s různým pH popisuji mechanismy snižování vláknové pevnosti po aplikaci zásaditého 
nebo kyselého roztoku. Hodnoty pevnosti v závislosti na době působení různých roztoků 
jsou uvedeny na Obr. 2.1. 
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2.1.1.2 Uhlíková vlákna 

V nových technologiích textilních kompozitů se často využívá uhlíkových vláken (UV) 
[19, 20]. Jejich vlastnosti určuje jejich struktura [21, 22]. Nejlepší mechanické vlastnosti 
nabývají ty struktury UV, které se blíží struktuře grafitu namáhané ve směru bazálních rovin. 
Blíží se pak např. modulu pružnosti v tahu grafitu 1000 GPa. Užívají se jak vysokomodulová 
(HM) tak i vysokopevnostní (HS) uhlíková vlákna [23]. Tyto významné vlastnosti 
pro konstrukci kompozitů závisejí na struktuře UV, hlavně však na stupni grafitizace UV. 
Struktura UV je vrstevnatá, což znamená, že bazální roviny jsou ve směru vláken zprohýbané, 
jak ukazuje Obr. 2.2 [24]. 

Osa vlákna ↓ 

 
Obr. 2.2 Vrstevnatá struktura uhlíkových vláken [16] 

 
Uhlíkové vlákna mají obvykle okolo 8 µm v průměru a obsahují malé crystality 

„turbostratického“ grafitu, která je jednou s alotropických modifikací uhlíku. K dosaženi 
vysokého modulu a pevnosti je zapotřebí správné uspořádání bazálních ploch paralelně k ose 
vlákna. Uhlíková vlákna se vyrábí třemi způsoby. 

a) Z polyakrylových vláken – se vyrábí UV s vysokým modulem. Polyakrylonitril je tažen 
na vlákna a napínán do uspořádání z molekulových řetězců. Napnutá vlákna jsou zahřáta, 
což způsobí vyvázání nitrilový skupin a vytvoření žebříkovitého polymeru (Obr. 2.3). 
Při dalším zahřátí v prostředí obsahujícím kyslík dojde k uspořádaní vazeb mezi molekulami 
žebříkovitého polymeru. 

b) Z dehtu, který je směsí tisíců odlišných druhů uhlovodíků a hetorocyklických sloučenin. 
Jestliže se zahřeje nad 350 °C kondenzační reakce vedou ke vzniku velkých plochých 
molekul, které se vedle sebe paralelně uspořádají a vznikne vizkózní kapalina nazývaná 
mezifázový dehet. Tato kapalina je protlačena zvlákňovací tryskou a vzniklá vlákna jsou 
oxidativně žíhána při teplotě pod bodem měknutí. Tato vlákna jsou dále tepelně zpracovávána 
při 2000 °C a výsledkem jsou vlákna s vysokým stupněm grafitizace, vyšším než při připravě 
z polymerních vláken. 
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Obr. 2.3 Transformace PAN na žebříčkový polymer [18] 

 
c) Pyrolytickou depozicí uhlovodíků z plynné fáze. Používají se metan, benzen a naftalen 

jejichž depoziční teplota je kolem 1100 °C. Délka připravených vláken je 50 mm, 
při této délce je méně řízený průměr těchto vláken. Komerčně je tato příprava UV méně 
využívána, ale je možné dosáhnout vysokého stupně grafitizace a to může být pro mnohé 
aplikace zajímavé [18]. 

 
2.1.1.3 Ostatní typy vláken 

Jako výztuže polymerních kompozitů se používá celá řada organických a anorganických 
vláken. Z organických výztuží se využívají především aramidová vlákna (Kevlar) a vlákna 
z vysokomolekulárního polyethylenu (Dyneema, Spectra, Tekmillon). Z anorganických 
vláken se pak využívá převážně vláken připravených z karbidu křemičitého, hliníku a boru 
[16, 17, 18]. 

K přípravé kompozitních materiálů lze také využít přírodní vlákna na bázi celulózy [18]. 
Tato vlákna mohou mít své výhody – množství a cena, biologická odbouratelnost, flexibilita 
při zpracování a nižší náklady na obráběcí zařízení, minimální zdravotní rizika, nízká hustota, 
relativně vysokou pevnost a modul pružnosti [25]. 

V následující tabulce (Tab. 2.3) je uveden přehled specifických vlastností vláknových 
výztuží ve srovnání s jinými materiály. 

 
Tab. 2.3 Mechanické vlastnosti komerčních vláken [18] 

  E (GPa) σu (GPa) ρ (g/cm -3) E/ρ 
(Mm) 

σfu/ρ 
(km) εu (%) df 

(µm) 
Sklen ěné vlákno E-sklo 72 1,5–3,0 2,55 2,8–4,8 58–117 1,8–3,2 10–20 

Sklen ěné vlákno S-2-sklo  86 4,0 2,49 3,5 161 5,4 10 
Uhlíkové vlákno 220–350 2,3–3,7 1,8–2,0 12–18 130–190 0,7–1,7 7 

Aramidové vlákno 60–180 2,65–3,45 1,44–1,47 4,0–12,2 180–235 4–1,9 12 
Vysokopevnostní PE 60–120 1–3 1,0 6–12 100–300 – – 

Sklo 60 0,05–0,07 2,6 2,3 1,9–2,7 0,08–0,12 – 
Ocel 210 0,34–2,1 7,8 2,7 4,3–27 – – 
Hliník 70 0,14–0,62 2,7 2,6 5–22 – – 

Vysokohustotní PE 1,3 0,027 0,96 0,135 2,8 – – 

E –  Modul pružnosti; σu – Pevnost v tahu; ρ - hustota; E/ρ – měrný modul pružnosti; σfu/ρ – měrná 
pevnost; εu – tažnost; df  – průměr vlákna 
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2.1.2 Matrice 

Jako matrice se využívají polymery (termoplasty i termosety). Každý typ matrice 
má výhody a nevýhody a je vhodný pro jiné aplikace. Při volbě matrice se zohledňují 
její mechanické a fyzikální vlastnosti (Tab. 2.4), které spolu s parametry výztuže tvoří 
výsledné vlastnosti pro použití daného kompozitního systému. 

 
Tab. 2.4 Vybrané mechanické vlastnosti polymerní matrice ve srovnání s matricí kovovou a keramickou 

[18] 

Matrice 
Hustota  

ρ 
(Mg m -3) 

Young ův 
modul 

E 
(GPa) 

Poison ův 
pom ěr 
ν 

Pevnost v 
tahu 
σ 

(GPa) 

Tažnost  
ε 

(%) 

Teplotní 
roztažnost  

α 
(10-6 K-1) 

Tepelná 
vodivost  

K 
(W m-1 K-

1) 
Termosety               

Epoxidy 1,1–1,4 3–6 0,38–0,40 0,035–0,1 1–6 60 0,1 
Polyestery 1,2–1,5 2,0–4,5 0,37–0,39 0,04–0,09 2 100–200 0,2 

Termoplasty          
PA 6.6 1,14 1,4–2,8 0,3 0,06–0,07 40–80 90 0,2 

PP 0,90 1,0–1,4 0,3 0,02–0,04 300 110 0,2 
PEEK 1,26–1,32 3,6 0,3 0,17 50 47 0,2 

Kovy          
Al 2,70 70 0,33 0,2–0,6 6–20 24 130–230 
Mg 1,80 45 0,35 0,1–0,3 3–10 27 100 
Ti 4,50 110 0,36 0,3–1,0 4–12 9 6–22 

Keramika          
Sodnokřemičité 

sklo 
2,3 64 0,21 0,1 0,2 3 12 

SiC 3,4 400 0,20 0,4 0,1 4 50 
Al2O3 3,8 380 0,25 0,5 0,1 8 30 

 
Polymery se dělí na termosety a termoplasty. Z termosetových polymerů se nejčastěji 

používají epoxidové, polyesterové a vinylesterové pryskyřice. Kapalná pryskyřice spolu 
s příslušnými iniciátory je při vytváření kompozitu převedena na pevný chemicky zesíťovaný 
polymer. Mechanické vlastnosti závisí na molekulárních jednotkách tvořících polymerní síť 
a na jejich délce a hustotě vazeb. 

Ke zpracování dochází za pokojové teploty. Následné vytvrzení nastává při jedno- 
nebo vícestupňovém zahřívání při předem dané teplotě po určitou dobu pro dosažení 
optimálního zesíťování a vlastností. Smršťování během vytvrzovacího procesu a chlazení 
může vést ke vzniku zbytkového vnitřního pnutí v kompozitu. 

U termoplastů nedochází k zesíťování a jejich amorfní struktura obsahuje vysokou 
koncentraci molekularních zapletení, která jsou spojena vazbami a tvoří vysoký stupeň 
molekulárního uspořádání u semikrystalických materiálů. Amorfní i semikrystalické 
polymery mají anizotropní vlastnosti, jež závisí na podmínkách tuhnutí. 

Kompozity připravené z termoplastů jsou hůře zpracovatelné než kompozity z termosetů. 
Roztavená termoplastická matrice díky své vysoké viskozitě nemůže dokonale naimpregnovat 
jemné svazky vláken výztuže [18]. 
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2.1.3 Mezifáze 

Oblast materiálu mezi povrchem vlákna a matricí se jmenuje mezifáze, jejíž složení, 
struktura a vlastnosti mohou být různé napříč celou oblastí a mohou být odlišné od složení, 
struktury a vlastností obou složek kompozitu (obr. 2.4) [26, 27]. 

 

 
Obr. 2.4 Schematické zobrazeni mezifáze kompozitu [13] 

 
Z experimentálních a modelových dat při použití vláken o průměru 5-25 µm rozsahu 

hodnot objemového zlomku vláken 0,5 – 0,7 je zřejmé, že mezifáze ovlivňují a mohou řídit 
mechanické vlastnosti kompozitů. Hlavním úkolem mezifáze je přenos napětí z matrice 
na vlákna a ochrana vláken před poškozením vlivem prostředí. Schopnost přenosu napětí 
závisí na síle mezifáze stejně jako na mechanických vlastnostech vlákna, matrice, mezifáze 
a vazebnými adhezními silami mezivrstev [13]. 

Mezifáze může být neřízená nebo řízená. V případě neřízené mezifáze jsou pro kompozit 
použita povrchově neupravená vlákna. Část matrice může být ovlivněna přítomností vláken 
a vzniklá mezifáze o tloušťce 1 – 100 nm má stejné složení jako polymerní matrice, ale jinou 
fyzikální mikrostrukturu. Je obtížné v některých případech řídit tloušťku a strukturu těchto 
vrstev. Přitom právě tyto parametry jsou rozhodující z hlediska ovlivňování adheze 
mezi výztuží a matricí. Většinou je adheze neupravených výztuží špatná. Tyto skutečnosti 
vedly k cílevědomým povrchovým úpravám výztuží, kdy na povrch vláken jsou nanášeny 
definovaným a reprodukovatelným způsobem tenké mezivrstvy (10 – 100 nm) – řízená 
mezifáze, které zlepšují jejich smáčení a umožňují pevné vazby jak k výztuži, tak i k matrici 
[14]. 
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2.2 ŘÍZENÁ MEZIFÁZE 

2.2.1 Adheze 

Povaha vazby nezávisí jen na uspořádání atomů, molekulární konformaci a chemickém 
složení vláken a matrice, ale také na morfologických vlastnostech vláken a difuzitě prvků 
v každé složce kompozitu.  

Adheze je tvořena souhrnem mechanismů zahrnující adsorpci a smáčivost, mechanické 
propletení, elektrostatickou přitažlivost, molekulové zapletení a chemické vazby. 
Kromě hlavních vazebných mechanismů se na výsledné adhezi podílejí také vodíkové vazby, 
slabé Van der Waalsovi interakce a další nízkoenergetické síly [16]. 

Pro kompozity musí být povrch výztuže upraven ke zlepšení smáčivosti a adsorpce 
k matrici [13].  

 
2.2.1.1 Adsorpce a smáčení 

Dobré smáčení vláken při impregnaci matricí je předpokladem pro správné vyvázání 
složek kompozitního materiálu, zejména pak kompozitů z polymerních pryskyřic 
a roztavených kovů. Fyzikální přitažlivost elektricky neutrálních složek vychází z teorie 
smáčení pevných povrchů kapalinami. K dokonalému smáčení dochází při interakci elektronů 
v atomárním měřítku, kdy jsou jednotlivé atomy od sebe vzdáleny na vzdálenost několika 
atomových průměrů nebo v těsném kontaktu [16]. 

Základním termínem povrchové energie je adhezní práce Wa, která je definována Duprého 
rovnicí: 

 SLLVSVaW γγγ −+=  (2.1) 

Kde γ je povrchová energie a indexy S, L, V odpovídají jednotlivým fázovým stavům 
podle anglických nazvů (S – solid pro pevný povrch, L – liquid pro kapalinu, V – vapor 
pro plynou fázi). 

Smáčení a kontatktní úhel je dán rovností horizontálních sil popsanou Youngovou rovnicí: 

 θγγγ cos⋅+= LVSLSV  (2.2) 

Z rovnice plyne, že při dokonalém smáčení (θ = 0) bude povrchová energie pevné fáze 
rovna nebo větší než povrchová energie kapalné fáze a mezifázová povrchová energie 
(Obr. 2.5). 

 

 
Obr. 2.5 Kontaktní úhel θ a povrchová energie γ pro kapalnou kapku na pevném povrchu [19] 

 
Povrchové energie vláken a polymerních (kapalných) matric jsou obecně známé. 

V systémech, kde povrchová energie vláken je mnohem větší, než povrchová energie matrice, 
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je velmi pravděpodobné dobré smáčení vláken polymerem. Například skleněná 
(γS = 560 mJ·m-2) a uhlíková (γS = 70 mJ·m-2) vlákna jsou dobře smáčena polyesterovými 
(γS = 35 mJ·m-2) a epoxidovými (γS = 43 mJ·m-2) pryskyřicemi, což však neplatí 
u polyethylenových vláken (γS = 31 mJ·m-2) [18]. 

 
2.2.1.2 Vazebné mechanismy 

Na mezifázovém rozhaní mohou probíhat různé typy difúzních procesů, které zlepšují 
adhezi. Na obr. 6 (a) je znázorněna difúze volných konců řetězců dvou polymerů na mezifázi. 

Také v nepolymerních systémech může může probíhat interdifúze (Obr. 2.6 (c)), zejména 
pokud je provázena chemickou reakcí. Adhezní síla je závislá na výsledném charakteru 
meziatomových vazeb. Na mezifázi se mohou vyskytnout různé řízené, ale i neřízené 
chemické reakce. Nové vazby mezi molekulami A–B  jsou znázorněné na obr. 2.6 (d). 
Tyto vazby mohou být kovalentní, iontové, kovové, atd., a v mnoha případech velmi silné. 

Pokud povrchy nesou elektrické náboje opačného znaménka vzniká na mezifázovém 
rozhraní trvalá adhezní síla elektrostatickými interakcemi (Obr. 2.6 (b)). Povrch vykazuje 
aniontové nebo kationtové vlastnosti v závislosti na obsahu oxidů a molekul na povrchu 
a také v závislosti na pH použitého vodného roztoku vazebných činidel. 

Ke zlepšení adheze na mezifázi dochází také vlivem drsnosti povrchu vláken, která zvyšuje 
smáčivost povrchu. Tím dochází k adhezi vlivem mechanickému zámku (Obr. 2.6 (f)) [18]. 

 

 
Obr. 2.6 Vazebné mechanismy: (a) molekulární zapletení; (b) elektrostatické přitažlivé síly; (c) interdifúze 
částic; (d) chemická vazba mezi molekulami A a B; (e) chemická reakce za vzniku nové sloučeniny; (f) 
mechanický zámek [16] 
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2.2.2 Mokré chemické procesy 

Vlákna procházejí přes válcový aplikátor povrchové úpravy velmi rychle a jsou s ním 
v kontaktu ~0,5 ms během tuhnutí. Vrstva povrchové úpravy tvoří obvykle 0,2–2 % 
hmotnosti komerčních vláken. Roztok povrchové úpravy obsahuje 3–10 hm.% částeček 
povrchově aktivních látek [15]. 
 

 
Obr. 2.7 Aplikace povrchové úpravy [15] 

 
Pro povrchové úpravy se používají vazebná činidla, filmotvorné látky, lubrikanty, 

povrchově aktivní látky, antistatická činidla a upravující pojiva. Vazebná činidla se používají 
pro tvorbu povlaku zlepšující adhezi vláken v matrici. Nejčastěji se jako vazebná činidla 
využívají organosilany. Filmotvorné látky se používají zejména jako ochranné polymerní 
vrstvy, nejčasteji se využívají PVAc, epoxidy, polyestery, atd. Emulgátory upravují vizkozitu 
a působí jako odpěňovače. Antistatické látky pak snižují nabití statickou elektřinou 
a lubrikanty se používájí na ochranu vláken při dalším zpracování [15]. 

 
2.2.2.1 Vazebná činidla 

Důležitá kritéria pro výběr filmotvorných látek jsou: 
– kompatibilita s vazebnými činidly a dalšími složkami 
– stabilita emulze během aplikace 
– dosažení řízených vlastností po sušení 
– rychlost smáčení výztuží matricí 
– chování kompozitu v suchém a vlhkém prostředí 
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Filmotvorné látky zajištují řízení smáčivostní kinetiky kompozitní matrice a jsou vybírány 
z hlediska kompatibility rozdílných výrobních procesů. Filmotvorné látky jsou kombinovány 
s povrchově aktivními emulgátory. 

Typickými lubrikanty jsou amidy mastných kyselin, které jsou protonovány v přítomnosti 
kyseliny octové a způsobí upravení pH na přibližnou hodnotu 4. Pozitivně nabitá amoniakální 
část bude mít silnou afinitu k negativně nabitému povrchu skla. Pro dosažení správných 
požadavků se používají také polyalkylenglykoly a složité komplexní sloučeniny. Antistatické 
činidla se používají k rozšiření povrchové vodivostní plochy [17]. 

Organosiloxanová vazební činidla vznikají reakcí alkylsilanových derivátů (RSiX3, 
R2SiX2, R3SiX, X je chlor nebo alkoxy derivát, R uhlíkatý řetězec s různými funkčními 
skupinami – amino,…) na hydroxylových površích (SiO2, sklo) [28].  

 

 
Obr. 2.8 Schéma hydrolýzy a následné polymerace polysiloxanů [17] 

 
Alkoxy skupiny organosilanů jsou ve vodném roztoku hydrolyzovány za přítomnosti 

kyseliny octové, která upravuje pH na hodnotu 4. Hydrolyzované alkylsilany mohou 
polymerovat na lineární nebo rozvětvené poly(hydroxy)siloxany (Obr. 2.8). 

Silanová vazebná činidla se přidávají do emulze povrchových úprav a po vyvázání 
na povrchu vlákna působí jako upravující kompatibilní mezivrstva mezi povrchem vlákna 
a matricí. Odstraňují vodu absorbovanou na skleněném povrchu. Vytvoří vrstvu, 
která je dokonale smáčivá pro polymerní matrici a dojde ke zvětšení adheze mezi vláknem 
a matricí [17]. 

Typickým příkladem použití siloxanových vazebních činidel je použití 
polydimethylsiloxanu (PDMS) pro přípravu nízko-modulové mezifáze rázové houževnatosti 
jednosměrného kompozitního materiálu [29]. 

Povrchová úprava poskytuje vláknovým výztužím celou řadu vlastností potřebných 
k vysoké míře zpracovatelnosti a zlepšení pevnosti a odolnosti výsledného kompozitu [30]. 
Povrchová úprava zajišťuje lubrikaci a celistvost vlákna, ale také zaručuje kompatibilitu 
pro použití různých typů polymerní matrice. Moderní analytické metody ukazují, 
že povrchová úprava je heterogenní a tloušťka vrstvy povrchové úpravy je v rozmezí 
od méně než 10 nm do více než 1 µm (Obr. 2.9) [15]. 
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Obr. 2.9 Charakteristické nerovnoměrné rozložení povrchové úpravy komerčního skleněného vlákna [15] 

 
2.2.3 Plazmové procesy 

2.2.3.1 Plazma 

Plazma je ionizovaný plyn skládající se ze směsi elektronů, záporně a kladně nabitých 
částic, neutrálních atomů a molekul. Plazmatický stav má vyšší aktivitu a extrémně vysokou 
energetickou hladinu v porovnání se stavem pevným, kapalným a plynným. Plazma 
je považována za čtvrté skupenství hmoty. 

V plazmatickém stavu je dosaženo ionizace oddělením elektronů z atomů nebo molekul. 
Ionizační energie je rovna energii nutné k odtržení elektronu z atomového jádra směrem 
k nekonečnému prostoru. Ke vzniku plazmatu je třeba ionizační energii dodat z externího 
zdroje energie.  

 V plazmatickém systému musí být jeho rozměry větší než je Debyeova délka, DL λ>  

a koule o poloměru Debyeovy délky musí obsahovat velmi mnoho nabitých částic, 1>DN  

[31]. 
Různé druhy plazmatu podle teploty plynu se dělí na vysokoteplotní a nízkoteplotní. 

Při vysokoteplotním plazmatu je teplota plynu větší než 106 K. Tento typ plazmatu je obsažen 
převážně ve vesmíru – hvězdné, nukleární výbuchy a řízená fúzní reakce. 

Nízkoteplotní plazma do 106 K je na Zemi obsažena více. Dělí se dále na horké plazma 
a studené plazma. Při horkém plazmatu má plyn teplotu vyšší než 1000 K a obvykle v řádech 
104 K. Do horkého plazmatu patří blesky, elektrický oblouk a další výboje s vysokou energií. 
Studené plazma zahrnuje doutnavé výboje při nízkém tlaku při teplotách plynu do 1000 
K obvykle v řádech 102 K [32]. 
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2.2.3.2 Plazmová polymerace 

Plazmové polymery mají odlišné chemické složení než polymery připravené konvenční 
polymerizací radikálovou nebo iontovou reakcí. Při plazmové polymeraci dochází 
k rekombinaci menších molekul ve větší. Tyto polymerní molekuly se pak deponují na povrch 
substrátu, ale také na stěny reaktoru. 

Deponované polymery jsou však do ukončení polymerizačního procesu v interakci 
s plazmatem. Tím dochází také k leptání – ablaci deponovaného polymeru. Polymerace 
i ablace polymeru v plazmatu probíhá současně podle schematického znázornění (Obr. 2.10). 
Rovnováha mezi polymerizací a ablací může být posunuta pomocí změny výkonu výboje 
[31]. 

 

 
Obr. 2.10 Přehled reakcí při plazmové polymeraci [31] 
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Při plazmové polymeraci u základních reakcí dochází k fragmentaci molekul monomeru, 
tvorbě aktivních radikálů a rekombinaci aktivovaných fragmentů. Fragmentační reakce 
molekul v plazmatu se dělí na dva typy reakcí: 

 
1) Eliminace vodíku 
 

 
 
2) Štěpení C–C vazeb 
 

 
 
Propagační reakce u plazmové polymerace není klasická řetězová reakce přes dvojné 

vazby, ale postupné rekombinační reakce mezi radikály vzniklými při fragmentaci. 
Propagační reakce je znázorněna na obr. 2.11. 

 

 
Obr. 2.11 Propagační reakce při plazmové polymeraci [30] 

 
Eliminace vodíku přispívá velkou měrou k plazmové polymerační reakci. Plynná fáze 

v uzavřeném systému po plazmové polymeraci je převažně složena z vodíku [33]. 
Po eliminaci vodíku je pravděpodobné, že vzniklé mono- a biradikály reagují 

s monomerem případně mezi sebou za vzniku větších molekul nebo radikálů (Obr. 2.12). 
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Monoradikál Mi• reaguje s monomerem za vzniku nového radikálu Mj-M• (reakce 1). 
Monoradikál Mi• rekombinuje s monoradikálem Mj• za vzniku neutrální molekuly Mi-M j 
(reakce 2) nebo rekombinuje s biradikálem •Mk• za vzniku nového monoradikálu Mi-Mk• 
(reakce 3 a 5). Biradikál •Mk• s monomerem vytvoří nový biradikál •Mk-M• (reakce 4). 
Biradikál •Mk• rekombinuje s biradikálem •Mj• za vzniku nového biradikálu •Mk-M j• 
(reakce 6). 

Nová neutralní molekula Mi-M j je opět aktivována v plazmatu na mono- nebo biradikál 
a opakuje se proces I. cyklu. Nové mono- a biradikály rekombinují ve větší radikály 
ve II. cyklu [34]. 

 

 
Obr. 2.12 Mechanismus plazmové polymerace [34] 
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2.3 CHARAKTERIZACE VLASTNOSTÍ MEZIFÁZE 

V blízkosti rozhraní kompozitního systému vlákno-matrice existuje mezifázová oblast 
s odlišnou strukturou a složením. Tato mezifáze zahrnuje oblast styku matrice a vlákna, 
ale také oblast rozprostírající se do obou směrů dále do vlákna i matrice o nějaké konečné 
tloušťce. Koncept umožňuje zahrnout mezifázové a materiální mechanismy. Například 
povrchová energie vlákna a matrice se spolu s chemickými vazbami podílí na výsledné adhezi 
[35]. 

Základní mechanické materiálové vlastnosti jsou ověřovány tahovým, tlakovým 
a smykovým zatěžováním. Ohybové testy jsou kombinací tří základních zatěžovacích módů. 
Další rozdělení testování je podle způsobu a rychlosti zatěžování na statické, rázové 
a únavové zkoušky.  

Statické materiálové vlastnosti jsou obvykle zjišťovány přímarně. Díky statickým 
zkouškám zjistíme odezvu na zatěžování působené monotónně v určitém krátkém časovém 
intervalu trvajícím v řádech několika sekund až několika minut. Rázové zkoušky pro aplikaci 
tahového, tlakového nebo smykového zatížení jsou realizovány ve velice krátkých časech 
v řádech milisekund. A v poslední řadě únavové zkoušky, kdy je testovaný materiál namáhán 
pravidelně se opakujícím zatížením při určitě frekvenci po delší dobu (den, měsíc, rok) [36]. 

Metody na charakterizaci adheze mezi vlákny a matricí v kompozitním systému se dělí 
do tří kategorií na metody přímé, nepřímé a laminární. Všechny přímé a nepřímé metody byly 
vyvíjeny pro měření a charakterizaci mezifázové smykové pevnosti na rozhraní vlákno-
matrice. 

V současné době neexistuje žádná metoda pro stanovení modulu mezifáze, která může 
existovat v oblasti několika desítek až stovek nanometrů od povrchu vlákna směrem 
k objemové matrici. Dokud není takové kvantitavní měření k dispozici, nelze přesně stanovit 
mezifázovými testy vlastnosti jednovláknových mikroskopických až kompozitních vlastností 
[35].  

 
2.3.1 Přímé metody 

Přímé metody zahrnují pull-out test (vytrhávání vlákna), fragmentační, mikroindentační 
a kompresní testy [35]. 

 
2.3.1.1 Pull-out test 

Nejstarším a nejběžnější metodou je pull-out test, neboli test vytrhávání jednoho vlákna 
z polymerního bloku. Nová obměna této metody je vytrhávání vlákna z tenkého polymerního 
disku nebo odtržení malé kapky pryskyřice umístěného kolem na povrchu vlákna (Obr. 2.13). 

 
Obr. 2.13 Pull-out test - možnosti [35] 
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Při procesu vytrhávání je sledováno zatížení a deformace. Maximální zátížení při porušení 
je vyjádřeno jako mezifázová smyková pevnost. Výhodou této zkoušky je, že pevnost matrice 
není významným faktorem a umožňuje použití křehké matrice [35]. 

 
2.3.1.2 Fragmentační test 

Další populární metodou je fragmentační test. Jedno vlákno je zapouzdřeno zcela v matrici 
ve tvaru vzorku (obvykle „dog bone“), který je poté namáhán v tahu (Obr. 2.14). 

 

 
Obr. 2.14 Fragmentační test [35] 

 
Zatížení vyvolá mezifázové smykové napětí, které v případě dobré adheze způsobí lom 

vlákna. Při větším a větším zatěžování se proces lomu vlákna opakuje a tvoří se kratší a kratší 
fragmenty. To probíhá tak dlouho, dokud je zachován mechanismus přenosu napětí z matrice 
do vlákna a než fragmenty vlákna nedosáhnou kritické délky. Pomocí „shear lag“ analýzy 
je z délky fragmentů a pevnosti v tahu dopočítána mezifázová smyková pevnost [35]. 

 
2.3.1.3 Mikroindentační test 

 
Obr. 2.15 Mikroindentační test [35] 
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Mikroindentační test se využívá pro vzorky kompozitu s vysokým objemovým zlomkem 
jednosměrně orientovaných vláken. Vzorek se musí zbrousit kolmo k ose vláken (Obr. 2.15). 

Po vyleštění je vzorek upnut do zařízení a tlakem na vybraný konec vlákna je vlákno 
vysunuto z tenkého plátku kompozitu. Při zatěžování je sledováno rozhraní vlákno-matrice, 
dokud při maximálním zatížení nedojde na rozhraní k delaminaci. Z maximálního zatížení  
pak může být stanovena hodnota interlaminární smykové pevnosti [35]. 

 
2.3.2 Nepřímé metody 

Nepřímé metody testování adheze zahrnují metodu proměnlivého zakřivení, kompresi 
koule a vrstvy, dynamicko-mechanickou metodu a vytrhávání svazku vláken 
(Fiber bundle pull-out test) [35]. 

 
2.3.2.1 Metoda proměnlivého zakřivení 

Vlákno je zakotveno v bloku pryskyřice podél osy nosníku s jednotným průřezem. Nosník 
je nerovnoměrně ohýbán podle eliptické šablony. Tato eliptická deformace způsobuje šíření 
mezifázového smykového napětí z konce vlákna podle sklonu zakřivení. Při pečlivém 
pozorování je určen bod, kdy se vlákno poruší vlivem kritéria maximálního smykového 
napětí. Napětí podél vlákna je počítáno jako funkce modulu pružnosti matrice, šířky svazku, 
prvního okamžiku změny průřezu a konstanty z rovnice elipsy [35]. 

 
2.3.2.2 Komprese vrstvy 

Metoda byla vyvinuta hlavně pro kompozity s keramickou matricí, ale dá se stejně dobře 
aplikovat na vlákny vyztužený polymerní kompozit. Vrstva jednosměrného kompozitu 
je zbroušena kolmo k ose vlákna a povrch je vyleštěn. Vzorek tenké vrstvy s uspořádanými 
vlákny po celé tlouštce vrstvy je zatížen v tlaku mezi dvěmi pláty. Jeden plát je z tvrdého 
materiálu (nitrid křemičitý – Si3N4) a druhý plát z měkkého materiálu (hliník), který může být 
deformován do něj vtlačenými vlákny (Obr. 2.16). 

Tloušťka vrstvy musí být kontrolována, aby nedošlo k prasknutí matrice a vlákna musí 
být protlačena skrz matrici do měkkého plátu. Hloubka zářezu je pak dosazena do vztahu 
pro výpočet interlaminární smykové pevnosti [35]. 

 
Obr. 2.16 Komprese vrstvy [35] 
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2.3.2.3 Komprese koule 

Je to indentační metoda kompozitu s jednosměrně orientovanými vlákny. Indentorem 
je tvrdá koule, která je mnohem větší než poloměr vlákna. Vzorek je obroušen kolmo k ose 
vláken. Koule je vtlačována do materiálu. Z maximální hodnoty vtlačení a ze zakřivení 
vtlačené plochy je analyzována a dopočítána tvrdost materiálu jako funkce deformace [35]. 

 
2.3.2.4 Vytrhávání svazku vláken 

Test vytrhávání svazku vláken je obdoba testu vytrhávání jednoho vlákna (Obr. 2.17). 
Vzorek je vyroben z jednosměrného svazku vláken v polymerním bloku. V polymerním bloku  
jsou v blízkosti konce svazku vláken příčné zářezy. Zatěžování je aplikováno souběžně s osou 
vláken. Růst zatěžování a deformační křivky je sledován a tím je zjištěn bod delaminace. 
Ze zjištěných dat je dopočítána smyková pevnost na rozhraní [35]. 

 

 
Obr. 2.17 Test vytrhávání svazku vláken [35] 

 
2.3.2.5 Dynamicko-mechanická metoda 

Dynamicko-mechanická teplotní analýza (DMA) poskytuje základní informace o adhezi 
na rozhraní vlákno-matrice. Tato metoda je dostatečně citlivá pro specifické vlastnosti 
mezifáze, které nepřímo souvisí s adhezí rozhraní. Výhodou této metody je zkoumání 
vlastností skutečných kompozitů vybavením, které obsahuje každá materiálová laboratoř [35]. 
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2.3.3 Laminární metody 

Laminární testy se používají pro měření adheze mezi vlákny a matricí. 3- nebo 4-bodový 
ohybový test, +/- 45° laminární tahový test, Short Beam shear test a metoda lomové 
mechaniky I., II. a III. módu. 

Pro tyto testovací metody existuje celá řada normovaných předpisů pro tvorbu vzorků, 
provádění zkoušek a analýzu dat a výsledků [35]. 

 
2.3.3.1 Metoda lomové mechaniky 

U všech materiálů se předpokládá, že k lomu dochází těmito třemi základními módy 
(Obr. 2.18). Lomová mechanika probíhá podle I. módu (mód otevírání), II. módu (mód 
smykový) a III. módu (mód trhání) nebo kombinací dvou či všech těchto módů současně. 

Ve všech případech dochází ke vzniku a šíření trhlin ve směru výztuže nebo ploch 
laminárního kompozitu [36]. 

 
 

 
Obr. 2.18 Lomová mechanika [36] 
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2.3.3.2 Ohybový test 

Při ohybovém testu je třeba dosáhnout ohybového napětí ve střední části testovaného 
vzorku. Pro stanovení ohybového napětí se používají 3- nebo 4-bodový ohybové testy. 

Při 3-bodové zkoušce k maximálnímu ohybovému napětí dochází ve střední části vzorku 
pod zatěžovacím trnem a lineárně se šíří směrem dovnitř od opěrných bodů. Při 4-bodové 
zkoušce je vzniklé ohybové napětí konstantní mezi dvěmi zatěžovacími trny [36]. 

 
2.3.3.3 Smykové testy 

Nejpopulárnější smykové testovací metody jsou laminární smykový test při +/- 45° 
a Short Beam Shear test (ohybový test krátkých trámečků). 

Pro laminární test tahové pevnosti při +/- 45° je vzorek laminátu široký 25 mm. 
Tento laminát má osovou pevnost v tahu relativně nízkou. Aplikované tahové zatížení 
vyvolává smykové napětí paralelně s orientovanou vrstvou laminátu. Při použití klasické 
laminační teorie lze vypočítat smykový modul a smyková pevnost laminátu. 

Při Short Beam Shear testu je vzorek zatížen 3-bodovým ohybem. Ohybové zatížení 
vyvolává ve vzorku smykové napětí, které je přímo úměrné velikosti zatížení a nezávislé 
na vzdálenosti podpěr. Ohybové napětí je přímo úměrné zatížení a vzdálenosti podpěr. 
Vzdálenost podpěr musí být co nejkratší, aby došlo k interlaminárnímu smykovému porušení 
vzorku dříve než k ohybovému lomu [36]. 
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3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
3.1 MATERIÁLY 

3.1.1 Vyztužující vlákna 

Pro povrchovou úpravu byla využívána skleněná vlákna (SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, 
600 a 1200 Tex, Typ E). Vlákna byla dodávána s komerční povrchovou úpravou 
a bez povrchové úpravy (Obr. 3.1), která byla následně upravena vrstvou plazmového 
polymeru. 

 

 
Obr. 3.1 Svazek skleněných vláken bez povrchové úpravy (SEM) 

 
3.1.2 Plazmové polymery 

Pro plazmovou polymeraci byl využit monomer Tetravinylsilan (TVS, Sigma-Aldrich) 
s vysokým obsahem vinylových funkčních skupin a bez obsahu kyslíku. Monomer 
pro depozici byl používán samostatně nebo ve směsi s kyslíkem při konstantním hmotnostním 
průtoku. Jako pracovní plyny pak byly využity kyslík 4.5 a argon 5.0 (Linde-Gas). 

 
3.1.3 Matrice 

Kompozitní vzorky byly připravovány za použití povrchově neupravených, komerčně 
upravených a plazmochemicky povlakovaných skleněných vláken zabudovaných do matrice 
z polyesterové pryskyřice (Pultru® P920-72, AOC, USA). Polymerní lázeň je připravena 
přidáním směsi aditiv. Kompozitní vzorky byly vytvrzovány při 140 °C v laboratorní sušárně 
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Venticell (typ 55, BMT–Brněnská medicínská technika a.s., Česká republika). Průběh 
vytvrzování řízen vytvrzovacím programem s postupným zahříváním v krocích na 45 °C 
(30 minut), 100 °C (1 hod) a konečným vytvrzením při 140 °C (1,5 hodiny). 

 
Složení polymerní lázně: 
96,1% - polyesterové pryskyřice (Pultru® P920-72, AOC, USA) 
2% - styrenu jako síťovacího činidla 
1% - vysokoteplotního iniciátoru (Perkadox® CH-50X, Akzo Nobel Chemicals,  

  Nizozemí) 
0,5% - separátoru (Int-pul-24, Axel, USA) 
0,2% - UV stabilizátoru (Uvasorb, 3V Sigma S.P.A., Itálie) 
0,2% - nízkoteplotního iniciátoru (Perkadox® 16S, Akzo Nobel Chemicals, Nizozemí) 
 

3.2 TECHNOLOGIE 

3.2.1 Mokré chemické úpravy 

V rámci mokrých chemických úprav byla zahrnuta příprava samovolně seskupených (SA) 
vrstev [37, 38, 39]. Vrstvy byly připraveny na plošných skleněných a křemíkových 
substrátech. Tyto substráty byly očištěny roztokem kyseliny sírové (H2SO4, 96% p.a., 
Lach-ner, s.r.o.) a peroxidu vodíku (H2O2, 30% p.a., Lach-ner, s.r.o.), který se nazývá roztok 
"Piranha". Tento roztok odstraní z povrchu organické nečistoty a zaručí obnovu nativní vrstvy 
SiO2 na povrchu. Molekuly SiO2 tvoří aktivní místa na povrchu, kde dochází k přichycení 
a následnému vyvázání povrchově aktivního monomeru (Obr. 3.2). 

 

 
Obr. 3.2 Schéma přípravy SA vrstvy s koncovou vinylovou  skupinou a X‒ethoxy nebo chloro skupinou 

[40] 
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Pro určení kinetiky seskupování SA vrstev a stanovení volné povrchové energie byly 
použity monomery vinyltrietoxysilanu (VTES, čistota ≥ 98%, Fluka) a vinyltrichlorosilanu 
(VTCS, čistota ≥ 97%, Sigma-Aldrich) hydrolyzované v organickém rozpouštědle 
(n-Hexadekan pro syntézu, čistota > 99%, Merck). Výsledkem depozice je monomolekulární 
vrstva s vinylovou skupinou na povrchu (obr. 3.2). 

Studie SA vrstev napomáhá ke sledování změny povrchové energie s časem depozice, 
kdy je povrch substrátu pokrytý koncovou vinylovou skupinou monomeru s narůstající 
koncentrací [40]. 

 
3.2.2 Plazmová polymerace 

Pro přípravu upravující tenké vrstvy na povrch vláken a plošných substrátů byl použit 
nízkotlaký reaktor s nízkoteplotním plazmatem (Obr. 3.3).  

 

 
Obr. 3.3 Aparatura (A2) pro úpravu vláken 

 
Čerpací systém dodaný firmou Lavat Chotutice se skládá z rotační vývěvy Leybold-Trivac 

D16B (čerpací rychlost: 18,9 m3 hod-1, mezní tlak: 10-1 Pa) a difúzní olejové vývěvy DB63P 
s trojcestným ventilem (čerpací rychlost: 110 dm3· s-1, mezní tlak: 5 × 10-5 Pa). 

Depoziční systém byl navržen pro plazmatickou depozici jak na plošné substráty, 
tak na vláknové výztuže. Depoziční systém lze upravit i pro kontinuální provoz. Reakční 
komora z pyrexového skla je válcovitého tvaru o délce trubice 400 mm, vnitřním průměru 
40 mm. 
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Substrát je možné uzavřít mimo reakční komoru pomocí manipulátoru. Pro eliminaci 
olejových par je depoziční systém vybaven vymrazovacím prvkem plněným kapalným 
dusíkem. Dávkování monomerů je řízeno pomocí PC hmotnostními průtokoměry Bronkhorst. 
Baňka s monomerem je pro udržení konstantní teploty umístěna v termostatu. Použitá teplota 
byla 15 °C. 

Generace plazmatu je zajištěna pomocí tranzistorového generátoru PG 50 upraveného 
i pro pulzní provoz s plynule volitelným výkonem v rozmezí 0 – 50 W o frekvenci 
13,56 MHz. Alternativním zdrojem vysokofrekvenční energie je elektronkový generátor 
P 503 s výkonem 10 – 500 W a frekvencí 13,56 MHz. 

Generátor je osazen lineárními wattmetry s indikací postupného a odraženého výkonu 
a připojen k měděné cívce o šesti závitech. Nejkratší doba pulzu je 1 ms, nejdelší 999 ms. 
Při použití pulzního plazmatu lze dosáhnout efektivního výkonu od 0,05 W do 25 W. 

Definice efektivního výkonu pulsního výboje: 
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kde Peff je efektivní výkon, Ptotal je celkový výkon generátoru, ton, toff je doba 

zapnutí/vypnutí výboje. 
 
3.2.2.1 Pracovní postup plazmové depozice 

1. Vzorek byl založen do komory manipulátoru a systém vyčerpán na základní tlak 
1 · 10-3 Pa (ověřeno vakuometrem Penning). 

2. Po dosažení požadovaného podtlaku byl nalit LN2  do vymrazovacího členu, 
vymrazováno asi 30 minut, pro odstranění olejových par v difúzní vývěvě. 

3. Boční kohout oddělovací komory manipulátoru byl uzavřen a vakuometr 
byl vynulován. 

4. Kyslíková předúprava: 
1) Nastaven průtok 5 sccm O2, nastaven tlak v reakční komoře na 4 Pa. 
2) Zažehnutí výboje s výkonem 25 W (výboj nutno vyladit na požadovaný výbojový 

mód) 
3) zasunut vzorek do reakční komory (doba předúpravy 10 minut) 
4) po 10 minutách byl vypnut výboj a přívod kyslíku a vzorek byl uzavřen 

v oddělovací komoře 
5. Hoření Ar plazmatu: 

1) puštěno 10 sccm Ar, zaškrceno na 10 Pa. 
2) výboj nastaven na efektivní výkon 25 W (1 ms :1 ms), opětovné vyladění výboje 
3) doba hoření Ar plazmatu 10 minut 
4) po 10 minutách byl vypnut výboj a průtok plynu byl zaškrcen přesně 

na 10 ± 0,02 Pa, poté následovalo vypnutí přívodu Ar 
6. Odpuštěn monomeru (TVS) na tlak par kolem 600 Pa, uzavření přívodu monomeru. 
7. Depozice: 

1) pustěno 0,8 sccm TVS (odpovídá 7,0 sccm N2), čemuž odpovídá tlak 1,3 Pa 
2) nastaven požadovaný efektivní výkon pulzního plazmatu, opětovné vyladění 

výboje 
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3) otevřena oddělovací komora a zasunut vzorek 
4) proběhla depozice tenké vrstvy dle stanoveného času 

8. Po ukončení depozice byl vypnut výboj, přívod TVS a povolen boční kohout 
oddělovací komory manipulátoru. 

9. Puštěno 10 sccm Ar (proplachování aparatury po dobu 60 minut). 
10. Po uzavření přívodu Ar byl vzorek ponechán v aparatuře do druhého dne. 
11. Po uzavření manipulační komory byl vzorek vyjmut a následovalo další zpracování 

do modelového polymerního kompozitu. 
 
3.2.2.2 Depoziční podmínky 

Depozice a rozsah depozičních podmínek byl nastaven pro sledování vlivu různého 
výkonu a tloušťky deponovaných vrstev na mechanické vlastnosti smykové pevnosti 
na rozhraní připravených kompozitních vzorků. Byl také sledován vliv různého výkonu 
a tloušťky na mechanické vlastnosti a složení deponovaných vrstev. Tloušťka vrstev 50 nm - 
10 µm byla řízena pomocí různé doby depozice od 21 do 4200 sekund. 

 
Tab. 3.1 Depoziční podmínky pro přípravu vrstev z plazmově polymerovaného Tetravinylsilanu (pp-TVS) 

Frekvence 13,56 MHz 

ton, toff 1 ms, 4 – 499 ms 

Pracovní perioda 5 – 500 ms 

Efektivní výkon 0,1 – 5 W 

Hustota efektivního výkonu 2·10-3 - 1·10-1 W cm-3 

Průtok monomeru 0,8 sccm 

Základní tlak 10-3 Pa 

Depoziční tlak 1,3 Pa 

 

3.2.2.3 Plazmové povrchové úpravy 

Pro depozici TVS byl využit ostře lokalizovaný doutnavý výboj s centrem pod cívkou 
řízený pomocí přizpůsobovacího členu umístěného mezi generátorem a cívkou (Obr. 3.4). 

 

 
Obr. 3.4 Vysokofrekvenční doutnavý výboj  



 36 

Před samotnou depozicí byla aparatura vyčerpána difúzní vývěvou na minimální základní 
tlak 1×10-3 Pa. Poté bylo pomocí vymrazovacího členu dosaženo mezního tlaku 8×10-4 Pa, 
vymrazování pro eliminaci olejových par probíhalo po dobu 30 minut. 

Vlákna byla vsunuta do reakční komory, kde byla očištěna a povrch vláken aktivován 
kyslíkovým plazmatem (průtok O2 = 5 sccm, odpovídající tlak 4,00 Pa) při efektivním výkonu 
25 W po dobu 60 minut. Po očištění byla vlákna zasunuta do manipulátoru, byl uzavřen 
oddělovací ventil a nastaveny podmínky pro depozici. 

Jakmile byla depozice ukončena, reakční komora s vlákny byla proplachována hodinu 
v inertní atmosféře (Ar, 10 sccm). Kvůli vyhasnutí aktivních center jsou vlákna ponechána 
pod vakuem do druhého dne, kdy byla zabudována do polyesterové matrice, a následně byly 
připraveny kompozitní vzorky pro testování. 

 
3.2.3 Výroba kompozitů pro testování 

3.2.3.1 Kompozity pro test vytrhávání svazku vláken 

Polymerní lázeň byla po důkladném promíchání odplyněna (odstavením v digestoři), 
a pak byly do lázně ponořeny svazky skleněných vláken. Po impregnaci byl svazek protažen 
předem připravenou lukoprenovou formou s otvorem uvnitř o průměru 1 mm. 
Tímto způsobem byl zajištěn kruhový průřez svazku. Lukoprenová forma byla vložena 
do skleněné Petriho misky s otvorem ve dně, kterým byl protažen impregnovaný svazek 
vláken. Svazek i s lukoprenovou formou v Petriho misce byl poté umístěn do sušárny 
a v dolní části zatížen (Obr. 3.5(a)). 

Forma byla vyplněna pomocí injekční stříkačky pryskyřicí. Tímto bylo kolem svazku 
vláken vytvořeno polymerní tělísko válcového tvaru o průměru dd = 14 mm a výšce 
hd = 5mm. Takto připravený vzorek byl vytvrzen v sušárně při 140 °C (Obr. 3.5) [41].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (a)              (b) 
 

Obr. 3.5 (a) Příprava polymerního tělíska na svazku skleněných vláken, (b) vzorek modelového kompozitu 

[41] 
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Po výrobě první části vzorku byl na něj umístěn ocelový přípravek, který slouží při tahové 
zkoušce jako opora pro válcové polymerní tělísko. Poté bylo pomocí další lukoprenové formy 
zhotoveno ploché polymerní tělísko ve tvaru lopatky. Tímto je zaručeno bezpečné uchycení 
vzorku do horní čelisti tahového zařízení a zajištění proti poškození skleněných vláken vlivem 
tlaku čelisti (Obr. 3.5 (b)) [41]. 

Hodnota smykové pevnosti na rozhraní vlákno/polymer σint [MPa] byla vypočtena 
dle vztahu: 

 

 
ds hd

F

..
max

int π
σ = , (3.2) 

 
kde Fmax [N] je síla potřebná k vytržení svazku skleněných vláken z polyesterové matrice, 

ds [mm] je průměr svazku skleněných vláken a hd [mm] je výška polymerního disku. 
Takto vypočtená hodnota je ale pouze orientační, neboť nelze přesně změřit plochu rozhraní 
vlákno/polymer. Orientační hodnota průměru svazku vláken použitá pro výpočet smykové 
pevnosti byla ds = 0,9 mm [41, 42]. 

 
3.2.3.2 Kompozitní vzorky pro mikroindentační test 

Pro přípravu vzorku pro ITS měření byla použita disková část kompozitního vzorku 
se zalitými vlákny. Disková část kompozitu byla přilepena na ocelovou podložku obalenou 
aluminiovou fólií pomocí oboustranné lepicí pásky doprostřed bakelitového kroužku (průměr 
1 ”, Leco®, USA) a zalita epoxidovou pryskyřicí (Leco®, USA). Díky přilepení obroušeného 
bakelitového kroužku na lepicí pásku nedocházelo k úniku nevytvrzeného epoxidu. Vzorek 
kompozitu umístěný ve vytvrzené epoxidové pryskyřici byl následně broušen a leštěn. 

Primární hrubé broušení probíhalo na rotační brusce Polisher-Struers ABRAMIN (Struers 
Inc., Denmark) s vodním chlazením a volitelnou přítlačnou silou. Vzorky byly postupně 
zbroušeny na brusných papírech o zrnitosti 320, 600, 1200 a 4000. 

Po hrubém broušení byly vzorky ručně leštěny na GP20 Grinder-Polisher (Leco®, USA) 
pomocí vodní suspenze částic práškové aluminy (1,0 µm, Leco®, USA). Ručně leštěné vzorky 
byly umístěny do vibrační brusky Vibromet® I. Polisher FMC Syntron® (Buehler, USA) 
na dvě hodiny pro finální vyleštění. Jako brusné médium byla použita vodní suspenze 
práškové aluminy (0,05 µm, Leco®, USA). Vyleštěné vzorky byly od ulpělé aluminy očištěny 
v ultrazvukové lázni a osušeny v proudu stlačeného vzduchu. Takto připravené vzorky 
pak byly podstoupeny mikroindentačnému testu při využití zařízení – Interfacial Testing 
System (ITS) [43]. 

 
 Výpočet smykové pevnosti na rozhraní (IFSS): 
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kde P je kritická zátěž [g], D je průměr vlákna [µm], Gm je modul pružnosti ve smyku 
[psi], Ef je modul pružnosti v tahu [psi], d je vzdálenost testovaného vlákna od nejbližšího 
sousedního vlákna [µm] a vzorec obsahuje konstanty A = 0,811·106, B = 0,875696, 
C = 0,018626 a E = 0,026496 [43]. 
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3.3 CHARAKTERIZA ČNÍ TECHNIKY 

3.3.1 Mikroskopické techniky 

3.3.1.1 Optická mikroskopie (OM) 

Světelný mikroskop využívá pro zobrazení sledovaných struktur světelné paprsky. 
Mikroskop se skládá z mechanické části a části optické. 

Mechanickou část tvoří stativ, který drží tělo mikroskopu a nastavitelný stolek 
pro upevnění vzorků. Stolek může být posuvný, tak abychom mohli sledovat celý povrch 
vzorku při různých zvětšeních. Případně může být vybaven měřicí osou se souřadnicemi 
pro lepší orientaci při sledování vzorku. Pod stolkem se může nacházet držák kondenzoru. 
Na stativu je také umístěna otočná hlavice s objektivy s různým zvětšením a světelný zdroj. 

Optickou část tvoří objektiv, okulár, kondenzor případně další clony a filtry 
(např. polarizační filtr). Okulár lze připojit na fotoaparát a obraz může být přenášen 
do centrálního počítače se softwarem k dalšímu zpracování. 

Optická mikroskopie v polarizačním a interferenčním módu je užitečným nástrojem 
při studiu velikosti, tvaru a orientaci domén, a sledování hranice zrn. Speciálním případem 
optického mikroskopu je polarizační mikroskop. Takový mikroskop obsahuje dva polarizační 
filtry - polarizátor a analyzátor. Pak lze při optimálním nastavení polarizátoru a analyzátoru 
kolmo k sobě sledovat molekulární uskupení mající optické osy v různých směrech 
jako kontrastní oblasti. Ke zvýšení kontrastu můžeme využít tmavou nebo světlou oblast 
monochromatického světelného paprsku [28]. 

Pro vlastní práci byl použit polarizační optický mikroskop Olympus BX 50 (Obr. 3.6) 
s přídavným světelným zdrojem Olympus TH 4 - 200, a vybavený digitální kamerou 
Olympus Camedia C 4040. 

 

 
Obr. 3.6 Optický mikroskop Olympus BX 50 
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3.3.1.2 Mikroskopie atomárních sil (AFM) 

Vzorek je zkoumán hrotem (křemík, nitrid křemíku o průměru 5-20 nm), který je součástí 
raménka  ze stejného materiálu. Metoda AFM je založena na detekci změn interakčních sil 
mezi tímto hrotem a povrchem vzorku se změnou vzdálenosti hrotu od povrchu (obr. 3.7). 
Odchylky polohy hrotu jsou často sledovány opticky z výchylky laserového svazku 
detekované fotodiodou [44]. 

 

 
Obr. 3.7 Schematické znázornění AFM přístroje [44] 

 
Využívá se na charakterizaci povrchu vodivých i nevodivých vzorků při atomárním 

rozlišení. AFM využívá kontaktní mód, který může být použit také pro sledování 
tribologických vlastností povrchu (tření, adheze). Kontaktní mód využívá dva režimy – 
konstantní výšky nebo konstantní síly. Bezkontaktní mód využívá změn rezonanční frekvence 
raménka se vzdáleností od povrchu. 

Měříme vychýlení raménka, ke kterému dojde při interakci hrotu s atomy na povrchu, 
a tím stanovíme morfologii, případně defekty na povrchu vzorku. Atomy ve špičce hrotu 
interagují s atomy na povrchu vzorku a výsledkem jsou odpudivé (měření v kontaktním 
módu) nebo přitažlivé (měření v bezkontaktním módu) síly odkloňující raménko. Morfologie 
povrchu tenkých vrstev byla pozorována na přístroji AFM (NTegra Prima Scanning Probe 
Microscope (NT-MDT), Obr. 3.8). 
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Obr. 3.8 Přístroj AFM (NTegra Prima Scanning Probe Microscope (NT-MDT)) 

 
3.3.1.3 Řádkovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Řádkovací elektronová mikroskopie je v současnosti jedním z nejrozšířenějších nástrojů 
pro charakterizaci tenkých vrstev. Výsledný obraz je skládán postupným skenováním povrchu 
úzkým paprskem rastrovací sondy. Schéma řádkovacího elektronového mikroskopu 
(Obr. 3.9). 

Elektrony jsou emitovány z wolframového nebo LaB6 katodového vlákna, které jsou 
urychlovány anodou ke dvěma kondenzačním čočkám. Kondenzační čočky vytvářejí 
elektronový paprsek o průměru 10 Å. Skenovací cívky v objektivu pak paprsek vychylují 
v lineárním nebo rastrovacím módu na povrch vzorku. Energie elektronového paprsku 
je od několika keV do 50 keV. Po dosažení povrchu vzorku tyto elektrony zpomalují 
a ztrácejí svou energie při nepružných srážkách s elektrony v atomech a atomových mřížkách 
vzorku. Primární proud elektronů interaguje v určité hloubce vzorku, tím dojde k uvolnění 
sekundárních elektronů, které jsou detekovány [45]. 

SEM využívá intenzitu sekundárních elektronů většinou se širokou distribucí energie. 
Některé tyto elektrony rekombinují s ionty na povrchu a výsledkem je vyzáření fotonů. 
Metoda SEM se široce využívá pro zobrazení morfologie, děr a defektů organických povrchů. 
Kontrast je dán různou emisivitou sekundárních elektronů z malých povrchových oblastí 
interakčního objemu vlivem morfologie povrchu [28]. 
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Obr. 3.9 Schéma řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) [45] 

 
3.3.2 Spektroskopické techniky 

Pro charakterizaci vlastností připravených plazmových povlaků na rovinný substrát 
(křemík, sklo) nebo sklovláknovou výztuž polymerního kompozitu byly použity níže popsané 
spektroskopické metody. Pro stanovení tloušťky vrstvy a indexu lomu bylo použito 
elipsometrické měření. Pro stanovení chemického složení a struktury vrstev pak bylo použito 
měření infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) a rentgenové 
fotoelektronové spektroskopie (XPS). 

 
3.3.2.1 Spektroskopická elipsometrie 

Na měření tloušťky a indexu lomu ultratenkých homogenních vrstev se používá 
elipsometrie. Když lineárně polarizované světlo dopadá na povrch vrstvy pod určitým úhlem, 
dochází k rozkladu na rovnoběžně a kolmo polarizované komponenty (s- a p-polarizované 
světlo). Tyto komponenty jsou odraženy různě, tj. amplituda a fáze obou komponent jsou 
změněny. Když jsou s- a p-polarizované odražené světelné svazky sloučeny, vznikne elipticky 
polarizované světlo.  
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Typický elipsometr (Obr. 3.10) využívá monochromatické lineárně polarizované záření 
dopadající na povrch vzorku. Kompenzátor mění odražený elipticky polarizovaný svazek 
na lineárně polarizovaný (a = úhel polarizace) a analyzátor určuje velikost úhlu a, kterým 
kompenzátor polarizoval svazek [28]. 

 

 
Obr. 3.10 Schéma elipsometru 

 
Elipsometricky můžeme určit jak tloušťku, tak také index lomu vrstvy [46]. Připravené 

vzorky vrstev na křemíkovém substrátu o rozměrech 1,0 × 10 × 10 mm3, byly analyzovány 
na spektroskopickém elipsometru UVISEL od francouzské firmy Jobin-Yvon. 

 
3.3.2.2 Infra červená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) 

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací slouží k charakterizaci 
molekulárního složení a struktury vrstev. V infračervené oblasti (200 - 4000 cm-1), je záření 
nejčastěji definováno vlnočtem ν (cm-1), ve vztahu mezi vlnovou délkou (λ), frekvencí (ν~ ) 
a kruhovou frekvencí (ω):  
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ν
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kde c = 2,99793 · 108 ms-1 je rychlost elektromagnetického záření ve vakuu.  
Prochází-li infračervené záření vzorkem, který představuje systém oscilátorů s rezonanční 

frekvencí ν0,i podle Bohrova pravidla: 
 
 ν⋅=∆ hE , (3.5) 
 
kde ∆E je rozdíl mezi energií oscilátoru v excitovaném a základním stavu, ν je frekvence 

fotonů a h je Planckova konstanta. Dojde k absorpci fotonů s frekvencí ν0,i, které jsou 
eliminovány z elementárního záření. 

Každá molekula má svou unikátní excitační energii, kterou lze stanovit z měření úbytku 
energie. Tím lze určit mikroskopické informace vzorku jako je molekulární složení, intra- 
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a intermolekulární interakce, či efekty krystalových polí [47]. Schéma přístroje 
pro infračervenou spektroskopii (Obr. 3.11). 

 
Obr. 3.11 Schéma FTIR 

 
Infračervená spektra byla měřena na přístroji Vertex 80v firmy Bruker (Obr. 3.12). Měřicí 

rozsah byl 400 - 4000 cm-1 s rozlišením 0,2 cm-1. Před měřením byl prostor spektrometru 
vyčerpaný na tlak < 200 Pa. Nejprve bylo změřeno pozadí a substrát po vyčerpání 
spektrometru a poté stejným postupem vzorek s připravenou vrstvou. Výsledné spektrum 
odpovídající připravené vrstvě bylo po odečtení pozadí a substrátu zpracováno v programu 
Opus dodanému k přístroji. 

 

 
Obr. 3.12  FTIR spektrometr Vertex 80v (Bruker) 
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3.3.2.3 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) 

Podstatou metody je fotoelektrický jev pozorovaný již 1887 Hertzem, jehož teoretické 
základy položil v roce 1905 Einstein. Při rentgenové fotoelektronové spektroskopii se vzorek 
ozáří monochromatickým rentgenovým zářením a měří se vlastnosti elektronů emitovaných 
z povrchu. Energetická bilance je dána vztahem: 

 
 KB EEh +=ν , (3.6) 

 
kde hν je energie fotonů budícího záření, EB je vazebná energie elektronu ve vzorku a EK 

je energie emitovaného elektronu. 
Budicí záření proniká do hloubky řádově mikrometrů. Úniková hloubka emitovaných 

fotoelektronů, a i tedy tloušťka analyzované vrstvy, je podstatně menší a činí 1-5 nm. 
Rentgenové záření směřuje pod různým elevačním úhlem, čímž lze prostudovat složení vrstvy 
v různých hloubkách (Obr. 3.13) [45]. 

 

 
Obr. 3.13 Schéma XPS 

 
Hodnoty vazebných energií různých prvků se liší a každý prvek tak poskytuje 

v elektronovém spektru sérii linií s charakteristickými hodnotami vazebných energií, 
což umožňuje jejich identifikaci. Intenzita fotoelektronového toku umožňuje kvantitativní 
prvkovou analýzu složení povrchu.  

Metoda XPS je tedy povrchově selektivní metodou. Ze spekter zaznamenaných při různých 
úhlech detekce elektronů lze získat informace o rozložení prvků ve směru kolmém k povrchu. 

Chemické složení v povrchové oblasti deponované vrstvy bylo určeno pomocí 
fotoelektronového spektrometru ADES 400 (VG scientific U.K.) využívajícího záření 
MgKα (1253,6 eV) v normálovém emisním úhlu. Spektrometr byl vybaven zdrojem 
rentgenových paprsků s dvojitou anodou se standardními Al/Mg anodami a otočným 
hemisférickým energetickým analyzátorem. 
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Atomová koncentrace byla určována semi-kvantitativně za předpokladu homogenního 
složení analyzované vrstvy [48]. Plocha jednotlivých linií byla upravena pro neelastické 
pozadí [49], srážkové průřezy fotoelektronů, parametry asymetrie [50], volné trajektorie [51] 
a stanovené transmisní funkce elektronové energie analyzátoru [52]. Typická přesnost 
stanovení dat je do 7 %. 

 
3.3.3 Další techniky 

3.3.3.1 Měření pevnosti vláken 

Pevnost vláken v tahu a modul pružnosti je definován maximální deformací [mm] 
a kritickým napětím [MPa] nutným k porušení vlákna.  

Pro posouzení vlivu povrchové úpravy vláken na jejich pevnosti byla stanovena pevnost 
v tahu, modul pružnosti a průtažnost vláken. Vlákna o délce 50 mm byla oddělena ze svazku 
a přilepena na papírový rámeček 40 × 15 mm pomocí dvousložkového epoxidového lepidla 
(Letoxid LX012, 5M, Česká republika). Měrná délka vlákna L byla 20 mm (Obr. 3.14). 
Pro stanovení pevnosti vláken bylo použito 50 vzorků jednotlivých vláken ze svazku. 

 

 
Obr. 3.14 Papírový rámeček s testovaným vláknem o měrné délce 20 mm 

 
Ke stanovení pevnosti bylo použito univerzální testovací zařízení Zwick Z010/TH2A 

(Zwick - Roell) při rychlosti zatěžování 1 mm/min při laboratorní teplotě. Průměr testovaných 
vláken byl měřen na optickém mikroskopu Olympus BX 50 vybaveným digitální kamerou 
Olympus Camedia C 4040.  

Hodnoty pevnosti skleněných vláken jsou zpravidla vyhodnocovány pomocí Weibullovy 
distribuční funkce [53, 54]. Křehká skleněná vlákna mají velký rozptyl pevnosti v tahu, 
kvůli četným povrchovým vadám vznikajícím při výrobě a manipulaci. Průměrná pevnost 
vláken je závislá na jejich délce [55, 56]. 

Weibullovo rozdělení používané pro křehké materiály je popsáno rovnicí [57]: 
 

 


















−−=
m

i A
LP

σ
exp1 , (3.7) 

 
kde Pi je pravděpodobnost porušení, L měrná délka vlákna, σ je naměřená hodnota 

pevnosti, m je tvarový parametr a A je parametr měřítka. 
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Základní tvar lze přepsat do logaritmovaného tvaru [58]: 
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kdy lze pomocí lineární regrese stanovit základní parametry (m, A) a určit hodnotu 

pevnosti vláken σ podle Weibullovy distribuce. 
Pravděpodobnost porušení P je definována podle rovnice: 
 

 
N

i
Pi

5,0−= , (3.9) 

 
kde N je počet všech testovaných vzorků a i je pořadí měřené pevnosti. Výběr rovnice 

pro pravděpodobnost porušení závisí na počtu testovaných vzorků. Použitá pravděpodobnost 
porušení je vhodná pro 50 a méně testovaných vzorků [58]. 
 
3.3.3.2 Měření kontaktního úhlu a povrchového napětí vrstev 

Měření kontaktního úhlu na připravených vzorcích s plazmaticky deponovanou vrstvou 
bylo uskutečněno na přístroji na měření kontaktního úhlu (OCA 10, DataPhysics). 
Tato metoda využívá přímého měření kontaktního úhlu kapky testovací kapaliny na povrchu 
vzorku. 

Povrchové napětí pak lze stanovit pomocí Owens-Wendt-Kaelble metody geometrického 
průměru vhodné pro vysokoenergetické povrchy [59, 60, 61]. Tuto metodu rozšiřuje 
Wu metoda harmonického průměru vhodná pro polymery a nízkoenergetické povrchy [62]. 
Povrchové napětí a jeho dvě neznámé komponenty mohou být spočítány z rovnovážného 
kontaktního úhlu dvou různých testovacích kapalin (např. deionizovaná voda a dijodmethan). 

Owens a Wendt navrhli rozdělení celkové povrchové energie pevné látky a kapaliny 
na dvě komponenty – komponentu disperzních sil γ d a komponentu vodíkové vazby γ h. 
Komponenta vodíkové vazby zahrnuje jak akceptorový, tak i donorový charakter vazby.  
Interakční energie nedisperzních sil na rozhranní je vyčíslena a zahrnuta jako geometrický 
průměr nedisperzních sil pevné látky a kapaliny. 

Rovnice rozšiřující Fowkesovu rovnici: 

 ( )h
L

h
S

d
L

d
SLSSL γγγγγγγ +⋅−+= 2  (3.10) 

Kombinací této rovnice s Duprého formulací získáme: 
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Kaelble připsal k rovnici geometrické průměry polárních komponent γ p: 
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Wu metoda harmonického průměru je vyjádřená součtem disperzních (nepolárních) γ d 
a polárních γ p komponent volné povrchové energie. Disperzní a polární interakce jsou 
vyjádřeny jako: 
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Energii mezi pevným a kapalným povrchem γsl můžeme vyjádřit rovnicí: 
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Finální formulaci pro volnou povrchovou energii je spojení Duprého a Dupré-Youngovy 
rovnice: 
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Získáváme systém dvou rovnic a dvou neznámých, což vyžaduje měření rovnovážného 
kontaktního úhlu dvou různých testovacích kapalin [63]. 

 

 
Obr. 3.15 Přístroj OCA 10, DataPhysics 
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Na přístroji OCA 10 (Obr. 3.15) lze měřit pouze statický kontaktní úhel, kdy je kapka 
na rovném nebo nakloněném povrchu. Pomocí měření lze stanovit statické hodnoty 
kontaktního úhlu, volné povrchové energie a její disperzní i polární části. Výsledné kontaktní 
úhly a povrchové napětí se počítá pomocí programu DataPhysics (SCA 20 pro Windows 
9x/NT). 

 
3.3.3.3 Test vytrhávání svazku vláken 

Tahová zkouška modelového vzorku kompozitu hodnotí kvalitu adheze mezi skleněnými 
vlákny a polyesterovou pryskyřicí. Po ukončení tahové zkoušky byla vyhodnocena síla 
potřebná k vytržení svazku skleněných vláken z polyesterové matrice. Pro zamezení zkreslení 
výsledku vlivem různé výšky polymerního disku byla maximální síla naměřená 
u jednotlivých vzorků vztažena k výšce disku. 

Pro tahovou zkoušku modelového vzorku kompozitu bylo použito Univerzální zkušební 
zařízení Zwick (Materials testing machine Zwick) Z010/TH2A od firmy Zwick-Roell. 
Modelový vzorek kompozitu s ocelovým přípravkem byl vložen do ocelové předlohy, 
která byla upnuta do spodní čelisti univerzálního zkušebního zařízení Zwick. Ploché 
polymerní tělísko na opačné straně vzorku bylo upnuto do horní čelisti (Obr. 3.16). 
Po kontrole správného nastavení přístroje a testovacích podmínek byla spuštěna tahová 
zkouška [41, 42]. 

 

 
Obr. 3.16 Upnutí vzorku do čelistí testovacího zařízení 
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3.3.3.4 ITS (Interfacial Testing System) 

Testovaný vzorek byl umístěn do držáku pod objektivem testovacího zařízení a zajištěn 
pomocí aretačních šroubů. Při přípravě pracovního prostředí před vlastním měřením byl 
objektiv zaostřen na zkoumanou plochu vzorku s vlákny. Po zaostření povrchu vzorku byla 
stanovena vzdálenost povrchu vzorku od hrotu indentoru dotekem hrotu s maximální silou 
0,0500 g. Poté byl zaměřen indent při zatížení 4,000 g. Kontrolní indenty pro určení 
vzdálenosti povrchu vzorku od hrotu indentoru a zaměření indentu jsou prováděny mimo 
oblast vláken, aby nedošlo k porušení testovací oblasti. 

V průběhu samotného měření byl zaměřen střed testovaného vlákna, které pak bylo 
postupně zatěžováno zvyšováním zátěže [g] přenášené hrotem indentoru na mikroskopem 
zaostřený povrch vlákna (Obr. 3.17). Při zatěžování byla sledována míra delaminace 
na rozhraní vlákno-matrice viditelná v mikroskopu jako postupně se zvětšující trhlina. 
Se zvyšováním zátěže se pokračuje do té doby, než dojde k delaminaci vlákna minimálně 
v jedné čtvrtině jeho obvodu (90°) a maximálně jedné třetině jeho obvodu (120°). Následně 
je vyhodnocena smyková pevnost na rozhraní (IFSS - Interfacial Shear Stress). 

 
 
 

 
Obr. 3.17 Objektiv ITS s indentorem zaostřeným na povrch testovaného vlákna 
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K výpočtu smykové pevnosti na rozhraní (IFSS) byla využita rovnice vycházející 
z modelového výpočtu pomocí metody konečných prvků zahrnující průměr testovaného 
vyztužujícího vlákna, jeho vzdálenost k nejbližšímu vláknu (Obr. 3.18), modul pružnosti 
polymerní matrice ve smyku, modul pružnosti vláken v tahu a kompresní zátěž. Testována 
mohou být vlákna, jejichž maximální vzdálenost k nejbližšímu vláknu je polovinou jeho 
průměru [43]. 

 

 
Obr. 3.18 Ideální rozložení vláken pro měření mezifázové smykové pevnosti (IFSS) 

 



 51 

4  VÝSLEDKY A DISKUSE 
4.1 VLASTNOSTI A ÚPRAVY VLÁKNOVÉ VÝZTUŽE 

4.1.1 Vlákna bez povrchové úpravy 

Pro experimentální úpravu vláken byla použita skleněná vlákna bez povrchové úpravy. 
Ta byla ihned po zvlákňování tažena "na vodu", což znamená, že nebyla standardně protažena 
roztokem komerční povrchové úpravy, ale jen vanou s destilovanou vodou. Vlákna 
bez povrchové úpravy byla podrobena analýze struktury, chemického složení povrchu 
a pevnostnímu měření jednotlivých vláken. Tím byly stanoveny základní parametry výztuže 
před dalšími úpravami. Na snímku ze SEM můžeme pozorovat neupravená vlákna, která mají 
hladký povrch a jsou čistá bez viditelných strukturních defektů (Obr. 4.1).  

 

 
Obr. 4.1 Snímek svazku skleněných vláken bez povrchové úpravy 

 
Při detailním pozorování se na povrchu vyskytují drobná znečištění (Obr. 4.2). Jedná 

se patrně o zbytky komerční povrchové úpravy. Ke znečištění vláken pak dochází z důvodu 
nedokonalého propláchnutí vany s aplikátorem komerční úpravy. Další možné nečistoty 
se mohou přichytit při styku z různými konstrukčními prvky výrobní linky, jenž nelze 
odstranit a které slouží k povrchové úpravě vláken před navinutím do kokonů.  

Znečištění vláken je potřeba zamezit, vlákna před depozicí plazmového polymeru očistit 
a připravit na depozici. Tyto nečistoty na povrchu znesnadňují depozici a zabraňují pokrytí 
vláken celistvou vrstvou plazmového polymeru. Proto je nutné vlákna před plazmovou 
depozicí upravit. 
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Obr. 4.2 Detail povrchu vláken bez povrchové úpravy 

 
 

4.1.2 Čištění povrchu neupravených vláken 

Pro čištění povrchu vláken bylo použito několik postupů. První způsob se používá 
při čištění plošných skleněných či křemíkových substrátů a laboratorního skla od organických 
nečistot. Jedná se o směs kyseliny sírové a peroxidu vodíku nazývané roztok "Piranha", 
do kterého byla vlákna ponořena po dobu 30 minut při teplotě 120 °C. Tento roztok bouřlivě 
reaguje s organickými látkami, které rozpouští. Další jeho výhodou je, že roztok kyseliny 
sírové a peroxidu vodíku působí jako silné oxidační činidlo. Díky tomu lze připravit 
hydrofilní povrch s vysokou povrchovou energií a obnovit nativní vrstvu oxidu křemičitého 
na povrchu substrátu [40]. 

Smáčivost takto upraveného povrchu byla charakterizována pomocí měření kontaktního 
úhlu dvou kapalin a stanovení volné povrchové energie. Pro tuto charakterizaci byly použity 
plošné skleněné a křemíkové substráty. Roztokem byla pak čištěna vláknová výztuž a bylo 
ověřeno jeho působení na povrch skleněných vláken pro kompozity pomocí SEM měření. 

Další metodou pro čištění a aktivaci povrchu vláken bylo použití kyslíkového plazmatu 
při průtoku 5 sccm, pracovním tlaku 4,00 Pa a výkonu 25 W po dobu 60 minut. 

Vlákna byla po očištění podrobena kontrolnímu sledování pomocí SEM měření, aby bylo 
možno prozkoumat strukturu povrchu vláken před aplikací povrchové úpravy. Měření SEM 
odhaluje strukturní defekty povrchu. Vlákna bez povrchové úpravy byla před i po očištění 
podrobena XPS analýze složení povrchu. Z analýzy je pak patrné znečištění povrchu 
uhlovodíky. Byl posouzen vliv úpravy povrchu a znečištění na pevnost jednotlivých vláken 
a zhodnocen vliv na pevnost kompozitní mezifáze. 
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4.1.2.1 Směs kyseliny sírové a peroxidu vodíku 

Na snímku skleněných vláken po očištění povrchu roztokem kyseliny sírové a peroxidu 
vodíku, je patrné porušení jejich povrchu (Obr. 4.3).  

 
 

 
Obr. 4.3 Povrch vláken po očištění ve směsi kyseliny sírové a peroxidu vodíku (roztok "Piranha") 

 
 
Skleněná vlákna typu E podléhají degradaci při působení zásaditého i kyselého prostředí. 

Minerální kyseliny ochuzují skleněná vlákna o kationty, čímž vzniká křehký pórovitý povrch 
a dochází ke snížení pevnosti vláken. Zásadité roztoky efektivně narušují křemičitou síť, 
některé oxidy se mohou vysrážet na povrchu, a tím způsobit nežádoucí změny jeho struktury 
[15]. 

Použití čištění kyselinou sírovou a peroxidu vodíku není řešením k přípravě čistého 
povrchu skleněných vláken pro depozici plazmového polymeru.  

 
4.1.2.2 Leptání kyslíkovým plazmatem 

Mnohem šetrnější způsob odstranění výrobních nečistot je ošetření vláken pomocí 
kyslíkového plazmatu. Kyslíkové plazma je vysoce reaktivní a odleptává organické nečistoty 
na povrchu vláken. Dochází k jejich ablaci na jednotlivé radikály. Tyto radikály se však 
mohou opět přichytit na aktivní místa na povrchu vláken a celé reakční komory. 
Pro zabránění opětovnému vyvázání na povrchu vláken nebo substrátu je komora neustále 
odčerpávána a leptání prováděno dostatečnou dobu. 
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Na odleptání a aktivaci povrchu plošného substrátu stačí ošetření kyslíkových plazmatem 
po dobu 10 minut. Nicméně vlákna mají větší plochu a míru znečištění, a proto byla 
tato procedura prováděna po dobu 60 minut. 

Další výhodou čištění kyslíkovým plazmatem je, že vlákna zůstávají po očištění stále 
pod vakuem v reaktoru a okamžitě po aktivaci a očištění povrchu je na ně deponována vrstva 
pp-TVS. Na obrázku (Obr. 4.4) můžete vidět vlákna po očištění kyslíkovým plazmatem. 

 
 

 
Obr. 4.4 Povrch svazku vláken po očištění v kyslíkovém plazmatu 

 
 

4.1.3 Povrchové úpravy mokrou chemickou cestou 

V rámci úpravy povrchu vláken mokrou chemickou cestou byla zahrnuta příprava 
samovolně seskupených (SA) vrstev na plošné substráty i vláknové výztuže. Pomocí 
SA vrstev lze připravit monovrstvu o tloušťce několika nanometrů. Způsoby čištění povrchu 
substrátů pro přípravu SA vrstev byly ověřeny také na vláknových výztužích. Samotná 
příprava těchto vrstev pak byla využita ke studiu změny povrchové energie čistých substrátů 
a substrátů s vrstvou seskupeného monomeru. Ze změny volné povrchové energie byla 
stanovena kinetika seskupování SA vrstev. 

 
4.1.3.1 Příprava SA vrstev 

Pro studium povrchových úprav mokrou chemickou cestou byla využita příprava 
samovolně seskupené (SA) vrstvy silanu (vinyltriethoxysilan, VTES, 98%, Fluka; 
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vinyltrichlorosilan, VTCS, 97%, Sigma-Aldrich) v organickém rozpouštědle (n-Hexadekan 
pro syntézu, 99%, Merck) na skleněných (1.0×26×38 mm3, Knittel Gläser, Německo) 
a křemíkových substrátech (IČ transparentní, 1.0 × 21 × 33 mm3, nečistoty: 6,9 –
8,9·1017 At.cm-3, ON Semiconductor, ČR). 

Substráty byly očištěny ve směsi kyseliny sírové a peroxidu vodíku (roztok "Piranha") 
v poměru 7:3 po dobu 30 minut. Následně byly omyty postupně v deionizované vodě, 
ethanolu a acetonu. Substráty byly sušeny 10 sekund v redukční části plamene Bunsenova 
kahanu [28]. 

Touto procedurou jsou odstraněny organické nečistoty a vytvořeno maximální množství 
silanolových skupin Si-OH na povrchu. Tyto skupiny tvoří vazební místa pro vyvázání 
povrchově aktivního monomeru. Koncentrace Si-OH skupin na povrchu substrátu po ošetření 
v roztoku "Piranha" je 4-5 × 1014 cm-2 [64, 65]. 

Depozice SA vrstev byla provedena současně na sedmi substrátech ponořením do roztoku 
povrchově aktivního monomeru v organickém rozpouštědle (hexadekan) o koncentraci 
0,5 hmot.%. Depoziční doby byly 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 30 min a 60 min. Po depozici byly 
substráty opláchnuty 10 s v etanolu (Ethanol absolute emprove, 99,5%, Merck) a sušeny 
v laboratorní sušárně při 30 °C po dobu 60 minut. Příprava vrstev probíhala při laboratorní 
teplotě 30 °C a 30% vlhkosti vzduchu [40]. 

Byla stanovena kinetika seskupování SA vrstev na skleněných a křemíkových plošných 
substrátech. Elipsometricky byla změřena tloušťka SA vrstev. Studie byla využita 
pro porovnání povrchové energie SA vrstev s koncovou povrchovou vinylovou skupinou 
a povrchové energie plazmové úpravy vrstvou pp-TVS. Byla také připravena série 
kompozitních vzorků s SA vrstvou pro test vytrhávání svazku vláken a srovnána s vlákny 
bez úpravy, komerční a plazmovou povrchovou úpravou. 

 
4.1.3.2 Kinetika seskupování SA vrstev 

Pro kinetiku seskupování SA vrstev bylo použito měření kontaktního úhlu na přístroji 
OCA 10 (DataPhysics) se softwarem SCA 20. Jako testovací kapaliny byly použity voda 
a dijodmetan. Volná povrchová energie byla stanovena metodami Owens-Wendt-Kaelble 
(OWK) [59, 60, 61] a podle Wu [62]. OWK metoda je vhodná pro vysokoenergetické 
povrchy (očištěný substrát) a metoda podle Wu je vhodnější pro nízkoenergetické povrchy 
(SA vrstva) [63].  

Hodnota volné povrchové energie (OWK) očištěného substrátu pomocí roztoku kyseliny 
sírové a peroxidu vodíku je uvedena v tab. 4.1. Povrch je pokrytý maximálním počtem 
silanolových skupin, které tvoří aktivní místo pro přichycení a vyvázání molekul povrchově 
aktivního monomeru. 

 
Tab. 4.1 Volná povrchová energie očištěného substrátu roztokem "Piranha" podle OWK metody [40] 

Owens-Wendt-Kaelble (OWK) Skleněný substrát Křemíkový substrát 

Volná povrchová energie (mJ/m2): 75,70 74,94 

Disperzní složka (mJ/m2): 37,14 34,75 

Polární složka (mJ/m2): 38,56 40,20 
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Obr. 4.5 Nárůst kontaktního úhlu dvou testovacích kapalin v závislosti na depozičním času [40] 

 
Nárůst kontaktního úhlu pro obě testovací kapaliny na křemíkovém substrátu je znázorněn 

na obr. 4.5. Můžeme sledovat největší nárůst kontaktního úhlu vody mezi 1. a 10. minutou 
depozice. K růstu kontaktního úhlu dochází kvůli postupnému překrývání povrchu substrátu 
vznikající SA vrstvou. SA vrstva má koncovou povrchovou vinylovou skupinu, 
která je hydrofóbní. Po depozici trvající 60 minut je dosaženo maximálního kontaktního úhlu 
vody 127°. Po desetiminutové depozici již nedochází k většímu nárůstu kontaktního úhlu. 
Lze předpokládat, že po deseti minutách depozice dochází k seskupení SA vrstvy. 
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Obr. 4.6 Povrchová energie vrstev v závislosti na depozičním času [40] 
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Porovnání změny volné povrchové energie metodou podle Wu v závislosti na době 
depozice pro jednotlivé monomery a typy použitých substrátů (Obr. 4.6). Ze změny volné 
povrchové energie lze říci, že k největšímu snížení dochází mezi dobou depozice 1 - 
10 minut. 

 Nejrychlejší kinetika seskupování je u monomeru VTES na skleněném substrátu. Po deseti 
minutách depozice dochází k seskupení SA vrstvy. Při další době depozice dochází 
k vytvoření aglomerátů na povrchu a zvýšení jeho drsnosti. Zvýšení drsnosti povrchu 
(Tab. 4.2) při době depozice 30 a 60 minut má za následek zvýšení celkové povrchové energie 
patrné v grafu závislosti povrchové energie na depozičním času (Obr. 4.6) [40]. 

 
Tab. 4.2 RMS drsnost povrchu SA vrstvy určená na ploše 50 µm × 50 µm pomocí AFM měření [40] 

Depoziční čas: RMS drsnost povrchu (nm) 

0 s 0,65 ± 0,46 

1 s 0,68 ± 0,30 

1  min 0,95 ± 0,08 

10  min 4,10 ± 1,03 

30  min 7,30 ± 1,31 

60  min 5,34 ± 1,82 

 
4.1.3.3 Složení SA vrstev 
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Obr. 4.7 XPS měření Si 2p spektra při emisním úhlu 60° [40] 

 
Bylo stanoveno složení SA vrstvy VTCS na křemíkovém substrátu pomocí XPS měření. 

Ke stanovení bylo použito měření pod emisním úhlem 60°, kdy můžeme vidět dva hlavní 
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píky. První pík při vazebné energii 99,0 eV odpovídá vazbě Si‒Si a vzniká detekováním 
fotoelektronů z křemíkového substrátu. Pík u křivky pro čistý křemíkový substrát při energii 
102,9 eV odpovídá vazbě Si‒(O‒)2 detekovaný z nativní vrstvy SiO2. U dalších křivek 
pro vzorky s postupným nárůstem SA vrstvy je patrný pík při energii 103,7 eV odpovídající 
vazbě Si‒(O‒)3. První pík postupně mizí z důvodu překrytí povrchu křemíkového substrátu 
vznikající SA vrstvou. 

 
4.1.3.4 Tloušťka SA vrstev 

Tloušťka připravených vrstev byla měřena pomocí spektroskopické elipsometrie 
(Tab. 4.3). Bylo použito standardního módu a módu s vysokou přesností (HAM mód) 
U čistých substrátů byla stanovena tloušťka nativního SiO2, který je 3,4 nm. U vzorků 
s připravenou vrstvou byla naměřena tloušťka SA vrstvy 2,2 nm.. 

 
Tab. 4.3 Elipsometricky stanovená tloušťka připravených vrstev a nativní vrstvy SiO2 [40] 

 Standardní mód HAM mód 
Depoziční 
čas 

Tloušťka 
SiO2 (nm) 

Tloušťka 
vrstvy (nm) 

Tloušťka 
SiO2 (nm) 

Tloušťka 
vrstvy (nm) 

0 s 3,2 0,0 3,4 0,0 
1 s 3,2 0,7 3,4 0,3 

1 min 3,2 1,7 3,4 2,0 
10 min 3,2 1,8 3,4 2,2 

 
Tloušťka SA vrstvy byla stanovena pro dobu depozice do 10-ti minut. Po této době 

dochází již k seskupení SA vrstvy a další dobou depozice již vrstvu pokrývají aglomeráty 
povrchově aktivního monomeru. Tyto aglomeráty zvyšují nehomogenitu vrstvy a ovlivňují 
její povrchové vlastnosti zejména zvýšení celkové povrchové energie, které má za následek 
zvýšení drsnosti povrchu (viz kap. 4.1.3.2). 

 
4.1.4 Vlákna s komerční povrchovou úpravou 

Povrchové úpravy mokrou cestou jsou úpravy běžně se využívající v průmyslu. Využívá 
se roztoku silanových vazebních činidel a dalších složek. Na obrázku (Obr. 4.8) lze pozorovat 
nerovnoměrné pokrytí vláken při komerční povrchové úpravě. 

Skleněná vlákna vznikají tažením roztavené skloviny zvlákňovací tryskou. Jsou při vysoké 
rychlosti chlazena vodní mlhou. Poté jsou vlákna povrchově upravována roztokem, 
který je složen z různých vazebních složek, lubrikantů a filmotvorných složek. Tyto úpravy 
slouží k ochraně vláken a přispívají celou řadou vlastností potřebných k vysoké míře 
zpracovatelnosti, zlepšení pevnosti a odolnosti při zabudování do polymerního kompozitu 
a především chemické vazbě k polymerní matrici. 

Povrchová úprava zajišťuje lubrikaci a celistvost svazku vláken. Určitá úprava zaručuje 
kompatibilitu s různými druhy polymerní matrice. Vlákna s komerční povrchovou úpravou, 
která byla použita pro srovnání vlivu povrchových úprav, jsou upravena pro výrobu 
kompozitů s matricí z polyesterové pryskyřice. Úprava nepokrývá vlákna po celé délce 
a tloušťka úpravy je proměnlivá od několika nanometrů (nm) až po několik mikrometrů (µm) 
(Obr. 4.9). 
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Obr. 4.8 Snímek svazku vláken s komerční povrchovou úpravou 

 
 
 

 
Obr. 4.9 Detail svazku vláken s komerční povrchovou úpravou 
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Při impregnaci vláken s touto úpravou dochází k částečnému rozpuštění vazebných složek 
a jejich provázání s koncovými řetězci polymerní matrice. Heterogenní složení a struktura 
komerční úpravy způsobuje nepravidelné provázání výztuže s polymerní matricí. Vznikající 
mezifázová oblast pak nemá homogenní vlastnosti v celém svém objemu mezi vláknem 
a matricí.  

 
4.1.5 Vlákna s plazmově polymerovanou vrstvou TVS 

Byly připraveny depozice pp-TVS vrstev na skleněná vlákna pro použití k zabudování 
do kompozitu s matricí z polyesterové pryskyřice. Na plošných substrátech byla stanovena 
rychlost depozice. Rychlost depozice je základním parametrem pro přípravu vrstev o dané 
tloušťce. Plošné substráty byly použity ke stanovení složení vrstev a pro charakterizaci 
mechanických vlastností takto připravených vrstev. Po prostudování základních vlastností 
plošně deponovaných vrstev bylo možno použít plazmovou úpravu také na vláknové 
substráty. 

Nejprve byla vlákna s deponovanou vrstvou posouzena pomocí SEM analýzy. Důležité 
bylo ověřit pokrytí povrchu vláken používaných ve svazku. Vrstvy se podařilo připravit 
na svazek vláken, který bylo možno analyzovat a používat k zabudování do kompozitu. 
Také byl sledován vliv plazmových povrchových úprav na pevnost jednotlivých vláken 
výztuže. 

Pro posouzení adheze vláken s povrchovou úpravou byl navržen test vytrhávání svazku 
vláken z polymerního disku. Výsledky z tohoto testu jsou pak porovnány s výsledky 
mikroindentačního testu (ITS) pro stanovení smykové pevnosti na rozhraní (IFSS). 

 

 
Obr. 4.10 Vlákna po depozici pp-TVS 



 61 

Ze snímků SEM (Obr. 4.10) analýzy je patrné, že vlákna jsou plazmovou úpravou pokryta 
po celé ploše. Na povrchu se netvoří větší shluky úpravy jako je tomu v případě vláken 
s komerční úpravou, kdy úprava je v rozmezí několika nm a až po několik µm. Vrstva 
pp-TVS je hladká, homogenně rozprostřená po povrchu vlákna. 

Na detailním snímku (Obr. 4.11) byl zaměřen konec vlákna s povrchovou úpravou, 
kde byla vrstva porušena při přestříhnutí vláken s plazmovou úpravou. Způsob porušení 
vrstvy a charakter lomu odpovídá dobré adhezi vrstvy na povrch vlákna. Bylo tak možné 
posoudit pokrytí vrstvou pp-TVS a dokázat, že vlákna na předchozím snímku mají úpravu. 
Ze snímků při stejném zvětšení je obtížné odlišit vlákna čistá a vlákna plazmově upravená.  

 

 
Obr. 4.11 Porušení vrstvy pp-TVS na okraji vlákna 

 
4.1.6 XPS analýza složení povrchu vláken 

Vlákna s vrstvou pp-TVS byla analyzována z hlediska složení povrchu pomocí XPS 
měření. V depozitu byl stanoven obsah C, O a Si (at.%) (Tab. 4.4).  Vlákna bez povrchové 
úpravy vykazují 30 at.% výskytu uhlíku. Toto je míra znečištění vzniklým při výrobě 
a manipulaci vláken bez povrchové úpravy. Vlákna jsou proto očištěna v kyslíkovém 
plazmatu. Avšak po očištění v kyslíkovém plazmatu dochází k nárůstu obsahu C na 38 at.%. 

Při ablaci uhlovodíků však dochází také k jejich opětovnému vyvázání. Čištění probíhá 
za vakua a pro odstranění znečištění je důležitá doba působení plazmatu. Z důvodu vysokého 
znečištění vláken i po očištění byla zvýšena doba působení kyslíkového plazmatu z 10 minut 
na dobu 60 minut. 

Vlákna po očištění v plazmatu vykazují na elektronové mikroskopii větší čistotu povrchu 
než vlákna bez povrchové úpravy dodaná z výroby (Obr. 4.4, Kap. 4.1.2.2). Přesto po očištění 
zůstává na povrchu vláken prokazatelné znečištění uhlovodíky, což bylo zjištěno z XPS 
analýzy. Toto znečištění může mít vliv na adhezi vrstvy pp-TVS. Vrstvu pp-TVS se však 
na povrchu připravit podařilo (Obr. 4.10, Obr. 4.11, Kap. 4.1.5). 
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Tab. 4.4 Prvkové složení povrchu vláken pro různé povrchové úpravy 

Typy úprav: At.%: C O Si Ca  Na 

Neupravená  30,7 46,8 15,7 4,7 - 2,2 
Očištěná O2 plazmatem  38,9 41,9 15,7 3,4 - - 
Komerčně upravená  81,1 17,1 1,5 0,3 - - 
TVS - 0,05 µm  55,0 31,0 11,4 2,6 - - 
TVS - 0,1 µm  53,6 31,8 11,6 2,9 - - 
TVS - 0,5 µm  55,6 31,5 11,5 1,3 - - 
TVS - 1 µm  68,0 21,9 9,5 0,6 - - 
TVS - 5 µm  65,7 24,7 9,4 0,3 - - 
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Obr. 4.12 Prvkové složení povrchu vláken C, O a Si v závislosti na tloušťce vrstvy 

 
Na Obr. 4.12 je graf prvkového složení vrstvy na povrchu vláken v závislosti na zvyšující 

se tloušťce filmu při stejném depozičním výkonu 2,5 W. Je patrný nárůst koncentrace uhlíku 
s tloušťkou depozitu. Poměr C/Si udává charakter organicko/anorganického složení vrstvy. 
Komerčně připravená vrstvy má nízký obsah Si 1,5 at.% a vysoký obsah C 81 at.% 
a vykazuje vysoký poměr C/Si. Plazmově deponovaná vrstva vykazuje nižší poměr C/Si, 
který se se zvyšující tloušťkou zvyšuje. Po očištění a aktivaci povrchu je povrch složený 
ze 42 at.% kyslíku a obsahuje maximální počet silanolových skupin potřebných k vyvázání 
fragmentů plazmového polymeru. Po depozici klesá obsah kyslíku na 20 ‒ 30 at.%. K poklesu 
dochází zabudováním polymerní sítě. 

Kyslík se však do vrstvy zabudovává také vlivem stárnutí vrstev pp-TVS mezi odebráním 
z reaktoru do proměření XPS složení. Způsob stárnutí připravených vrstev při různých 
podmínkách je zobrazen v Obr. 4.13. 
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Obr. 4.13 Plocha píku IR spektra jako funkce časové závislosti změny koncentrace hydroxylové skupiny 

ve vrstvě pp-TVS [66] 
 
Na Obr. 4.13 je zobrazeno stárnutí pp-TVS vrstev jako časová závislost koncentrace 

hydroxylových skupin [66]. Při stárnutí vrstev se kyslík zabudovává do sítě pp-TVS, čímž 
dochází k nárůstu koncentrace hydroxylových skupin ve vrstvě depozitu. Se vzrůstajícím 
výkonem rostě odolnost vrstev proti stárnutí. Vrstvy připravené při vyšším efektivním výkonu 
jsou tedy odolnější vůči stárnutí. 

Pro zjištění vlivu znečištění povrchu na pevnost vláknové výztuže a smykovou pevnost 
na rozhraní vlákno/matrice bylo použito měření pevnosti jednotlivých vláken. Vliv znečištění 
uhlovodíky na povrchu vláken byl sledován při měření mechanických vlastností kompozitu. 
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4.1.7 Mechanické vlastnosti jednotlivých vláken výztuže 

Na univerzálním testovacím zařízení Zwick Z010/TH2A od firmy Zwick-Roell byla 
naměřena pevnost jednotlivých skleněných vláken s různými povrchovými úpravami. 
Z naměřených hodnost pevností vláken byla stanovena průměrná pevnost pomocí 
dvouparametrové Weibullovy distribuce. 

Pro měření bylo využito vždy 50 vzorků jednotlivých vláken vybraných ze svazku 
skleněných vláken. Vzorky byly upnuty pomocí epoxidového lepidla do papírového rámečku 
o rozměrech 40 mm × 15 mm × 1 mm. Rámeček byl zvolen tak, aby měrná délka L byla 
pro každé testované vlákno 20 mm. 

Bylo stanoveno pořadí pevnosti všech vzorků a tyto hodnoty byly použity pro graf 
stanovení rovnice regresní přímky. Pomocí rovnice regresní přímky pak byly stanoveny 
hodnoty tvarového parametru m a parametru měřítka A. Poté byla určena průměrná hodnota 
pevnosti σ (GPa) při 50% hodnotě pravděpodobnosti porušení (Pi = 0,5) [57].  

 
4.1.7.1 Měření pevnosti  jednotlivých vláken 

Před měřením pevnosti byl proměřen průměr jednotlivých vláken na optickém 
mikroskopu. Při měření pevnosti vláken na univerzálním tahovém zařízení byl sledován 
modul pružnosti [GPa], tažnost [%] a pevnost jednotlivých skleněných vláken [MPa]. 
Výsledky naměřených dat z univerzálního testovacího zařízení jsou uvedeny v Tab. 4.5. 

 
 

Tab. 4.5 Měření pevnosti vláken různých typů povrchových úprav 

Typ úpravy 
Průměr vláken 

[µm] 
Modul pružnosti 

[GPa] 
Pevnost σ 

 [MPa] 
Tažnost 

[%] 
Bez povrchové úpravy 20,5 ± 2,0 60,2 ± 3,7 991 ± 364 1,66 ± 0,61 
Komerční povrchová 
úprava 

21,5 ± 3,2 60,5 ± 3,2 2700 ± 301 4,77 ± 0,55 

Očištěné v O2 
plazmatu 

20,3 ± 2,2 60,0 ± 3,3 1045 ± 314 1,76 ± 0,53 

pp-TVS 50 nm 20,5 ± 2,0 59,3 ± 3,7 831 ± 324 1,42 ± 0,55 
pp-TVS 100 nm 19,7 ± 2,0 59,4 ± 3,5 1434 ± 399 2,45 ± 0,64 
pp-TVS 500 nm 21,5 ± 2,6 58,5 ± 3,3 1163 ± 172 2,01 ± 0,29 
pp-TVS 1 µm 21,0 ± 2,2 60,1 ± 3,9 950 ± 326 1,59 ± 0,54 
pp-TVS 5 µm 22,5 ± 2,0 54,6 ± 5,7 1234 ± 272 2,29 ± 0,43 

 
 
Naměřený modul pružnosti vláken 60 ± 3 GPa je nižší než modul pružnosti uváděný 

pro skleněná vlákna typu E, který je 70 GPa. Maximální tažnost u komerčních vláken 
je 4,8 %, což odpovídá hodnotám z literatury [15].  
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4.1.7.2 Příklad stanovení pevnosti vláken pomocí Weibullovy distribuce 

Pro předvedení stanovení pevnosti vláken podle Weibulla bylo jako příklad zvoleno 
zpracování naměřených hodnot pevnosti vláken s komerční povrchovou úpravou 
a bez povrchové úpravy. 

Stejný postup byl pak použit také pro stanovení průměrné pevnosti vláken s různou 
povrchovou úpravou pp-TVS vrstev. Pro výpočet průměrné pevnosti podle Weibulla byla 
vždy stanovena pořadí pevnosti postupně od nejnižší hodnoty po hodnotu nejvyšší 
(Obr. 4.14).  
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Obr. 4.14 Pevnost jednotlivých vláken pro případ komerčních skleněných vláken 
 
Z pořadí pevnosti (i) byla stanovena hodnota pravděpodobnosti porušení Pi [45]: 
 

 
N

i
Pi

5,0−=  (4.1) 

 
Základní tvar Weibullovy distribuce (kapitola 3.3.3.1) lze pro zjednodušení převést 

na logaritmovaný tvar [57]: 
 
 ln(− ln(1 − Pi)) = mln(σ) + (lnL − mlnA) (4.2) 
 
Poté byla vynesena závislost logaritmované pevnosti (ln σ) na logaritmované 

pravděpodobnosti porušení (ln(-ln(1-Pi)) (Obr. 4.15). Z rovnice lineární regrese byl 
pak stanoven tvarový parametr m a z logaritmovaného tvaru Weibullovy distribuce byl 
dopočítán parametr měřítka A. 



 66 

 

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

 

 

 Rovnice regresní přímky:
y = 10,76594x - 11,19668
R2 = 0,96049

ln
(-

ln
(1

-P
))

ln σ [GPa]
 

Obr. 4.15 Analýza Weibullovy distribuce pro stanovení pevnosti skleněných vláken s komerční úpravou 
 
Z logaritmované rovnice byla pro hodnotu pravděpodobnosti porušení 0,5 dopočítána 

hodnota logaritmované pevnosti (ln σ) a následným odlogaritmováním byla stanovena 
hodnota pevnosti σ podle Weibulla. Výsledná pevnost a k tomu odpovídající parametry 
jsou uvedeny v Tab. 4.6. 

 
Tab. 4.6 Stanovení pevnosti podle Weibulla pro vlákna s komerční povrchovou úpravou 

Pevnost σ podle Weibulla [GPa]: 2,73 

Tvarový parametr m: 10,77 

Parametr měřítka A: 3,74 
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4.1.7.3 Pevnosti skleněných vláken s různou povrchovou úpravou 

Podle příkladu stanovení pevnosti podle Weibulla byla určena průměrná pevnost 
pro všechny typy úprav. Jednalo se o vlákna s komerční úpravou, vlákna bez povrchové 
úpravy, vlákna po očištění v kyslíkovém plazmatu a tlouštkovou sérii pp-TVS (50 nm - 5 µm) 
(Tab. 4.7). 

 
Tab. 4.7 Stanovení pevnosti podle Weibulla pro vlákna s různou povrchovou úpravou 

Typ úpravy 
Pevnost σ 

 [GPa] 
Tvarový parametr m Parametr měřítka A 

Bez povrchové úpravy 0,99 3,25 2,78 
Komerční povrchová úprava 2,74 10,77 3,74 
Očištěné v O2 plazmatu 0,94 3,90 2,24 
pp-TVS 50 nm 0,83 3,30 2,31 
pp-TVS 100 nm 1,45 4,48 3,08 
pp-TVS 500 nm 1,18 8,17 1,78 
pp-TVS 1 µm 0,95 3,52 2,47 
pp-TVS 5 µm 1,25 5,56 2,29 

 
V porovnání vlivu plazmové povrchové úpravy na pevnosti jednotlivých vláken 

(Obr. 4.16) je patrné, že pevnost skleněných vláken s komerční povrchovou úpravou 
je dvakrát větší než pevnost vláken bez povrchové úpravy. Největší pevnosti vláken s pp-TVS 
vrstvou dosahovaly vlákna s tloušťkou úpravy 100 nm. Rozdíly v pevnosti vláken bez úpravy 
a tloušťkou vrstvy jsou v rámci chybových úseček.  
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Obr. 4.16 Pevnost jednotlivých vláken s různou povrchovou úpravou 
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Ze SEM analýzy (Kap. 4.1.5) lomu vrstvy pp-TVS je patrná dobrá adheze k vláknu. Vrstva 
zvyšuje pevnost v případě, že se podaří zacelit výrobní nedokonalosti vláken [30]. Tyto vady 
vznikají při tvorbě vlákna jako mikrotrhliny, které jsou nepravděpodobnějším místem 
přetržení vlákna. Pro křehké materiály s vysokým výskytem vad se využívá ke stanovení 
pevnosti Weibulova distribuce. 

Z XPS analýzy (Kap. 4.1.6) je patrné znečištění vláken uhlovodíky i po očištění 
v kyslíkovém plazmatu. Tyto zbylé uhlovodíky zabraňují překrytí mikrotrhlin na povrchu 
vlákna vrstvou plazmového polymeru a tím zabraňují také zvýšení pevnosti vláken. 
Právě z důvodu povrchového znečištění nemá plazmová úprava význačný vliv na pevnost 
vláknové výztuže. 

 
4.2 VLASTNOSTI PLAZMOV Ě DEPONOVANÝCH VRSTEV 

4.2.1 Depoziční rychlost pp-TVS 

Nastavení depoziční rychlosti je důležitou součástí každého typu povrchové úpravy. 
Znalost doby nárůstu požadované tloušťky depozitu je důležitá z hlediska přípravy vrstvy 
o daných rozměrech. Dalšími důležitými parametry pro danou aplikaci jsou drsnost povrchu 
a chemické složení vrstvy. 

Stanovení depoziční rychlosti (Obr. 4.17) v závislosti na efektivním výkonu bylo 
provedeno při konstantním průtoku monomeru 0,45 sccm. Nejrychleji depozice probíhá 
při efektivním výkonu 2,5 W. Se zvyšováním výkonu depoziční rychlost narůstá 
a po dosažení maxima při 2,5 W klesá [67]. 

Depoziční rychlost byla stanovena pro pp-TVS vrstvy na plošných substrátech a její 
pomocí byla stanovena příslušná depoziční doba pro dosažení potřebné tloušťky filmu. 
Stejná depoziční doba pak byla použita při úpravě vláken. Při depozici na skleněná vlákna 
není tloušťka vrstvy uniformní. Vliv na tloušťku depozice má také stínění jednotlivých vláken 
ve svazku, kdy depoziční rychlost do středu svazku klesá. 

 

 
Obr. 4.17 Depoziční rychlost pp-TVS vrstvy v závislosti na efektivním výkonu [67] 
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4.2.2 Povrchové vlastnosti pp-TVS vrstev 

Z hlediska adheze povrchové úpravy k polymerní matrici je třeba ověřit povrchové 
vlastnosti připravených vrstev. Vysoká smáčivost a tím i povrchová energie výrazně ovlivňuje 
adhezi na mezifázovém rozhraní [18].  

Drsnost povrchu byla stanovena na AFM přístroji. Za použití různého efektivního výkonu 
je připravena vrstva s odlišnou morfologií povrchu. Mikrosnímky odhalují odlišnou drsnost 
povrchu pro vrstvu připravenou při minimálním výkonu 0,1 W a maximálním výkonu 10 W 
(Obr. 4.18) [67].  

 
 

 
Obr. 4.18 Morfologie povrchu pp-TVS filmu při různém efektivním výkonu a) 0,1 W, 1:499, b) 10 W 1:4 

[67] 
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Na Obr. 4.19 je znázorněná závislost růstu drsnosti na efektivním výkonu depozice. 
RMS drsnost povrchu se mění se zvyšujícím se výkonem od 2 nm (0,1 W) do 5,7 nm (10 W). 
Z grafu je patrné zlomení křivky při dosažení efektivního výkonu 2,5 W, což koresponduje 
s dosažením maximální depoziční rychlosti (Obr. 4. 17) [67]. 

 

 
Obr. 4.19 Drsnost povrchu pp-TVS filmu v závislosti na efektivním výkonu [67] 

 
Při zvyšování drsnosti povrchu dochází k urychlení ablačních procesů při plazmové 

depozici [68]. Při vyšším efektivním výkonu se zvyšuje drsnost povrchu, což má za následek 
snížení depoziční rychlosti. Při dosažení optimální drsnosti povrchu (Obr. 4.19) 
při efektivním výkonu 2,5 W je dosažena také maximální depoziční rychlost (Obr. 4.17). 

 
4.2.3 Mechanické vlastnosti pp-TVS vrstev 

Mechanické vlastnosti vrstev pp-TVS deponovaných na plošných substrátech byly 
stanoveny pomocí vrypové zkoušky a nanoindentačního měření (NI - AFM) na AFM přístroji. 
Pomocí vrypové zkoušky lze vyhodnotit adhezi vrstvy ke skleněnému substrátu. 
Měření se provádí tažením hrotu v kontaktním módu s rostoucí zatěžovací silou. 
Adheze vrstvy je tak dána maximální hodnotou kritického zatížení, kdy dojde k odtržení 
vrstvy od povrchu substrátu. 

Ke stanovení mechanických vlastností připravených vrstev byl využit Berkovichův hrot 
o poloměru zakřivení 100 nm. Pro výpočet tvrdosti a modulu pružnosti vrstev z naměřených 
hodnot byla využita Oliver-Pharrova metoda [69]. Vrypová zkouška pak byla nastavena 
pro vryp o délce 10 µm s konstantní zatěžovací rychlostí 0,33 µm/s při zatížení od 1 µN 
po 5 mN. Normálové i laterální síly byly měření současně při normálovém posunutí [70]. 

Na Obr. 4.20 je pak zobrazena závislost kritického zatížení (adheze) vrstvy na efektivním 
výkonu při vlastní depozici. S rostoucím efektivním výkonem roste přilnavost vrstev 
k substrátu. Hodnota adheze vrstev při efektivním výkonu 10 W je třikrát vyšší než hodnota 
při výkonu 0,1 W [70]. 
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Obr. 4.20 Adheze vrstev v závislosti na efektivním výkonu [70] 

 
 
Ke stanovení dalších mechanických vlastností (modul pružnosti a tvrdost) lze použít 

nanoindentační měření. Obr. 4.21 znázorňuje závislost modulu pružnosti a tvrdosti vrstev 
na efektivním výkonu pp-TVS vrstev o tloušťce 1 µm deponovaných na křemíkovém 
substrátu. 

 

 
Obr. 4.21 Modul pružnosti a tvrdost vrstev v závislosti na efektivním výkonu [70] 
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Modul pružnosti roste se zvyšujícím se výkonem při depozici. Hodnota modulu pružnosti 
roste od 9,4 do 23 GPa při zvyšujícím se efektivním výkonu 0,1 ‒ 10 W. Stejný trend 
lze pozorovat při zvýšení tvrdosti vrstev 0,9 ‒ 3,9 GPa s rostoucím výkonem [70]. 

Zvyšování modulu pružnosti a tvrdosti vrstev je způsobeno větším zesíťováním plazmově 
polymerovaného polymeru s nárůstem efektivního výkonu [71]. Monomerní molekuly jsou 
při vyšším výkonu více fragmentovány na aktivní radikály. Vznikne plazma s vysokou 
hustotou volných radikálů. To má za následek větší zesíťování připraveného plazmově 
polymerovaného filmu [70]. 

 
4.2.4 Chemické složení vrstev 

Prvkové složení vrstev pp-TVS bylo stanoveno pomocí spektrometrické metody 
Rutherfordova zpětného rozptylu (RBS) odražených částic, detekce vyražených atomů 
(ERDA), rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) a infračervené spektroskopie 
s Fourierovou transformací (FTIR). 

Při RBS spektrometrické analýze se ke stanovení prvkového složení povrchu využívá 
interakce lehkého iontu (He2+) s jednotlivými atomy připravené tenké vrstvy. ERDA 
je modifikací RBS analýzy, která je vhodná pro prvkové složení vrstvy a lze díky ní detekovat 
atomy vodíku [72, 73]. Metoda FTIR se využívá pro charakterizaci molekulárního uspořádání 
připravené vrstvy [47]. XPS analýza se pak využívá k detekci emitovaných fotoelektronů 
z vrstvy po ozáření budicím rentgenovým paprskem [48]. Při různém úhlu dopadu budicího 
rentgenového paprsku lze detekovat fotoelektrony z různé hloubky vrstvy [45]. 

Pro RBS a ERDA analýzu byl využit Van der Graafův generátor s lineárním 
elektrostatickým akcelerátorem. RBS spektra byla vyhodnocena pomocí počítačového kódu 
GISE 3 [74] a ERDA spektra pomocí kódu SIMNRA [75]. Obě tyto spektroskopické analýzy 
byla použita ke stanovení chemického složení vrstvy pp-TVS o tloušťce 1 µm při různém 
efektivním výkonu (Obr. 4.22).  

 

 
Obr. 4.22 Prvkové složení vrstev pp-TVS pomocí RBS a ERDA [67] 



 73 

Z hlediska prvkového složení depozitu při různém efektivním výkonu (Obr. 4.22) 
je patrné, že obsah atomů vodíku okolo 56 at.% se se změnou depozičního výkonu nemění. 
Stejný trend má i atomární obsah křemíku se změnou výkonu. Obsah křemíku se pohybuje 
kolem 5 at.%. 

Atomová koncentrace kyslíku se však výrazně snižuje na úkor nárůstu koncentrace uhlíku. 
Molekula TVS neobsahuje žádný kyslík a kyslík přítomný v depozitu pochází z předúpravy 
kyslíkovým plazmatem. Koncentrace kyslíku klesá ze 13 at.% (0,05 W) na 1 at.% (10 W). 
Oproti tomu obsah uhlíku vzrůstá z 27 at.% (0,05 W) až na 42 at.% (10 W). 

Poměr C/Si určuje organicko/anorganický charakter vrstvy a při zvyšování výkonu 
se výrazně mění. Vrstva připravená při 10 W je tvořena hydrogenovaným amorfním uhlíkem 
s menším obsahem vazebných skupin C-Si. Z analýzy složení vrstvy vyplývá, že při nižším 
výkonu se kyslík zabudovává efektivněji do sítě plazmového polymeru [67]. 

Pomocí XPS analýzy bylo stanoveno stárnutí vrstev pp-TVS při působení UV záření 
(Obr. 4.23). Koncentrace uhlíku klesá z 66 at.% na 28 at.%, zatímco koncentrace kyslíku 
a křemíku se zvyšují. Zvyšování koncentrace kyslíku při stárnutí vrstvy odpovídá 
prokazatelnému pronikání kyslíku do sítě pp-TVS depozitu (Obr. 4.13, Kap. 4.1.6). 

Zvyšování koncentrace atomů křemíku je pouze zdánlivé. Během stárnutí nemohlo dojít 
ke znečištění vrstvy křemíkem z jiného zdroje. Uvolňování těkavých produktů s obsahem 
křemíku je nepravděpodobné [76]. Obsah křemíku zůstává stejný při vlastní depozici 
za použití různého efektivního výkonu (Obr. 4.22) a také během stárnutí pp-TVS vrstev. 

 

 
Obr. 4.23 Prvkové složení vrstev pp-TVS pomocí XPS jako funkce doby expozice UV záření [76] 

 
 
Typická FTIR spektra odpovídající vazebnému uspořádání a složení vrstev z plazmově 

polymerovaného tetravinylsilanu (pp-TVS) jsou zobrazena na Obr. 4.24. Výčet jednotlivých 
infračervených absorpčních pásů vyhodnocen podle literatury [43, 77] je uveden v Tab. 4.8. 
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Obr. 4.24 FTIR spektra vrstev z pp-TVS při různých depozičních výkonech [70] 

 
Tab. 4.8 Výčet IR absorpčních pásů 

Absorpční pás Vlnočet [cm-1] Typ vazby Vibrační stav 

A 3650 – 3200 O–H Valenční 
B 3000 – 2800 CHx (x=1,2,3) Valenční 

C 2122 Si–H Valenční 

D 1714 C=O Valenční 

E 1591 C=C Valenční vinylová skupina 

F 1461 CH2 Nůžková 

G 1412 CH2 Deformační vinylová skupina 

H 1255 CH2 Vějířková v Si–CH2–R 

I 1100 – 1000 Si–O–C Valenční 

J 1015 =CH Vějířková vinylová skupina 
K 959 =CH2 Vějířková vinylová skupina 
L 845 Si–H Deformační 

M 732 Si–C Valenční 

 
Jedním z význačných vrcholů je vrchol B, jeho absorpční pás odpovídá vazbě CHx (x = 1, 

2, 3). Intenzita absorpčních pásů A, D a I odpovídá vazbám OH, C=O a Si‒O‒H. Tyto pásy 
se zvyšujícím se výkonem klesají. Pásma C, H, L a M odpovídají vazbám obsahujícím Si 
a také se zvyšujícím výkonem klesají. Tento pokles odpovídá nárůstu C/Si poměru 
se vzrůstajícím výkonem. Z IR spekter je také patrný výskyt vinylových skupin při depozicích 
s nižším výkonem 2,5 W. Koncentrace vinylových skupin klesá se zvyšováním výkonu, 
což lze vidět na poklesu pásů E, J a zejména pak u absorpčních pásů G a K [70]. 
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4.2.5 Povrchová energie pp-TVS vrstev 

Pomocí Owens-Wendt-Kaelble metody [59, 60, 61] byla vyhodnocena volná povrchová 
energie plazmově polymerovaných vrstev.  

 
 

 
 

Obr. 4.25 Volná povrchová energie vrstev v závislosti na efektivním výkonu [70] 
 
 
Na Obr. 4.25 je vynesena celková povrchová energie a její polární a disperzní složka 

v závislosti na efektivním výkonu. Celková povrchová energie roste se zvyšujícím 
se výkonem ze 40 mJ m-2 na 49 mJ m-2 a již při efektivním výkonu 5 W je dosažena 
maximální povrchová energie. 

Za zvýšení celkové povrchové energie je zodpovědná zvyšující se disperzní složka. 
To je způsobeno snížením obsahu vinylových skupina na povrchu. Koncentrace vinylových 
skupin při zvyšování výkonu klesá, což je patrné na předchozích výsledcích FTIR měření 
měnícího se složení v závislosti na efektivním výkonu depozice (Obr. 4.24, Kap. 4.2.4). 
Polární složka je na hodnotě 4 mJ m-2 a je na změně efektivního výkonu nezávislá [70]. 
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4.3 MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOMPOZITU 

4.3.1 Charakterizace pomocí nanoskopických zobrazovacích technik 

Nanoskopické zobrazovací techniky jsou dobrou metodou pro charakterizování oblasti 
kompozitní mezifáze. Pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM), akustické mikroskopie 
atomárních sil (AFAM) a dynamicko-mechanické analýzy pomocí mapování modulu 
pružnosti lze relativně ostře odlišit jednotlivá rozhraní kompozitní mezifáze 
(vlákno/mezivrstvy, mezivrstvy/matrice, vlákno/matrice v případě neupravených vláken). 
K rozlišení jednotlivých složek kompozitní mezifáze dochází díky prudkým změnám 
mechanických vlastností ve vzdálenosti desítek nanometrů [78]. 

Díky různým modulům pružnosti jednotlivých fází kompozitní mezifáze 4, 17 a 70 GPa 
(matrice, plazmový polymer, skleněné vlákno) lze rozeznat jednotlivá fázová rozhraní. 

Na AFM snímku (Obr. 4.26) topografie příčného řezu sklovláknového kompozitu  
s pp-TVS vrstvou  v matrici z polyesterové pryskyřice můžete vidět všechna rozhraní 
mezifázové oblasti. 

 
 

 
Obr. 4.26 AFM povrchová topografie příčného řezu vláknového kompozitu v semikontaktním módu [78] 

 
Při fázovém rozlišení (Obr. 4.27) v semikontaktním módu lze dobře rozeznat rozhraní 

vlákno/mezivrstva z důvodu velkého rozdílu modulu pružnosti. Oproti tomu rozhraní 
mezivrstva/matrice je hůře rozpoznatelné díky šumu, způsobenému nevelkým rozdílem 
mechanických vlastností. 

Ostřejšího zobrazení rozhraní mezivrstva matrice lze však dosáhnout pomocí distribuce 
laterálních sil při kontaktním módu (Obr. 4.28). Kvůli rozdílným koeficientům tření matrice 
a mezivrstvy získáme ostré rozhraní matrice/mezivrstva [78]. 
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Obr. 4.27 AFM fázové rozlišení na příčném řezu vláknového kompozitu v semikontaktním módu [78] 
 

 

 
Obr. 4.28 AFM distribuce laterálních sil na rozhraní kompozitní mezifáze v kontaktním módu [78] 

 
Pomocí charakterizace oblasti kompozitní mezifáze lze předpokládat chování celého 

kompozitního systému. Výskyt ostrého rozhraní jednotlivých fází významně ovlivňuje 
vlastnosti kompozitu. Čím pozvolnější je rozhraní jednotlivých fází tím vyšší je odolnost 
kompozitního systému vůči selhání [78]. 
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4.3.2 Smyková pevnost kompozitů na rozhraní (ITS) 

Depozice na plošné substráty i na svazky vláken byly prováděny za stejných podmínek, 
jen byl vyměněn držák v reaktoru. Při depozici na vlákna tak volné radikály pronikají 
do celého svazku vláken a dochází k tvorbě pp-TVS povlaku až na povrch vláken v centrální 
části svazku. 

Nicméně depoziční rychlost v radiálním směru do středu svazku klesá a v centrální části 
dochází ke stínění mezi jednotlivými vlákny. Takže v centrální oblasti mohou být vlákna 
pokrytá tenčí vrstvou než vlákna na vnější části svazku. 

Pro měření smykové pevnosti kompozitů na mezifázovém rozhranní (IFSS) byly 
připraveny dvě série. První při konstantním výkonu 2,5 W a různých tloušťkách vrstev (0,05; 
0,1; 0,5; 1; 5 a 10 µm) na povrchu vláken v celém svazku. Druhá série pak byla připravena 
o stejné tloušťce 1 µm a při zvyšujícím se efektivním výkonu (0,1; 1; 2,5 a 5 W) [70]. 

Vlákna bez povrchové úpravy, s komerční úpravou a plazmově deponovanými vrstvami 
byly impregnovány polyesterovou pryskyřicí a po vytvrzení pak byly připraveny 
GF/polyesterové kompozitní vzorky. Připravené vzorky kompozitů byly leštěny v příčném 
řezu a po vyleštění byly podrobeny mikroindentačnímu měření ITS [43]. 

Smyková pevnost na rozhraní (IFSS) v závislosti na tloušťce mezivrstvy (Obr. 4.29) 
vychází pro vrstvu o tloušťce 50 nm 58 MPa, což je více než IFSS u vláken bez povrchové 
úpravy (24 MPa), ale stále méně než u vláken s komerční úpravou (103 MPa). Při depozici 
nejtenčí vrstvy je však velmi výrazný pokles depozičním rychlosti směrem do středu vlákna 
a tím patrně nedochází k celistvému pokrytí povrchu centrálních vláken. Již při delší depozici 
s tloušťkou 0,1 µm však dochází k výraznému zvýšení IFSS na hodnotu 102 MPa. 
Nejvyšší hodnoty IFSS 136 MPa dosahuje 5 µm tlustá vrstva pp-TVS, po které již následuje 
mírné snížení [70]. 
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Obr. 4.29 Smyková pevnost na mezifázovém rozhraní a objemový podíl vláken v závislosti na tloušťce 

vrstev [70] 
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Metodou konečných prvků bylo zjištěno, že hodnotu IFSS by však tloušťka mezivrstvy 
měla ovlivňovat jen nepatrně. Můžeme tedy předpokládat, že dochází k ovlivnění IFSS 
různým objemovým podílem vláken (νf), který se u kompozitních materiálů pochybuje 
v rozmezí 0,3 ‒ 0,6. Maximální hodnota IFSS pak roste s klesajícím objemovým podílem 
vláken. To znamená, že vlákna s vyšším objemovým podílem se na mezifázovém rozhraní 
odtrhnou při nižším zatížení. Mírný pokles IFSS u vláken 10 µ lze vysvětlit větším 
objemovým podílem mezivrstvy [43]. 

IFSS pro vlákna bez povrchové úpravy je 24 MPa (νf = 0,52) a pro komerční vlákna 
103 MPa (νf = 0,48). Lze tedy říci, že depozice 0,1 µm s IFSS 102 MPa dosahuje srovnatelné 
míry adheze jako vlákna s komerční povrchovou úpravou [70]. 

Závislost IFSS a objemového podílu vláken na modulu pružnosti při konstantní tloušťce 
mezivrstvy 1 µm je zobrazena v následujícím grafu (Obr. 4.30). Hodnota IFSS je v rozmezí 
112 ‒ 130 MPa při podobném objemovém podílu vláken (0,52 ‒ 0,56). Minimálním hodnota 
IFSS je při modulu pružnosti 17 GPa odpovídající vrstvě nanesené při efektivním výkonu 
2,5 W. 
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Obr. 4.30 Interlaminární smyková pevnost a objemový podíl vláken v závislosti na modulu pružnosti 

vrstev [70] 
 
Vyšší výkon odpovídá vyššímu modulu pružnosti (Obr. 4.21, kapitola 4.2.3). Vyšší modul 

pružnosti je vhodný pro dobrou adhezi na rozhraní mezivrstva/vlákno (Obr. 4.20, kapitola 
4.2.3). Také zaručuje zvýšení smáčivosti vrstvy (Obr. 4.25, kapitola 4.2.5) na úkor 
koncentrace vinylových skupin na povrchu mezivrstvy (Obr. 4.24, kapitola 4.2.4).  

Mírné zvýšení IFSS při 9 GPa také vede ke zvýšení adheze na rozhraní mezivrstva/vlákno 
a přítomnost vinylových skupin na povrchu vedou ke zlepšení adheze na rozhraní 
mezivrstva/matrice. Vinylové skupiny jsou důležitým faktorem při zabudování do matrice 
kompozitu, kdy dochází k vyvázání koncových řetězců matrice na vinylové skupiny 
na povrchu mezivrstvy. Další nárůst IFSS při 20 GPa může vyvolat zlepšení na rozhraní 
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mezivrstva/vlákno (Obr. 4.20, kapitola 4.2.3). Smyková pevnost na mezifázovém rozhraní 
pro pp-TVS vrstvu s modulem pružnosti 20 GPa byla o 26 % vyšší než smyková pevnost 
na rozhraní u komerčně upravených vláken. 

Měření IFSS je vhodné k posouzení smykové pevnosti na mezifázovém rozhraní. 
Vyhodnocení je ovlivněno objemovým podílem vláken. Při měření lze zohlednit, 
které mezifázové rozhraní způsobuje selhání kompozitního systému. I za použití nejvyššího 
výkonu pro připravení vrstvy s nejvyšším modulem pružnosti stále dochází k selhání převážně 
na rozhraní vlákno/mezivrstva. 

Nicméně není důležité používat jen vrstvu s maximálním modulem pružnosti, 
ale je potřeba také zohlednit smáčivost a koncentraci vinylových skupin potřebných 
k chemickému vyvázání připravené mezivrstvy k matrici a tím zvýšit odolnost rozhraní 
matrice/mezivrstva. Výsledné použití efektivního výkonu 2,5 W zohledňuje dostatečný modul 
pružnosti, výskyt vinylových skupin, dobrou smáčivost a neposlední řadě také srovnatelnou 
a vyšší smykovou pevnost na rozhraní vláken s komerční úpravou. 
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4.3.3 Test vytrhávání svazku vláken 

4.3.3.1 Výztuž bez povrchové úpravy 
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Obr. 4.31 Tahové křivky vzorků připravených z vláken bez povrchové úpravy 

 
Z průběhu tahových křivek (Obr. 4.31) pro test vytrhávání svazku vláken z polymerního 

disku vyplývá, že v případě vláken bez povrchové úpravy je špatná adheze vláken k matrici. 
V Tab. 4.9 je uvedeno vyhodnocení smykové pevnosti rozhraní vlákno/matrice. Při testu 
dochází k odtržení svazku při maximální síle 269 ± 7 N. Po dosažení maximální smykové 
pevnosti na rozhraní vlákno/matrice 19,4 ± 6,3 MPa dochází k dalšímu vyvlékání odtrženého 
svazku z polymerního disku. Test byl přerušen při poklesu pod 50 % maximální síly. 

 

Tab. 4.9 Vyhodnocení tahových křivek pro vlákna bez povrchové úpravy 

Číslo vzorku h(mm) F(N) F/h σσσσ (MPa)    
1 4,86 240,31 49,45 17,49 
2 4,92 286,34 58,20 20,58 
3 5,00 281,94 56,39 19,94 
4 4,85 258,10 53,22 18,82 
5 4,91 276,60 56,33 19,92 

Průměr 4,91 268,66 54,72 19,35 
Relativní odchylka (%) 1,22 7,13 6,30 6,30 

 
Na snímku z elektronového mikroskopu (Obr. 4.32) je patrný způsob porušení matrice 

po vytržení z polymerního disku. Na vytrhnutém svazku lze pozorovat menší počet úlomků 
matrice. Vlákna vytržená z matrice jsou převážně holá, beze zbytku přilnuté pryskyřice. 
Charakter lomu matrice lze pozorovat na detailním mikrosnímku (Obr. 4.33). Matrice 
se odlamuje po vláknu, což svědčí o špatné adhezi vláken k matrici. 
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Obr. 4.32 Svazek bez povrchové úpravy po vytržení z polymerního disku 

 
 

 
Obr. 4.33 Detail svazku bez povrchové úpravy po vytržení z polymerního disku 
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4.3.3.2 Komerční povrchová úprava výztuže 
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Obr. 4.34 Tahové křivky vzorků připravených z komerčně upravených vláken 

 
Na průběhu tahových křivek vláken s komerční povrchovou úpravou (Obr. 4.34) oproti 

tahové křivce u vláken bez úpravy je patrný ostrý zlom při vytržení svazku z disku. Při testu 
dochází k vytržení svazku vláken s disku a okamžitému poklesu pod 50 % maximální tahové 
síly. Naměřené hodnoty maximální síly a smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice jsou 
uvedeny v tabulce (Tab. 4.10). K selhání kompozitního systému dojde při maximální síle 
463 ± 11 N. Po dosažení maximální smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice 
33,4 ± 10,83 MPa dojde k prasknutí polymerního disku z důvodu větší adheze svazku 
k matrici. 

 

Tab. 4.10 Vyhodnocení tahových křivek pro komerčně upravená vlákna 

Číslo vzorku h(mm) F(N) F/h σσσσ (MPa)    
1 4,89 526,38 107,64 38,07 
2 5,00 471,95 94,39 33,38 
3 4,87 491,45 100,91 35,69 
4 4,89 405,66 82,96 29,34 
5 4,86 418,31 86,07 30,44 

Průměr 4,90 462,75 94,40 33,39 
Relativní odchylka (%) 1,15 10,91 10,83 10,83 

 
Ze SEM snímku (Obr. 4.35) je patrné kohezivní porušení matrice. Matrice se neodtrhává 

od vlákna a dobře fungující kompozitní mezifáze způsobí, že se namáhání tahem přenáší 
z matrice na vlákna. Na svazku vláken zůstává matrice stále vyvázaná na povrch vlákna 
přes povrchovou úpravu. Porušená matrice na vláknech obsahuje velký počet úlomků 
po vytržení svazku. Detailní snímek (Obr. 4.36) porušení matrice po vytržení polymerního 
disku svědčí o dobré adhezi vláken s komerční povrchovou úpravou k polyesterové matrici. 
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Obr. 4.35 Svazek s komerční úpravou se zbytky matrice po vytržení z polymerního disku 

 
 

 
Obr. 4.36 Detail svazku s komerční úpravou se zbytky matrice po vytržení z polymerního disku 
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4.3.3.3 Vlákna s  roztokovou úpravou SA vrstvou 

Tahová zkouška série kompozitních vzorků s vlákny s depozicí SA vrstvy z VTCS 
(Obr. 4.37). Vlákna byla před depozicí očištěna v roztoku "Piranha". Po očištění byla vlákna 
ponořena po dobu 10 minut do 50 ml roztok s koncentrací 0,5 hmot.% . Po depozici byla 
vlákna omyta v etanolu a sušena v laboratorní sušárně při 30 °C po dobu 60 minut. 
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Obr. 4.37 Tahové křivky kompozitů s SA vrstvou 

 
Výsledná hodnota pevnosti (Tab. 4.11) vychází vyšší než u vláken bez úpravy a nižší 

než u vláken s komerční úpravou. Na zvýšení pevnosti však má vliv převážně velká drsnost 
povrchu vláken po čištění v roztoku "Piranha", kdy je povrch vláken narušen, 
což lze pozorovat při SEM měření (Obr. 4.3, kapitola 4.1.2.1). 

 
Tab. 4.11 Vyhodnocení tahových křivek pro vlákna s SA vrstvou 

Číslo vzorku h(mm) F(N) F/h σσσσ (MPa)    
1 4,98 364,99 73,29 25,92 
2 4,92 396,10 80,51 28,47 
3 4,88 392,77 80,49 28,47 
4 4,52 384,28 85,02 30,07 
5 4,97 347,41 69,90 24,72 
6 4,86 312,84 64,37 22,77 

Průměr 4,86 366,40 75,60 26,74 
Relativní odchylka (%) 0,17 32,03 7,75 2,74 
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4.3.3.4 Plazmově polymerovaná úprava výztuže 
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Obr. 4.38 Porovnání tahových křivek neupravených vláken a vláken s různou tloušťkou pp-TVS úpravy 

[79] 

 
Ve výběru tahových křivek (Obr. 4.38) pro vzorky z různou tloušťkou úpravy při stejném 

efektivním výkonu 2,5 W lze pozorovat nárůst pevnosti kompozitní mezifáze [79]. 
Vyšší výkon depozice je vhodný pro vyšší modul pružnosti, který zaručuje vyšší adhezi 
vláken k matrici. Efektivní výkon 2,5 W byl zvolen pro vysoký modul pružnosti, 
vyšší smáčivost a dostatečné pokrytí povrchu vinylovou skupinou nutnou k vyvázání 
ke koncovým řetězcům matrice [70]. 

U vzorků s tenkou vrstvou 0,05 µm nedochází k výraznému zlepšení adheze. Při nejkratší 
depoziční době má na přípravu vrstvy pp-TVS velký vliv stínění svazku vláken. 
Tím nedochází k pokrytí středových vláken celistvou mezivrstvou, která by se mohla projevit 
na zvýšení pevnosti kompozitní mezifáze. Ke zvýšení adheze již dochází u 0,1 a 1 µm 
tlustých mezivrstev. Maximální adheze vláken k matrici je dosaženo u nejdelších depozic 
mezivrstvy o tloušťce 5 a 10 µm. Oproti neupravených vláknům dochází ke zlepšení adheze 
svazku vláken o 128 %. Výsledky tahové zkoušky pro různé tloušťky pp-TVS mezivrstvy 
jsou uvedeny v Tab. 4.12 [79]. 
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Tab. 4.12 Výsledky testu vytrhávání svazku vláken v závislosti na tloušťce mezivrstvy [79] 

Tloušťka (nm) h (mm) Fmax (N) Fmax/h σint (MPa) 

Unsized 4,90 ± 0,08 235 ± 42 48 17,0 ± 3,3 
50 4,99 ± 0,01 293 ± 11 59 20,8 ± 0,8 
100 4,96 ± 0,08 340 ± 25 69 24,4 ± 2,1 
500 4,95 ± 0,04 375 ± 10 76 27,0 ± 1,0 
1000 4,94 ± 0,06 343 ± 43 69 24,4 ± 2,9 
5000 4,89 ± 0,14 452 ± 71 93 32,9 ± 5,5 
10000 4,86 ± 0,08 534 ± 16 110 38,9 ± 2,2 

(kde Fmax je maximální hodnota zatížení při vytržení svazku, h je výška polymerního disku 
a σint je hodnota smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice stanovená podle vztahu (3.2)) 

 
V Tab. 4.13 jsou uvedeny výsledky tahové zkoušky pro vrstvy o stejné tloušťce 1 µm 

při různých depozičních výkonech 0,1 ‒ 10 W. Při změně výkonu není patrný větší rozdíl 
ve smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice a rozdíly jsou většinou v rámci chyby. 
Při 10 W efektivním výkonu je dosaženo maximální hodnoty smykové pevnosti na rozhraní 
vlákno/matrice o 62 % vyšší než u vláken bez úpravy [79]. 

 
Tab. 4.13 Výsledky testu vytrhávání svazku vláken v závislosti na měnícím se efektivním výkonu [79] 

RF výkon (W) h (mm) Fmax (N) Fmax/h σint (MPa) 

Unsized 4,90 ± 0,08 235 ± 42 48 17,0 ± 3,3 

0.10 4,91 ± 0,09 354 ± 41 72 24,1 ± 3,6 

0.50 4,90 ± 0,12 331 ± 41 68 23,9 ± 2,4 

2.5 4,94 ± 0,06 343 ± 43 69 24,4 ± 2,9 

5.0 4,93 ± 0,13 339 ± 28 69 24,5 ± 1,4 

10.0 4,92 ± 0,06 385 ± 27 78 27,6 ± 2,3 

(kde Fmax je maximální hodnota zatížení při vytržení svazku, h je výška polymerního disku 
a σint je hodnota smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice stanovená podle vztahu (3.2)) 

 
Na snímku (Obr. 4.39) je zobrazen povrch vytrženého svazku vláken s plazmovou 

povrchovou úpravou. Je patrné porušení matrice a zbytky přilnuté matrice k vláknům 
s úpravou. Lze také pozorovat porušení mezivrstvy. To je známkou dobré adheze mezivrstvy 
k matrici [79].  

Při detailním pozorování (Obr. 4.40) je patrné porušení matrice a mezivrstvy. Zbylé 
úlomky matrice jsou vyvázány na mezivrstvě, což dokazuje dobrou adhezi připravené vrstvy 
k matrici. Dobrou adhezi vrstvy k povrchu vyztužujících vláken pak lze předpokládat 
z charakteru lomu mezivrstvy. Nedochází k odloupnutí mezivrstvy po vláknu a stejně 
tak nedochází k odlomení matrice po mezivrstvě a celková adheze pp-TVS je dobrá stejně 
jako v případě vláken s komerční úpravou [79]. 
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Obr. 4.39 Svazek s pp-TVS úpravou se zbytky matrice po vytržení z polymerního disku [79] 

 

 
Obr. 4.40 Detail porušení mezivrstvy pp-TVS [79] 
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Výsledky smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice vyhodnocené pomocí testu 
vytrhávání svazku vláken korespondují s výsledky smykové pevnosti na rozhraní (IFSS). 
Dochází ke zvyšování pevnosti s nárůstem tloušťky. Byl prostudován vliv efektivního výkonu 
na modulu pružnosti, smáčivosti povrchu mezivrstvy a chemické složení vrstvy s ohledem 
na výskyt vinylových skupin na povrchu mezivrstvy. 

Test vytrhávání svazku vláken je vhodný jako komparativní test pro sledování míry adheze 
kompozitního rozhraní vlákno/matrice. Nelze jím posoudit přímo mezifázovou oblast 
jako v případě měření IFSS na přístoji ITS. Po vytržení svazku a prostudování charakteru 
lomu však jde posoudit adheze na jednotlivých rozhraních vlákno/mezivrstva 
a mezivrstva/matrice. Podle zbytků přilnuté pryskyřice lze posoudit také adheze na rozhraní 
mezivrsta/matrice. 

Podrobné srovnání vlivu objemového zlomku vláken na nárůst smykové pevnosti 
v závislosti na tloušťce mezivrstvy (Obr. 4.41) ukazuje zdánlivý nárůst smykové pevnosti 
se zvyšováním tloušťky mezivrstvy. U vzorků s vyšším objemovým podílem dochází 
k selhání kompozitního systému při nižší síle. Hodnota smykové pevnosti při tloušťce vrstvy 
0,1 a 1 µm je 24 MPa, je nejméně ovlivněna objemovým podílem vláken. K dalšímu zvýšení 
smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice dochází z důvodu menšího objemového podílu 
vláken. Vlákna bez povrchové úpravy dosahují pevnosti 17 MPa. 

Oproti vláknům bez povrchové úpravy dochází k nárůstu smykové pevnosti až o 128 %. 
Maximální dosažená smyková pevnost kompozitů s pp-TVS vrstvou je o 15 % vyšší 
než pevnost u vláken s komerční úpravou. 
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Obr. 4.41 Smyková pevnost a objemový podíl vláken v závislosti na tloušťce mezivrstvy 

 
Test vytrhávání svazku vláken je však velmi ovlivněn objemovým podílem vláken. 

U vláken s tlustší vrstvou úpravy, ať už s komerční či plazmovou úpravou, je dosahováno 
vyšší smykové pevnosti. Je tomu z důvodu většího povrchu na rozhraní vlákno/matrice, 
kdy svazek s tlustou vrstvou je méně kompaktní, čímž se zvětší plocha testovaného rozhraní. 
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Kontaktní plocha při  vysokém objemovém podílu vláken (Obr. 4.42) je menší, protože 
svazek je kompaktnější. Oproti tomu při nízkém podílu vláken je svazek rozptýlenější 
do matrice, čímž se zvětšuje kontaktní plocha svazku a matrice. 

 

 
Obr. 4.42 Kompaktní svazek s vysokým objemovým podílem vláken 

 

 
Obr. 4.43 Svazek s nízkým objemovým podílem vláken 
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Toto zjištění způsobuje zdánlivý nárůst smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice 
a souvisí také se sledovaným jevem vlivu objemového podílu vláken na pevnost kompozitní 
mezifáze při měření IFSS na ITS přístroji (Obr. 4.28, Kap. 4.3.2). S klesajícím objemovým 
zlomkem vzrůstá smyková pevnost na rozhraní. 

V závislosti smykové pevnosti a objemového podílu vláken na různém modulu pružnosti 
podle použitého efektivního výkonu je zobrazen na Obr. 4.42. Při podobném objemovém 
podílu vláken (0,52 − 0,56)  se smyková pevnost na rozhraní vlákno/matrice pohybuje 
v rozmezí 24 − 27 MPa. Oproti výsledkům IFSS nedochází při modulu pružnosti vrstvy 
(17 GPa) připravené při efektivním výkonu 2,5 W k poklesu smykové pevnosti. Z testu 
vytrhávání svazku vláken není pozorovatelný vliv efektivního výkonu na smykovou pevnost 
na rozhraní vlákno/matrice. 
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Obr. 4.44 Smyková pevnost a objemový podíl vláken v závislosti na modulu pružnosti  

 
Z výsledků testu vytrhávání svazku vláken je patrný nárůst smykové pevnosti na rozhraní 

vlákno/matrice se zvyšováním tloušťky mezivrstvy. Test je vhodný k posouzení adheze různé 
povrchové úpravy vláken k polymerní matrici. Smyková pevnost na rozhraní vlákno/matrice 
je do značné míry ovlivněna objemovým podílem jednotlivých fází kompozitu (skleněné 
vlákno, mezivrstva plazmového polymeru, matrice z polyesterové pryskyřice. 

V porovnání mechanických testů (ITS, test vytrhávání svazku vláken) lze pozorovat 
podobné trendy zvyšování smykové pevnosti kompozitního rozhraní. Z analýzy složení 
deponovaných vrstev a nastavení depozičních podmínek vyplývá jako nejdůležitější 
organicko/anorganické složení, povrchová drsnost, výskyt vinylových skupiny, tvrdost 
a modul pružnosti vrstvy. 
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5  ZÁVĚR 
Cílem práce bylo připravit a prostudovat dlouhovláknové polymerní kompozity s vyššími 

užitnými vlastnostmi. Zvýšení užitných vlastností kompozitních materiálů lze dosáhnout 
především povrchovou úpravou vláknové výztuže. Ke studii byla použita komerční 
povrchová úprava, úprava pomocí mokrých chemických procesů a plazmová depozice. 
Bylo srovnáno chemické složení a prostudovány mechanické a povrchové vlastnosti různých 
povrchových úprav. Pro chemické složení vrstev bylo použito metody Rutherfodova zpětného 
rozptylu, infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací a rentgenové fotoelektronové 
spektroskopie. Povrchová morfologie a topografie byla studována pomocí rastrovací 
elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. Mechanické vlastnosti připravených 
vrstev byly stanoveny pomocí nanoindentačních a nanovrypových zkoušek. Užitné vlastnosti 
kompozitů byly posuzovány pomocí měření smykové pevnosti na rozhraní pomocí 
mezifázového testovacího systému a pomocí testu vytrhávání svazku vláken z polymerního 
disku. 

V práci je popsána obecná problematika dlouhovláknových polymerních kompozitů 
z hlediska různých druhů vláknové výztuže a matrice. Z hlediska užitných vlastností 
kompozitů je nejdůležitější mezifáze na kompozitním rozhraní. Mezifázová oblast 
je trojrozměrný útvar na styku jednotlivých rozhraní (výztuž/mezivrstva, mezivrstva/matrice), 
ale zasahuje i do určité části výztuže i matrice. Pro přípravu řízené mezifáze o daných 
vlastnostech je využito povrchových úprav pomocí mokrých chemických procesů a lze také 
efektivně využít plazmovou depozici. Pro určení a charakterizaci vlastností mezifáze 
se používá celá řada mechanických testů. 

V experimentální části jsou uvedeny materiály a technologie pro přípravu vysoce užitných 
sklovláknových kompozitů s polyesterovou matricí. V technologickém popisu povrchových 
úprav jsou uvedeny způsoby přípravy mezivrstvy pro řízenou mezifázi na svazek skleněných 
vláken a také nastavení depozičního systému pro plazmovou polymeraci. Je popsán způsob 
zabudování jednotlivých složek kompozitu pro přípravu testovacího vzorku a uveden výčet 
zařízení a technik použitých pro analýzu užitných vlastností kompozitu. 

Ve výsledkové části jsou pak diskutovány jednotlivé způsoby povrchových úprav 
vyztužujících vláken. Pro přípravu řízené mezifáze jsou používána skleněná vlákna 
bez povrchové úpravy. Snímky povrchové morfologie z elektronového mikroskopu odhalují 
nečistoty na povrchu vláken. Chemická analýza pomocí rentgenové fotoelektronové 
spektroskopie odhalila míru tohoto organického znečištění. Vlákna je tedy nutno 
před depozicí očistit a připravit na povrchu dostatek silanolových skupin jako aktivních míst 
pro vyvázání plazmového polymeru. 

Pro očištění organického znečištění a přípravu hydrofilního povrchu plochých skleněných 
substrátů se využívá roztok kyseliny sírové a peroxidu vodíku, zvaný roztok "Piranha". 
Ovšem při čištění svazků skleněných vláken dochází k silné erozi povrchu vláken a tento 
způsob je pro svazky skleněných vláken zcela nevhodný. Mnohem vhodnější metodou 
je čištění pomocí kyslíkového plazmatu, které na snímcích povrchové morfologie vykazuje 
menší znečištění. Ale při kontrole chemického složení na povrchu pomocí rentgenové 
fotoelektronové spektroskopie je odhaleno zvýšení výskytu uhlíku. Při plasmatickém procesu 
dochází k ablaci molekul uhlíku na povrchu a k jejich opětovnému vyvázání a přeskupení 
na povrchu. I přes toto znečištění se však podaří připravit celistvou vrstvu plazmového 
polymeru s dobrou adhezí ke skleněnému vláknu použitelnou jako mezivrstvu v kompozitním 
materiálu.  
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V rámci mokrých chemických procesů byla také použita příprava SA vrstev, jejichž 
kinetika seskupování byla stanovena na plošných substrátech. Pomocí SA vrstvy lze připravit 
velmi tenké vrstvy o tloušťce několika nanometrů. Příprava SA vrstev je však podmíněna 
vysoce hydrofilním povrchem s velkým počtem silanolových skupin. K tomu se využívá výše 
zmíněný roztok "Piranha". Bylo ověřeno, že tato čisticí procedura však není vhodná 
pro skleněná vlákna. Proto SA vrstvu nelze použít pro přípravu upravující mezivrstvy 
pro sklovláknové polymerní kompozity. 

Běžně používaná komerční úprava nemá uniformní tloušťku po celé délce vlákna 
a pohybuje se v rozmezí několika nanometrů [nm] až po několik mikrometrů [µm]. 
Komerční úprava složená z povrchově aktivních monomerů, lubrikantů a filmotvorných látek 
je nanášena formou roztoku a k vyvázání povrchové úpravy dochází pomocí mokrých 
chemických procesů. 

Další možností povrchových úprav je plazmo-chemická depozice tenkých vrstev. Plazmo-
chemická metoda umožňuje přípravu vysoce specifických mezivrstev. Plazmovým procesem 
lze docílit různého složení mezivrstvy změnou efektivního výkonu výboje a různé tlouštky 
vrstvy změnou doby depozice. Byly ověřeny a nastaveny depoziční podmínky pro přípravu 
vrstev pp-TVS o daném složení a tloušťce. 

Pro jednotlivé vláknové výztuže byly stanoveny mechanické vlastnosti a to zejména 
pevnost vláken s různou úpravou pomocí Weibullovy distribuce. Vlákna bez povrchové 
úpravy i po očištění dosahují pevnosti 0,9 GPa. Komerční povrchová úprava zvyšuje pevnost 
vláken na 2,7 GPa. Plazmové úpravy dosahují pevnosti 0,9 − 1,4 GPa, rozdíly jsou v rámci 
směrodatné odchylky a nemají významný vliv na zvýšení pevnosti vláken z důvodu znečištění 
povrchu uhlovodíky. Tato znečištění zabraňují překrytí výrobních mikrotrhlin na povrchu 
vlákna vrstvou plazmového polymeru, a tím zabraňují zvýšení pevnosti vláken. 

Pro řízenou mezifázi se využívá převážně aplikace mezivrstvy upravující vlastnosti 
výztuže. Nejdůležitější vlastností je adheze mezivrstvy k vláknu a matrici. Při dokonalé 
adhezi dochází k ideálnímu přenosu napětí z matrice na výztuž při vnějším namáhání. 

Zvyšování efektivního výkonu ovlivňuje rychlost depozice, povrchovou drsnost, chemické 
složení, povrchové napětí, adhezi a mechanické vlastnosti připravené vrstvy. Nejvyšší 
depoziční rychlost je při efektivním výkonu 2,5 W, kdy je dosažena optimální hodnota 
drsnosti povrchu. Při dalším zvýšení výkonu dochází ke zvýšení povrchové drsnosti a tím k 
poklesu depoziční rychlosti. Při zvýšení drsnosti povrchu totiž dochází ke zvýšení ablačních 
procesů při plazmové depozici. Mechanické vlastnosti a adheze mezivrstvy byla měřena 
pomocí nanoindentační a nanovrypové zkoušky. Se zvyšováním efektivního výkonu 
od 0,1 − 10 W roste modul pružnosti od 9,4 do 23 GPa. Stejný trend platí i pro zvýšení tvrdost 
0,9 − 3,9 GPa. Zvyšováním mechanických vlastností se zvyšuje také adheze vrstev, 
která je při použití efektivního výkonu 10 W třikrát vyšší než při nejnižším výkonu 0,1 W. 

Pomocí efektivního výkonu lze řídit složení připravené vrstvy. Pro stanovení chemického 
složení bylo využito spektrometrické metody Rutherfodova zpětného rozptylu částic, 
rentgenové fotoelektronové spektroskopie a infračervené spektroskopie s Fourierovou 
transformací. Ze spekter atomárního složení Ruthefordova zpětného rozptylu je patrná 
přítomnost kyslíku v plazmovém polymeru. Molekula TVS neobsahuje žádný kyslík 
a detekovaný kyslík pochází z předchozí kyslíkové předúpravy. Obsah kyslíku se zvyšujícím 
se výkonem klesá na úkor uhlíku, který se zabudovává jako amorfní hydrogenovaný uhlík 
s menším obsahem C-Si vazeb. Zbytkový kyslík se tedy do sítě plazmového polymeru lépe 
zabudovává při nižším efektivním výkonu. Způsob změny atomárního složení pp-TVS vrstvy 
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pomocí Rutherfordova zpětného rozptylu koreluje s výsledky infračervené spektroskopie, 
kdy se zvyšujícím se efektivním výkonem klesá obsah kyslíkových vazeb na úkor zvyšování 
vazeb uhlíku. S poklesem kyslíkových vazeb s rostoucím výkonem roste zesíťování 
plazmového polymeru. Se zvyšujícím se výkonem klesá výskyt vinylových skupin 
na povrchu. Z rentgenové fotoelektronové a infračervené spektroskopie je také patrné stárnutí 
vrstev plazmového polymeru. Při stárnutí vrstev se kyslík zabudovává do sítě pp-TVS, 
čímž dochází k nárůstu koncentrace hydroxylových skupin ve vrstvě depozitu. 
Se vzrůstajícím výkonem roste odolnost vrstev proti stárnutí. Vrstvy připravené při vyšším 
efektivním výkonu jsou tedy odolnější vůči stárnutí. 

Vliv deponované vrstvy na zlepšení smykové pevnosti vzorku rozhraní je také zkoumán 
mikroindentačním měřením. Pro posouzení mechanických vlastností byl navržen test 
vytrhávání svazku vláken. Hodnota pevnosti na rozhraní pro kompozity bez povrchové 
úpravy vláken je 24 MPa a s komerční povrchovou úpravou vláken 103 MPa. Srovnatelné 
hodnoty smykové pevnosti s komerční povrchovou úpravou na rozhraní lze dosáhnout 
se 100 nm tlustou vrstvou pp-TVS (102 MPa). Tenčí vrstva nedosahuje vysoké pevnosti 
z důvodu velkého snížení depoziční rychlosti do středu svazku při plazmatické depozici. 
Se vzrůstající tloušťkou smyková pevnost na rozhraní roste na maximální hodnotu 136 MPa. 
Tloušťka vrstvy nemá vliv na nárůst smykové pevnosti na rozhraní a nejvíce ji ovlivňuje 
objemový podíl vláken. S klesajícím objemovým podílem roste smyková pevnost na rozhraní 
a vlákna při vyšším objemovém podílu se na rozhraní odtrhnou při nižším zatížení. 

Při sledování vlivu efektivního výkonu na smykovou pevnost na rozhraní lze sledovat 
minimální hodnotu při efektivním výkonu 2,5 W s modulem pružnosti vrstvy 17 GPa. 
K mírnému zvýšení dochází při nižší depoziční rychlosti a modulu 9 GPa díky přítomnosti 
vinylových skupina na povrchu, které vedou ke zlepšení adheze na rozhraní 
mezivrstva/matrice. Vinylové skupiny jsou důležité pro zabudování do matrice a vyvázání 
koncových řetězců matrice. Další nárůst smykové pevnosti na rozhraní při modulu mezivrstvy 
20 GPa může vyvolat zlepšení adheze na rozhraní mezivrstva/vlákno. Smyková pevnost 
na rozhraní pro pp-TVS vrstvu s modulem pružnosti 20 GPa byla o 26 % vyšší než smyková 
pevnost na rozhraní u komerčně upravených vláken. 

Výsledky smykové pevnosti na rozhraní vlákno/matrice vyhodnocené pomocí testu 
vytrhávání svazku vláken korespondují s výsledky mikroindentačního měření smykové 
pevnosti na rozhraní. Kompozity s vlákny bez úpravy dosahují pevnosti na rozhraní 17 MPa 
a vlákna s komerční úpravou 33 MPa. Smyková pevnosti roste se zvyšující se tloušťkou 
na hodnotu 39 MPa. Oproti vláknům bez povrchové úpravy dochází k nárůstu smykové 
pevnosti až o 128 %. Maximální dosažená smyková pevnost kompozitů s pp-TVS vrstvou 
je o 15 % vyšší než pevnost u vláken s komerční úpravou. Na zvyšování pevnosti má vliv 
objemový podíl vláken z důvodu zvětšení kontaktní plochy na rozhraní vlákno/matrice. 
Z testu vytrhávání svazku vláken není patrný vliv efektivního výkonu na smykovou pevnost 
na rozhraní vlákno/matrice. 

Plazmová úprava vláknové výztuže může být vhodným nástrojem pro přípravu mezivrstvy 
vláknového kompozitu a při nastavení vhodných depozičních podmínek lze pp-TVS vrstvu 
použít pro přípravu vysoce užitných polymerních kompozitů. 
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7  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
A - parametr měřítka 

α [10-6 K-1] - teplotní roztažnost 

AFM - Mikroskopie atomových sil 

AFAM - Akustická mikroskopie atomových sil 

ASTM - Americká společnost pro testování a materiály (označení normy) 

at.% - atomární koncentrace 

c [m s-1] - rychlost světla 

D [µm] - průměr vlákna 

d [µm] - vzdálenost vláken 

dd [mm] - průměr disku 

ds [mm] - průměr svazku 

df  [µm] – průměr vlákna  

DMA - Dynamicko-mechanická analýza 

E [MPa, GPa] - youngův modul pružnosti 

Ef [psi] - modul pružnosti v tahu 

εu [%] – tažnost  

ERDA - Elastic Recoil Detection Analysis (Metoda dopředného vyrážení atomů) 

Fmax [N] - maximální síla 

FTIR - Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

Gm [psi] - modul pružnosti ve smyku 

γS,L,V [mJ m-2] - povrchová energie S(solid)-pevné, L(liquid)-kapalné, V(vapor) - plynné fáze 

h [J s] - Planckova konstanta 

hd [mm] - výška disku 

hν - budicí energie fotonů 

hmot.% - hmotnostní koncentrace 

i - pořadí 

IFSS - Interfacial Shear Strength (Smyková pevnost na mezifázové rozhraní) 

ITS - Interfacial Testing System (Mezifázový testovací systém) 

K - Kelvinův stupeň 

K [W m-1 K-1] - tepelná vodivost 

L [m] - délka 

L/D [%] - poměr délky vlákna L k jeho průměru D 
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λ [m] - vlnová délka 

λD - Debeyova délka 

m - tvarový faktor 

n - index lomu 

N - počet 

ND - počet částic v Debeyově kouli 

ν [cm-1] - vlnočet 

ν - Poissonův poměr 

Pi - pravděpodobnost porušení 

P [g] - kritické zatížení 

Peff [W] - efektivní výkon 

Ptotal [W] - celkový výkon generátoru 

PAN - polyakrylonitril 

PE - polyethylen 

PDMS - polydimetylsilosan 

PVAc - polyvinylacetát 

pH - vodíkový exponent 

pp-TVS - plazmově polymerovaný tetravinylsilan 

RBS - Rutherford Backscattering Spectrometry (Spektrometrie Rutherfordova zpětného 

rozptylu) 

RMS - Root Mean Square (Metoda nejmenších čtverců) 

ρ [g cm-3] - hustota 

SA vrstvy - Self-assembled (Samovolně-seskupené) vrstvy 

SEM - Rastrovací elektronová mikroskopie 

σint [MPa] – Smyková pevnost na rozhraní vlákno/matrice  

σ [GPa] – Pevnost v tahu  

ton, toff - doba zapnutí vypnutí výboje 

TVS - tetravinylsilan 

UV (HM) - vysokomodulová (HM) a vysokopevnostní (HS) uhlíková vlákna 

VTES - vinyltriethoxysilan 

VTCS - vinyltrichlorosilan 

Wa [mJ] - adhezní práce 

XPS - X-Ray Photoelectron Spectroscopy (Rentgenová fotoelektronová spektroskopie) 
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