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ABSTRAKT 
Dizertační práce je zaměřena na přípravu polymerních kompozitů vyztužených 

skleněnými vlákny s řízenou mezifází tvořenou plazmově polymerovanými 
mezivrstvami na bázi tetravinylsilanu a směsí tetravinylsilanu s kyslíkem. Tenké 
polymerní vrstvy se specifickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a tloušťkou 
byly deponovány se záměrem zlepšení adheze na kompozitním rozhraní skleněné 
vlákno/polyesterová matrice. Povrchová modifikace skleněných vláken byla 
provedena s využitím plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD) využívající 
nízkoteplotního RF plazmatu. Proces byl řízen pomocí efektivního výkonu  
a depozičního času a výsledky vyhodnoceny ve vztahu k tloušťce mezivrstvy  
a depozičním podmínkám. Připravené mezivrstvy byly analyzovány z hlediska 
fyzikálně-chemických vlastností za použití metod XPS, RBS, ERDA, FTIR  
a spektroskopické elipsometrie. Vybrané mechanické vlastnosti byly 
charakterizovány pomocí nanoindentace v součinnosti s AFM. Mechanická odezva 
plazmových mezivrstev v kompozitu byla vyhodnocena pomocí testu krátkých 
trámečků a přímé metody testování smykové pevnosti na rozhraní využívající 
mikroindentaci. Smykové selhání mezifáze bylo kontrolováno dle experimentálních 
a modelových dat pomocí smykové pevnosti na rozhraní mezivrstva/vlákno. 

 
ABSTRACT 

The doctoral thesis is aimed at preparation of glass fiber reinforced polymer 
composites with controlled interphase formed by plasma-polymerized 
tetravinylsilane and tetravinylsilane/oxygen thin films (interlayers). The thin 
polymer films of specific physico-chemical properties and thickness were deposited 
to improve interfacial adhesion of glass fiber/polyester composites. The fiber surface 
modification was performed by using plasma enhanced chemical vapor deposition 
(PECVD) in low-temperature RF plasma operated at different effective powers and 
treatment time. Test results were examined in relation to the interlayer thickness and 
different treatment conditions. The prepared interlayers were analyzed to evaluate 
physico-chemical properties by XPS, RBS, ERDA, FTIR, and spectroscopic 
elipsometry. Selected mechanical properties were evaluated by nanoindentation 
attached to AFM. Mechanical response of plasma interlayer in polymer composite 
was evaluated by short beam shear test and direct method of testing the interfacial 
shear strength using microindentation. The interphase shear failure was controlled 
by the shear strength at the interlayer/fiber interface as follows from experimental 
and model data. 
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1  ÚVOD 
 

Jednou z nejdůležitějších součástí vyvíjených kompozitních systémů 
vlákno/polymerní matrice je definovatelná mezifáze, která je jedním z určujících 
prvků výsledných fyzikálně-chemických a mechanických vlastností. Zahrnuje 
třídimenzionální oblast styku povrchu vláken a makromolekulární sítě polymeru 
obklopujícího vyztužující vlákna. Mnoho studií prokázalo, že právě kompozitní 
mezifáze významně ovlivňuje vyšší užitné vlastnosti kompozitů, a to zejména 
s ohledem na jejich pevnost a houževnatost [1]. Kvalita spojení napříč mezifází je 
dána především množstvím kovalentních vazeb spojujících rozhraní vlákno/matrice. 
Koncentraci kovalentních vazeb lze efektivně zvyšovat pomocí specifických úprav 
povrchu vláken. Řízené plazmatické leptání nebo plazmatem iniciované povlakování 
poskytují velmi zajímavé výsledky, které ve srovnání s konvenčními úpravami 
nabízí významné vylepšení mechanických vlastností finálních kompozitů. Jednou 
z možností je využití plazmově polymerovaných organosilanů umožňujících tvorbu 
polymerních struktur s definovatelným organicko-anorganickým charakterem  
a mírou zesíťování. Jejich příprava s využitím nízkoteplotního plazmatu poskytuje 
široké možnosti tvorby specifických mezivrstev s mimořádným potenciálem 
v možnostech kontroly fyzikálně-chemických a mechanických vlastností. 

Současně s přípravou řízených mezifází je taktéž nutné je správně a objektivně 
analyzovat, přičemž jedním z nejdůležitějších parametrů je výsledná adheze 
mezivrstvy k výztuži a polymerní matrici korespondující s její tloušťkou, strukturou 
a chemickým složením. V rámci dizertační práce byl brán zřetel nejen na samotnou 
experimentální přípravu specifických tenkých vrstev, ale i na stanovení chemického 
složení a vybraných mechanických a povrchových vlastností, které jsou následně 
v práci diskutovány. Výsledným záměrem je tedy komplexní příprava kompozitu 
tvořeného polyesterovou matricí vyztuženou dlouhými skelněnými vlákny  
s co nejlépe definovatelnou mezifází zahrnující oblast mezivrstvy tvořenou tenkou 
vrstvou polymeru na bázi tetravinylsilanu připravenou pomocí plazmochemické 
depozice z plynné fáze. Kvalita kovalentního spojení mezi vláknem  
a polymerní matricí je v mikrokompozitním měřítku stanovena pomocí smykové 
pevnosti na rozhraní měřené mikroindentací. V makrokompozitním měřítku je  
za pomoci testu krátkých trámečků stanovována smyková pevnost. 

V rámci práce je uvedena problematika technologie tenkých vrstev na bázi  
pp-TVS využívaných jako mezivrstva v GF/polyesterových kompozitech  
a zpracována jejich příprava pomocí PECVD. Výsledné fyzikálně-chemické  
a povrchové vlastnosti jednotlivých povrchových úprav jsou diskutovány s ohledem 
na jejich vliv na mechanické resp. smykové vlastnosti kompozitu, a to ve srovnání 
s mechanickými vlastnostmi kompozitů s neupravenými a komerčně upravenými 
vlákny. Cílem práce je tedy komplexní příprava mezivrstev a finálních 
kompozitních vzorků a charakterizace a posouzení vlivu vlastností mezivrstvy  
na mechanické vlastnosti finálního kompozitu.  
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2  TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 SKLENĚNÁ VLÁKNA 

Nejpoužívanější typem skla pro produkci vláken je E sklo (Electrical grade) 
s maximálním obsahem alkalické složky do 2 %, se soustavou oxidů 
SiO2 · Al2O3 · CaO · MgO · B2O3 a E sklo neobsahující bór se soustavou 

SiO2 · Al2O3 · CaO · MgO. Příměsí odlišných oxidů jsou produkována speciální 
skleněná vlákna se specifickými vlastnostmi. A sklo je sodno-vápenato-křemičité 
sklo s chudšími elektrickými vlastnostmi a nižší výrobní cenou. Boro-křemičité  
D sklo má nízkou dielektrickou konstantu a bylo vyvinuto pro speciální aplikace  
v elektrotechnickém průmyslu. Vápenato-hlinito-křemičité chemicky odolné ECR 
sklo obsahuje maximálně 2 % alkálií a odolává kyselému prostředí. Speciálním 
typem komerčně dostupného skla je S sklo s vysokým podílem MgO, které je 
charakteristické nejlepšími mechanickými, tepelnými a chemickými vlastnostmi 
[2,3,4]. 

 
2.2 POLYMERNÍ MATRICE 

Polymerní matrice tvoří spojitou fázi, která dodává kompozita tvar a drží výztuž 
na svém místě. Zároveň chrání výztuž před interakcemi s okolním prostředím, 
přenáší napětí na vyztužující vlákna a brání mechanické abrazi vláken. Typ matrice 
je volen podle jejích mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, které 
spoluutvářejí výsledné vlastnosti vyztuženého kompozitu. Důležité parametry 
matrice jsou následující: minimální absorpce vlhkosti, nízké smrštění, smáčení  
a schopnost vazby kovalentními vazbami s výztuží, nízký koeficient tepelné 
roztažnosti, elastický přenos napětí na vlákna a schopnost dostatečné penetrace 
svazků vláken a eliminace vzniku dutin při zpracování a vytvrzování kompozitu. 

Nejpoužívanějšími matricemi pro polymerní kompozity jsou termoplasty a termo-
sety. Z termosetů se nejvíce využívá amorfních polyesterových, vinylesterových  
a epoxidových pryskyřic [5]. 

 
2.3 MEZIFÁZE 

Koncept mezifáze vychází z přítomnosti dvou rozdílných struktur. Jednu tvoří 
specifická mezivrstva, která se nachází při povrchu vlákna  na rozhraní vlákno/ 
mezifáze, druhá zahrnuje přechod mezifáze/matrice tvořený modifikovanou matricí 
formovanou interdifůzí atomů a molekul o stejném složení jako polymer tvořící 
matrici, ale s jinou mikrostrukturou. Dohromady tvoří třídimenzionální oblast 
přechodu mezi vláknem a matricí  [6,7,8]. 

Mezifáze může být řízená a neřízená. Mezifáze neřízená obsahuje pouze 
interdifúzí modifikovanou matrici. Řízená mezifáze je charakteristická depozicí 
tenké vrstvy na vyztužující prvky definovaným a reprodukovatelným způsobem. 
Nanášená tenká vrstva (polymer) specifických vlastností může zásadně vylepšovat 
kompatibilitu mezi výztuží a matricí tvorbou pevné vzájemné vazby. Z tohoto 
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důvodu se pro konkrétní aplikace začaly připravovat na míru mezifáze se speci-
fickými vlastnostmi [7, 9-11]. 

 
2.4 ADHEZE 

Adhezí obecně rozumíme soubor mechanismů, které se podílí na vzájemném 
propojení fází. Jedná se o vázání matrice s povrchem výztuže kovalentními vazbami, 
adsorpci a smáčení a případné chemické reakční vyvázání za vzniku nových 
sloučenin. Hlavní mechanismy doplňují slabé nevazebné interakce (vodíkové 
můstky, Van der Waalsovy síly) a elektrostatické interakce. Celkový souhrn  
a charakter vazeb však nezávisí jen na uspořádání atomů, molekulární konformaci  
a chemickém složení komponent, důležitá je i povrchová morfologie vláken  
a rozptýlení prvků v jednotlivých složkách kompozitu [11-13]. 

Základním předpokladem dobré adheze, a vytvoření účinné vazby vlákno/matrice, 
je těsný kontakt povrchů. Teorie smáčení předpokládá fyzikální přitažlivost 
elektricky neutrálních složek, kdy k dokonalému smáčení dochází při interakci 
elektronů v atomárním měřítku, kdy jsou jednotlivé atomy v těsném kontaktu nebo 
jsou ve vzdálenosti několika atomových průměrů. Smáčení lze kvantitativně 
vyjádřit jako termodynamickou práci adheze (WA) podle Duprého rovnice: 

 WA = γSL + γSV – γLV, (2.1) 
kde: γSL je povrchová energie (povrchové napětí) kapaliny, γSV je povrchová 

energie tuhého tělesa a γLV je energie rozhraní tuhého tělesa a kapaliny. 
 
2.5 PLAZMOVÁ POLYMERACE 

Při plazmové polymeraci dochází k fragmentaci molekul monomeru, tvorbě 
aktivních radikálů a následné rekombinaci aktivovaných fragmentů. Fragmentační 
reakce zahrnují zejména štěpení C-C vazeb a eliminaci vodíku. Fragmenty a volné 
radikály mohou reagovat a vzájemně terminovat, nebo tvořit řetězovité intermediáty 
v plynném stavu, které jsou následně deponovány na povrch substrátu. Jako 
přesnější termín polymerace indukovaná plazmou je uváděn výraz PECVD (Plasma 
enhanced chemical vapor deposition), [14]. Mechanismus plazmové polymerace je 
rychlý stupňovitý proces dle schématu znázorněného na Obr. 2.1. Vznik biradikálů 
lze nepravděpodobněji vysvětlit pomocí dvojnásobné eliminace vodíku. Následné 
reakce monoradikálů a biradikálů přibližuje základní schéma aktivace monomeru  
v plazmatu, interakce radikálů a jejich reaktivace. 

Plazma působí na nadeponovaný polymer po celou dobu procesu, což může 
vyvolat zpětné uvolnění polymeru tzv. ablaci. Vzájemná rovnováha procesů 
depozice a ablace je určujícím faktorem pro stanovení depoziční rychlosti. 
Rovnováhu lze ovlivnit především nastavením výkonu výboje [14]. 
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Obr. 2.1: Základní bicyklický mechanismus plazmových polymerací [15]. 
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3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
3.1 POUŽITÉ MATERIÁLY 

3.1.1 Skleněná vlákna 

Jako vyztužující prvek byla použita skleněná vlákna typu E ve formě rovingu 
produkovaná firmou Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o., Litomyšl, ČR (1200 a 600 tex, 
střední průměr vláken cca 19 µm). Pro přípravu výztuží s plazmochemickou úpravou 
byla použita vlákna bez povrchové úpravy. Pro srovnání vlákna s komerční 
povrchovou úpravou. 

 
3.1.2 Matrice 

Pro přípravu různých typů vzorků byly použity komerční nenasycené 
polyesterové pryskyřice  Viapal HP 349 F isoftalového typu se zvýšenou 
kompatibilitou se skleněnými vlákny (Sirca S. p. A., Itálie) a Poly DS 183 B1 
isoftalového typu (Skolit Kompozit spol. s r.o.). Před vytvrzením pryskyřic byly 
přidány následující složky: 

• Styren - síťovací činidlo 
• Perkadox® 16S - nízkoteplotní iniciátor 
• Perkadox® CH-50L - vysokoteplotní iniciátor 
• Uvasorb® MET - stabilizátor UV záření 
• MOLD WIZ INT-PUL-24 - lubrikant 
Vytvrzování probíhalo v laboratorní sušárně v krocích:  45 °C (30 minut), 100 °C 

(1 hod) a konečné vytvrzení při 140 °C (1,5 hodiny). 
 
3.1.3 Monomer a pracovní plyny 

Tetravinylsilan: Si-(CH=CH2)4, výrobce Sigma Aldrich Co. 
Kyslík 4,5 (Linde-Gas) – kyslíková předúprava vláken, čištění komory reaktoru 
Argon 5,0 (Linde-Gas) – čištění komory reaktoru, uložení substrátů v reaktoru 
 
3.2 TECHNOLOGIE NANÁŠENÍ VRSTEV PP-TVS 

3.2.1 Aparatura A2 

Aparatura A2 je určena pro základní výzkum a vývoj povrchových úprav na bázi 
TVS. Výstupem jsou povrchově upravená vlákna, která slouží k přípravě labora-
torních mikrokompozitních vzorků. Depoziční systém byl navržen pro plazmatickou 
depozici plošných substrátů a vláknových výztuží ve válcové reakční komoře  
z pyrexového skla. Plošný substrát resp. svazek vláken je možné uzavřít mimo 
reakční komoru pomocí externího manipulátoru. Pro eliminaci olejových par je 
depoziční systém vybaven vymrazovacím prvkem plněným kapalným dusíkem. 
Schéma aparatury viz. Obr. 3.1. Dávkování monomerů je řízeno elektronicky 
hmotnostními průtokoměry Bronkhorst. Vzhledem ke kalibraci hmotnostních 
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průtokoměrů na dusík bylo nutno skutečný průtok monomerů zjistit pomocí měření 
nárůstu tlaku v uzavřené depoziční komoře ze vztahu: 

 [ ]sccm
dt

dp

101325

1060 6

V

VF 






⋅= , (3.1) 

kde F je skutečný průtok plynu, V [m3] je objem aparatury A2 (5,9 dm3) a 
Vdt

dp







  je 

směrnice nárůstu tlaku při stálém objemu. Generace plazmatu je zajištěna pomocí 
tranzistorového generátoru PG 50 upraveného i pro pulzní provoz s plynule 
volitelným výkonem v rozmezí 0 – 50 W při frekvenci 13,56 MHz. Generátor PG 50 
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 výboje lze dosáhnout efektivního výkonu od 0,05 W  
do 25 W. Efektivní výkon generátoru je definován jako 

 
)( offon

on
totaleff tt

t
PP

+
= , (3.2) 

kde Ptotal [W] je celkový dodaný výkon, ton [s] je časový úsek se zapnutým 
výbojem a toff [s] časový úsek s vypnutým výbojem. 

Synchronní vakuový čerpací systém aparatury zahrnuje: rotační vývěvu Leybold-
Trivac D16B (čerpací rychlost 18,9 m3 · hod-1, rozmezí tlaků: atm. – 10-1 Pa), 
difúzní olejovou vývěvu DB63P s trojcestným ventilem (čerpací rychlost 110 
dm3 · s-1, rozmezí tlaků: 101 – 5 · 10-5 Pa), programátor vakua PV 01 a vakuometry 
Pirani VPR 01 (měř. rozsah: 105 – 10-1 Pa), Penning VPG 01 (měř. rozsah: 10-1 – 10-

6 Pa) a Capacitron DM 20 (měř. rozsah: 133 – 10-2 Pa). 
 

  

 
Obr. 3.1: Schéma aparatury A2. 
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3.2.2 Aparatura A4 

Aparatura A4 tvoří mezistupeň mezi základním výzkumem a vývojem tenkých 
vrstev na bázi TVS deponovaných na skleněná vlákna pomocí aparatury A2  
a poloprovozní jednotkou A5. Byla zkonstruována pro přípravu velkého objemu 
povlakovaných vláken vhodného pro laboratorní přípravu komplexních sérií 
kompozitních vzorků. Depoziční podmínky využívané při jednotlivých depozicích 
na povlakované substráty jsou přenositelné pro nastavení depozičních podmínek 
v rámci aparatury A5.  

Synchronní čerpací systém aparatury zahrnuje: turbo-molekulární vývěvu Pfeiffer 
HiPace 80 (1500 Hz, čerpací rychlost 66 dm3·s-1 (Ar), rozsah tlaků 2200 Pa – 10-
5 Pa), membránovou vývěvu Pfeiffer MVP 015 (čerpací rychlost 0,7 m3·hod-1, 
rozsah tlaků atm. – 350 Pa) a vakuometry Pfeiffer CMR 362 (měř. rozsah 1 – 104 
Pa), Pfeiffer CMR 364 (měř. rozsah 10-2 – 110 Pa), Pfeiffer PKR 251 (měř. rozsah 
5·10-7 – 105 Pa), Leybold CTR 100 (měř. rozsah 0,13 – 133 Pa) a Pirani TPR 280 
(měř. rozsah 5·10-2 – 105 Pa). Schéma aparatury viz. Obr. 3.2. 

Generace plazmatu je zajištěna pomocí RF generátoru Advanced Energy Cesar 
1310 o výkonu 1000 W s plynule volitelným výkonem v rozsahu 1 – 1000 W. 
Generátor je možné využívat ke kontinuálnímu i pulznímu provozu s opakovatelnou 
frekvencí pulzů v rozsahu 1 Hz až 30 kHz v poměru ton : toff od 1:1 do 1:99. 
Generátor je osazen wattmetry detekující postupný a odražený výkon s omezením  
na maximální odražený výkon 200 W. Efektivní výkon při pulzním režimu je dán 
rovnicí 3.2. Generátor je osazen automatickou ladící jednotkou omezující odražený 
výkon. Ladící jednotku lze ovládat i v plně manuálním režimu. Generátor je připojen  
na 7 elektrod obepínající reaktorovou trubici z pyrexového skla o délce 1 m. Protipól 
tvoří soubor 6 uzemněných elektrod obepínající reaktorovou trubici a 2 uzemněné 
clony zabraňující pronikání plazmatu do bočních komor reaktoru. Dávkování plynů 
je zajištěno průtokoměry Bronkhorst F-201CV a F-201DV. 
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Obr. 3.2: Schéma aparatury A4. 
 

3.2.3 Aparatura A5 

Aparatura A5, vyvíjená společně s firmou HVM Plazma, spol. s r.o., Praha je 
určena pro kontinuální přípravu plazmochemicky upravených vláken v objemech 
vhodných pro pultruzní linky. Svou konstrukcí je uzpůsobena pro nepřetržité 
povlakování v dynamickém režimu při využití dvou nezávislých reakčních komor. 

Aparatura je navržena pro souběžnou generaci kyslíkového a TVS plazmatu. 
Zahrnuje dvě tabulární komory, přičemž v první z komor probíhá předúprava vláken 
v kyslíkovém plazmatu a v druhém samotná depozice tenkých vrstev na bázi TVS. 
Každá komora je osazena samostatnou turbomolekulární vývěvou. Prostory 
jednotlivých komor jsou odděleny úzkou clonou, skrze kterou prochází svazek 
vláken naváděný krokovými motory. Generace kyslíkového plazmatu je zajištěna 
pomocí RF generátoru ENI ACG-6B o nominálním výkonu 500 W s přizpůsobovací 
jednotkou MFJ 962D Versa Tuner III omezující odražený výkon. Generátor je 
připojen na 7 elektrod obepínající reaktorovou trubici z pyrexového skla  
o délce 1 m. Protipól tvoří soubor 6 uzemněných elektrod obepínající reaktorovou 
trubici a 2 uzemněné clony se středovou štěrbinou pro vedení svazku vláken. 
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Dva nezávislé čerpací systémy aparatury zahrnují: turbomolekulární vývěvy 
Pfeiffer HiPace 300 (1000 Hz, čerpací rychlost 255 dm3·s-1 (Ar), rozsah tlaků 
2000 Pa – 10-5 Pa), scroll vývěvy Adwards nXDS6i (čerpací rychlost 6,3 m3·hod-1, 
rozsah tlaků atm. – 2 Pa) a vakuometry Pfeiffer CMR 362 (měř. rozsah 1 – 104 Pa), 
Pfeiffer CMR 364 (měř. rozsah 10-2 – 110 Pa), Pfeiffer PKR 251 (měř. rozsah  
5·10-7 – 105 Pa) a Pfeiffer TPR 280 (měř. rozsah 5·10-2 – 105 Pa). 

Schéma aparatury viz. Obr. 3.3. 

 
Obr. 3.3: Schéma aparatury A5. 
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Generace TVS plazmatu je zajištěna pomocí RF generátoru Advanced Energy 
Cesar 1310 o výkonu 1000 W (charakteristika viz. 3.2.2). Generátor je možné 
využívat ke kontinuálnímu i pulznímu provozu s opakovatelnou frekvencí pulzů 
v rozsahu 1 Hz až 30 kHz v poměru ton : toff od 1:1 do 1:99. Generátory jsou 
připojeny na manuální ladící jednotky MFJ 962D Versa Tuner III omezující 
odražený výkon. Generátor je připojen na 3 elektrody obepínající reaktorovou 
trubici z pyrexového skla o délce 1 m. Protipól tvoří soubor 2 uzemněných elektrod 
obepínající reaktorovou trubici a 2 uzemněné clony se středovou štěrbinou  
pro vedení svazku vláken. Dávkování plynů je zajištěno průtokoměry Bronkhorst  
F-201DV a MKS 1179B.  

 
3.2.4 Obecné depoziční podmínky 

Tab. 3.1: Obecné depoziční podmínky - aparatury A2, A4 a A5. 
Frekvence 13,56 MHz 
Pulzní poměr 1:1 - 1:499 (nebo kontinuální bez pulzů) 
Pracovní perioda 5 - 500 ms 
Efektivní výkon 0,1 - 60 W 
Průtok monomeru 0,1 - 7 sccm 
Základní tlak Min. 1·10-3 Pa 
Depoziční tlak 1 - 10 Pa 

 
3.2.5 Obecný pracovní postup 

1. Vzorek byl založen do reaktoru a systém vyčerpán na základní tlak. 
2. Kyslíková předúprava: Nastaven požadovaný průtok O2, nastaven tlak  

v reakční komoře, zažehnut výboj (nutno vyladit na požadovaný výbojový 
mód) a provedena  předúprava dle požadovaného času. Výboj vypnut. 

3. Depozice: Pustěno požadované množství TVS. Nastaven požadovaný  
ef. výkon pulzního nebo kontinuálního plazmatu. Depozice pp-TVS  
dle požadovaného času. 

4. Po ukončení depozice byl vypnut výboj a přívod TVS. Následovalo 
proplachování aparatury po dobu 60 minut. 

5. Po uzavření přívodu Ar byl vzorek ponechán pod vakuem do druhého dne. 
 

3.3 PŘÍPRAVA KOMPOZITNÍCH VZORK Ů 

Kompozitní vzorky byly připraveny jako polyesterovou pryskyřicí smáčené 
svazky plazmochemicky upravených vláken zalité do forem o přesně stanovených 
rozměrech. Přesný tvar forem a výsledný tvar kompozitních vzorků odpovídá 
použité testovací metodě: 

• Mikroindentace - celistvý svazek vláken zalitý do druhového disku 
• Short beam shear test - trámeček o rozměrech 3 × 10 × 18 mm 
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3.4 MIKROINDENTACE 

Mikroindentační měření bylo realizováno během dlouhodobého studijního pobytu  
v laboratořích Composite Materials and Structures Center, College of Engineering, 
Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA. Pro měření byl využit 
unikátní přístroj ITS (Interfacial Testing System), vyvinutý firmou Dow Chemical 
Company, určený pro testování polymerních kompozitů vyztužených dlouhými 
vlákny [88]. Principiálně se jedná o mikroindentační měření jednotlivých vláken 
uskutečňované postupnou vertikální indentací s proměnlivou zátěží. Indentace je 
prováděna na příčně vybroušeném povrchu kompozitního vzorku, vlákna jsou 
identifikována pomocí optické mikroskopie. 

 
3.4.1 ITS 

Přístroj je určen k měření smykové pevnosti na rozhraní mezi vláknovou výztuží  
a polymerní matricí (IFSS – Intefacial Shear Strength). Umožňuje provádět 
komplexní kvantitativní srovnání adheze systému vlákno-matrice, a tím i faktický 
přínos povrchových úprav vláknových výztuží k celkové adhezi. Vzorky testované 
pomocí mikroindentace museli být před samotným měřením speciálně povrchově 
vyleštěny pomocí metalografických technik. 

Dle Wagnera [16], nelze přímo srovnávat výsledky různých mikromechanických 
technik zaměřených na měření smykové pevnosti na rozhraní, zvýšené hodnoty 
výsledků, např. ve srovnání s fragmentačním testem, se mohou lišit i o více než 
100 % [17]. Vzhledem k mechanickým vlastnostem skleněných vláken a nenasy-
cených polyesterových pryskyřic a komplikacím provázejících testy smykových 
vlastností u jiných zkoušek využívajících jednotlivá vlákna (např. u tahové zkoušky 
jednotlivých vláken a microdroplet testu) je mikroindentace za použití systému ITS 
velmi vhodnou přímou testovací metodou [18 - 20]. 

 
Postup měření: 
1) Nalezení a zaostření testovatelného vlákna.  
2) Nalezení polohy indentoru pomocí testovacího indentu do polymerní matrice. 
3) Nalezení středu testovaného vlákna. 
4) Kontinuálního zatěžování povrchu vlákna indentorem za vzniku trhliny  

v místě delaminace (viz. Obr. 3.4). 
5) Ukončení testu při vhodném úhlu delaminace. 
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Obr. 3.4: ITS, OM -  průběh delaminace vlákna z polymerní matrice, zvětšení 

2000×: (a) - stav před indentací, (b) – šířící se trhlina v momentu ukončení testu. 
 
3.4.2 IFSS 

Mikroindentační test je založen na měření IFSS (smykové pevnosti na rozhraní)  
u jednotlivých vláken vybraných na vyleštěném příčném řezu kompozitním 
vzorkem. Smyková pevnost na rozhraní je derivována z napětí při selhání na základě 
výsledků analýzy konečných prvků. Výpočet je založen na kritériu maximálního 
napětí vedoucího k selhání kompozitní mezifáze ignorujícího reziduální napětí dle 
rovnice [21, 22]: 
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τστ max , kde: (3.3) 

τdeb je smyková pevnost na rozhraní při selhání, σadj regulované kompresní napětí 

působící na vlákno, 
femapp














σ
τ max poměr maximálního napětí na rozhraní a napětí apliko-

vaného vycházejícíz analýzy lineárních osově symetrických konečných prvků 
s kritériem tm/df  = 0,4; kde tm průměrná vzdálenost dvou sousedících vláken,  
df průměr vlákna. Z metod analýzy pomocí konečných prvků a analytického řešení 
maximálního smykového napětí (τi) na mezifázi vyplývá model výpočtu založený  
na tahové zkoušce pro jednotlivé vlákno ignorující deformaci matrice [23]: 
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, kde: (3.4) 

ti je tloušťka mezifáze, P napětí aplikované na vlákno, Gi modul pružnosti 
mezifáze ve smyku, Ef modul pružnosti vláken v tahu. 

Mandell a kol. [21] nahradil v rovnici (3.4) vlastnosti mezifáze za vlastnosti 
matrice a při jejím vyloučení získal rovnici pro maximální smykovou pevnost  
na rozhraní: 
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σavg je průměrné napětí aplikované na vlákna, Gm modul pružnosti matrice  
ve smyku. Tsai a kol. [24] modifikoval vyjádření rovnice a implementoval mezifázi 
jako deformaci matrice. Vyjádření maximální smykového napětí na rozhraní má 
tedy následně tvar: 
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tanh je hyperbolický tangens, ldélka vlákna. Parametr α je definován jako: 
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proměnné r f (poloměr vlákna), r i (poloměr mezifáze) a rm (poloměr matrice) 
reprezentují objemový prvek koncentrického cylindrického systému kompozitu. 

Výsledná generalizovaná rovnice je vyjádřena softwarově pomocí ITS měřícího 
zařízení a smykové napětí na rozhraní je vyjádřeno jako: 
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σfd  vyjadřuje napětí působící na plochu vlákna. 
 
Finální hodnota vyjadřující pevnost ve smyku na rozhraní fází (IFSS) je tedy 

vypočítána pomocí průměru testovaného vyztužujícího vlákna, maximální 
vzdálenosti mezi sousedními (polovina průměru testovaného vlákna), modulu 
pružnosti polymerní matrice ve smyku, modulu pružnosti vláken v tahu a kompresní 
zátěže.  

Výsledná obecná empirická rovnice výpočtu IFSS [psi] s konstantami 
A = 0,811·106, B = 0,875696, C = 0,018626 a E = 0,026496 má tvar: 
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 P  je maximální zátěž [g],   
 D  průměr vlákna [µm], 
 Gm  modul pružnosti matrice ve smyku [psi], 
 Ef  modul pružnosti vláken v tahu [psi],  
 d  vzdálenost k nejbližšímu sousednímu vláknu [µm]. 
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3.5 SHORT BEAM SHEAR TEST 

Pro test krátkých trámečků byl využito univerzálního testovacího zařízení Zwick 
Z010/TH2A (Zwick GmbH & Co, Ulm, Německo). Jako testovací mód byl 
využíván tříbodový test krátkých trámečků (Short beam shear test). 

Zjišťovaná interlaminární smyková pevnost T  byla vypočítána dle vztahu: 

 
bt

F
T

⋅⋅
⋅=

4

3 max [MPa], kde (3.10) 

 Fmax je maximální dosažená síla [N]. 
 
3.6 CHARAKTERIZACE VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ TENKÝCH 

VRSTEV 

K charakterizaci fyzikálních, chemických a povrchových vlastností deponovaných 
tenkých vrstev byly využity následující techniky: XPS, RDS, ERDA, FTIR, 
nanoindentace, spektroskopická elipsometrie, AFM, kontaktní profilometrie  
a stanovení volné povrchové energie pomocí metody Owens-Wendt-Kaelble  
a acido-bazické metody. 

Vybrané vzorky byly podrobeny mikroskopické analýze za pomocí OM a SEM. 
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4  VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
4.1 APARATURA A2 

4.1.1 Analýza vrstev pp-TVS 

V rámci přípravy tenkých vrstev na bázi pp-TVS byla připravena výkonová série 
s rozdílným efektivním výkonem a pulzním poměrem a série s rozdílnou tloušťkou 
deponované vrstvy. Připravené kompozitní vzorky byly podrobeny měření IFSS. 
Chemické, fyzikální a povrchové vlastnosti tenkých vrstev pp-TVS deponované  
za různých podmínek byly analyzovány pomocí vybraných charakterizačních 
technik. 

 
Chemické vlastnosti 
U pp-TVS vrstev je patrný významný nárůst koncentrace uhlíku s tloušťkou 

depozitu, který reflektuje nárůst vrstvy plazmového polymeru a efektivitu pokrytí 
povrchu vláken. U vrstvy s tloušťkou 1000 nm lze předpokládat, že je povrch vláken 
téměř kompletně pokryt vrstvou pp-TVS, což dokazuje zastoupení vápníku. 
Z analýzy je patrné, že nejvyšší zastoupení kyslíku na povrchu (41,9 at.%) mají 
vlákna s povrchovou úpravou pomocí O2 plazmatu. 

Prvkové složení vybraných vrstev pp-TVS deponovaných při výkonu 2,5 W 
včetně porovnání s komerční a kyslíkovou úpravou uvádí Tab. 4.1.  
 
Tab. 4.1: Chemické složení povrchu vláken – XPS analýza významných prvků. 

Typ úpravy At. % C O Si Ca 
O2 plazma  38,9 41,9 15,7 3,4 
Komerční úprava  81,1 17,1 1,5 0,3 
TVS – 100 nm  53,6 31,8 11,6 2,9 
TVS – 500 nm  55,6 31,5 11,5 1,3 
TVS – 1000 nm  68,0 21,9 9,4 0,6 

 
Díky tomu, že lze pomocí efektivního výkonu kontrolovat výsledné prvkové 

složení a chemickou strukturu, můžeme na základě depozičních podmínek připravit 
velmi specifické tenké vrstvy. Elementární chemické složení vrstev deponovaných 
při zvyšujícím se výkonu společně s určením koncentrace vodíku bylo stanoveno 
pomocí RBS a ERDA. Na základě analýzy byla určena atomová koncentrace 
křemíku (9 – 5 %), uhlíku (36 – 42 %) a vodíku (55- 53 %). Z naměřených dat byly 
určeny poměry C/Si určující organicko/anorganický charakter plazmových 
polymerů který vzrůstá od cca 4 (0,1 W) do 8 (10 W). 

Typická infračervená spektra pp-TVS vrstev deponovaných při různém výkonu 
jsou znázorněna na Obr. 4.1.  
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Obr. 4.1: FTIR – chemické vlastnosti pp-TVS vrstev deponovaných při různém 

efektivním výkonu. Šipky znázorňují absorpční pásy korespondující s vinylovými 
vibracemi [25]. 

 
Plazmový polymer je tvořen zejména uhlíkovou sítí s přítomností vazeb Si–C  

a vinylových skupin. Absorpční pásy korespondující s vinylovými vibracemi jsou 
znázorněny šipkami: 3048 cm-1 (CH stretching), 1589 cm-1 (C=C stretching),  
1404 cm-1 (CH2 deformation), 1010 cm-1 (CH wagging) a 950 cm-1 (CH2 wagging). 
Koncentrace vinylových skupin klesá s rostoucím výkonem, což je nejlépe patrné 
z absorpčního pásu s vlnočtem 1404 cm-1. Tento poznatek je důležitý zejména 
z pohledu efektivity vazby k polymerní pryskyřici, kdy přítomnost většího množství 
vinylových skupin umožňuje lepší kovalentní provázání s matricí. Nižší koncentrace 
vinylových skupin je způsobena rozsáhlejší fragmentací monomeru s rostoucím 
výkonem [25]. 

 
Fyzikální vlastnosti 
U měření vybraných mechanických vlastností vrstev s tloušťkou 1 µm depono-

vaných na křemíkové substráty bylo využita nanoindentace, viz. Obr. 4.9 (b). 
Výrazné tloušťky bylo využito z důvodu eliminace vlivu tuhého křemíkového 
substrátu na stanovení mechanických parametrů. Modul pružnosti při rostoucím 
výkonu (0,1 – 10 W) vzrůstal z 9,4 GPa až k 23 GPa. Obdobný trend byl pozorován 
i u hodnot tvrdosti vzrůstajících s efektivním výkonem od 0,9 GPa do 3,9 GPa. 
Příčinou vzrůstu obou parametrů je vyšší zesíťování plazmového polymeru, kdy  
při vzrůstajícím výkonu dochází k vyšší fragmentaci monomeru při současném 



 21 

zvýšení koncentrace volných radikálů. Reaktivní částice poté tvoří vysoce 
zesíťovanou strukturu polymeru. Nízký efektivní výkon byl na základě analýzy 
použit při přípravě flexibilních vrstev s vyšší elastickou deformací vhodných  
pro přípravu kompozitních mezivrstev [25]. 

 
Povrchové vlastnosti 
Povrchová topografie pp-TVS vrstev s tloušťkou 1 µm deponovaných  

na křemíkových substrátech byla stanovena pomocí AFM. RMS drsnost byla 
vypočítána z plochy 5×5 µm, přičemž docházelo k jejímu zvyšování od 2,0 nm 
(0,1 W) do 5,8 nm (10 W). Z hlediska adheze v polymerních kompozitech  
na rozhraní mezivrstva/matrice je výhodné, aby byla drsnost povrchu co nejvyšší  
a zároveň nedocházelo k situaci, kdy se na povrchu substrátu tvoří izolované 
ostrůvky s depozitem obklopené povrchem bez nadeponované vrstvy. Zvýšená 
drsnost povrchu pp-TVS vrstev tím vylepšuje adhezi na základě mechanického 
spojení. Výsledky měření volné povrchové energie včetně jejích polárních  
a disperzních složek vykreslených jako funkce efektivního výkonu dle metody 
OWK zobrazuje Obr. 4.2. Výsledná celková volná povrchová energie vzrůstá  
od 40 mJ·m-2 do cca 49 mJ·m-2 (5 W), kde saturuje, a dále nedochází k výraznějšímu 
nárůstu. Nárůst hodnoty disperzní složky je způsoben sníženou koncentrací 
vinylových funkčních skupin při vzrůstajícím efektivním výkonu. Polární složka je 
na dodávaném výkonu víceméně nezávislá [25]. 
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Obr. 4.2: Volná povrchová energie a její složky dle metody  

Owens-Wendt-Kaelble [101]. 
 
IFSS 
Tab. 4.2 porovnává IFSS u kompozitních vzorků s tloušťkou mezivrstvy 1000 µm  

a efektivním výkonem od 0,1 W do 5 W. Tab. 4.3 porovnává IFSS u kompozitních 
vzorků s tloušťkou mezivrstvy od 50 nm do 10 µm. Efektivita deponovaných vrstev 
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a výsledná adheze prezentovaná pomocí IFSS je srovnávána s IFSS u vzorků 
s neupravenými a komerčně upravenými vlákny. 

 
Tab. 4.2: IFSS – tloušťková série vrstev pp-TVS. 

Typ úpravy 
Tloušťka 

[nm] 
Předúprava 

[min] 
Pef 

[W] 
IFSS  
[MPa] 

σ  
[MPa] 

σr  
[%] 

Neupravená GF / / / 24 3 11 
Komerční GF / / / 103 11 10 

GF 44 50 10 O2 2,5 58 9 15 
GF 45 100 10 O2 2,5 102 10 10 
GF 46 500 10 O2 2,5 108 15 14 
GF 47 1000 10 O2 2,5 112 12 11 
GF 48 5000 10 O2 2,5 136 13 9 
GF 53 10000 10 O2 2,5 125 13 11 

 
Tab. 4.3: IFSS – výkonová série vrstev pp-TVS. 

Typ úpravy 
Předúprava 

[min] 
Pef 

[W] 
ton:toff 

[ms]:[ms] 
IFSS  

[MPa] 
σ  

[MPa] 
σr  

[%] 
Neupravená GF / / / 24 3 11 
Komerční GF / / / 103 11 10 

GF 49  10 O2 0,1 1:499 128 10 8 
GF 50 10 O2 0,5 1:99 126 11 9 
GF 47 10 O2 2,5 1:19 112 12 11 
GF 51  10 O2 5 1:9 130 15 12 

 
Na základě analýzy konečných prvků pro mikroindentaci dle Ho a Drzala [24]  

by měla být IFSS téměř nezávislá na tloušťce mezivrstvy, ale současně je ovlivněna 
objemovým podílem vláken, který se mění od 0,32 do 0,62 se snižující se tloušťkou 
mezivrstvy. V tomto případě, dle simulací, znatelně vzrůstá maximální smykové 
napětí na rozhraní se zvyšujícím se objemovým podílem vláken. To znamená,  
že pokud je hodnota IFSS neměnná pro vlákna v kompozitech s rozdílným 
objemovým podílem vláken, dochází k selhání kompozitní mezifáze vláken  
při jejich vyšším objemovém podílu v kompozitu při nižší aplikované zátěži. Z toho 
vyplývá, že při porovnání pp-TVS vrstvy o tloušťce 100 nm (IFSS = 102 MPa, 
vf = 0,62) a komerční úpravy (IFSS = 103 MPa, vf = 0,48) bude mezifázová adheze  
u plazmového polymeru přinejmenším stejně vysoká, ale vzhledem k nižšímu 
objemovému podílu je spíše podhodnocená. Opačným případem je IFSS u vrstvy  
s tloušťkou 5000 nm (136 MPa, vf = 0,75), kde bude IFSS spíše nadhodnocena. 

U pp-TVS vrstvy o tloušťce 50 nm (IFSS = 58 MPa) je nízká adheze 
nejpravděpodobněji způsobena nedostatečnou úpravou povrchu vláken plazmovým 
polymerem, kdy zejména vlákna ve středu svazku nemusí být kontinuálně 
zadeponována vlivem vzájemného stínění. Z tohoto důvodu se výsledná IFSS příliš 
neliší od vláken upravených pouze v kyslíkovém plazmatu (IFSS = 47 MPa). 
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Smyková pevnost na rozhraní korespondující s efektivním výkonem 5 W  
(IFSS = 130 MPa, vf = 0,52)  vykazuje nárůst oproti komerční úpravě o 26 % [25]. 

 
4.1.2 Analýza vrstev pp-TVS/O2  

V rámci přípravy tenkých vrstev na bázi pp-TVS/O2 byly připraveny dvě série  
s různým efektivním výkonem a pulzním poměrem. V prvním případě byl plazmový 
polymer deponován při výkonu 2,5 W a pulzním poměru 1:19, druhá série byla 
připravena při efektivním výkonu 5 W s pulzním poměrem 1:9. Na testovaných 
vzorcích byl zkoumán vliv efektivního výkonu, obsahu kyslíku ve směsi, vliv 
předúpravy a vliv atmosféry využívané při vyhasínání radikálů po ukončení 
depozice. Na základě charakterizace fragmentů při depozici bylo pomocí 
hmotnostního spektrometru potvrzeno, že při depozici nedochází k oxidaci 
v plazmatickém stavu, kyslík přítomný při plazmové polymeraci je tedy 
zabudováván do plazmového polymeru pomocí povrchové oxidace při růstu vrstvy. 

 
Chemické vlastnosti 
Prvkové složení vrstev bylo vyhodnoceno pomocí analýzy RBS/ERDA, přičemž 

koncentrace křemíku (6 at.%) a uhlíku (32 at.%) byla nezávislá na velikosti frakce 
kyslíku přítomného ve směsi TVS/O2. V závislosti na obsahu kyslíku ve směsi 
vzrůstá koncentrace kyslíku k 18 at.%, viz. Obr. 4.3, a současně klesá koncentrace 
vodíku z 60 % na 42 at.%. Poměr C/O se stoupajícím obsahem kyslíku ve směsi 
klesá od 8,1 k 1,7 (viz. Obr. 4.3). Poměr C/O může být současně využit  
pro predikci trendu zesíťování plazmového polymeru, který poukazuje na snižování 
zesíťování u oxidovaných tenkých vrstev [26].  
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Obr. 4.3: Koncentrace kyslíku a poměr C/O pp-TVS/O2 vrstev. 
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Infračervená spektra TVS/O2 vrstev korespondující s rozdílným obsahem kyslíku 
jsou uvedena v Obr. 4.4. Oproti vrstvě z čistého TVS, byla při měření vrstev 
TVS/O2 zjištěna přítomnost kyslíkových atomů zabudovaných do struktury 
polymerní sítě. Na základě analýzy FTIR spekter byly identifikovány skupiny  
Si–O–C a Si–O–Si. Doplňkově byla pomocí XPS spektra zjištěna i skupina C–O–C. 
Současně byla prokázána přítomnost hydroxylových a karbonylových skupin, a to 
zejména u směsí s vysokým obsahem kyslíku. Přítomnost hydroxylových  
a karbonylových skupin však narušuje kontinualitu struktury polymerní sítě vrstev, 
což se projevilo v nižší hodnotě IFSS u vzorků s vysokým podílem kyslíku. 
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Obr. 4.4: FTIR – spektra pp-TVS/O2 vrstev. 

 
Fyzikální vlastnosti 
Pomocí nanoindentace byl stanoven modul pružnosti a tvrdost deponovaných  

pp-TVS/O2 vrstev v závislosti na obsahu kyslíku ve směsi, viz. Obr. 4.5 (a). 
Sledované mechanické vlastnosti s rostoucím obsahem kyslíku mírně klesají, což je 
výsledkem snižujícího se zesíťování polymeru, které bylo predikováno pomocí 
RBS/ERDA spekter charakterizujících poměr C/O a FTIR analýzy, viz. Obr. 4.3  
a 4.4. Modul pružnosti klesá z 19 na 12 GPa, tvrdost klesá ze 3,0 na 1,2 GPa.  
Pro charakterizaci adheze pomocí scratch testu, viz. Obr. 4.5 (b), byly využity 
0,1 µm vrstvy pp-TVS/O2 deponované na ploché skleněné substráty. Výsledky jsou 
vyjádřeny v závislosti na zvyšujícím se obsahu kyslíku. Adheze vykazuje výrazný 
nárůst u vrstev s obsahem kyslíku ve směsi 0,33 a 0,46. Lze předpokládat,  
že zvýšení adheze ke svému maximu je způsobeno zvýšením koncentrace Si–O–Si  
a Si–O–C vazeb na rozhraní skleněného substrátu a deponované vrstvy. 
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Obr. 4.5: Mechanické vlastnosti pp-TVS/O2 vrstev v závislost na obsahu 

kyslíku:(a) Modul pružnosti a tvrdost, (b) adheze stanovená scratch testem 
 
Povrchové vlastnosti 
Z povrchových vlastností byla ověřována volná povrchová energie stanovovaná 

pomocí kontaktního úhlu na základě acido-bazické metody. Ve srovnání s čistým 
TVS volná povrchová energie mírně vzrůstá k 47 mJ·m-2 pro obsah kyslíku 0,46  
a 57 mJ·m-2 pro obsah kyslíku 0,71. Nárůst může být způsoben vzrůstem elektron-
donorového parametru, a to díky nárůstu koncentrace polárních hydroxylových  
a karbonylových skupin [27]. Vzhledem k použití pp-TVS/O2 plazmových polymerů 
jako mezivrstva v GF/polyesterových kompozitech je potřebné, aby byla hodnota 
volné povrchové energie vyšší než hodnota volné povrchové energie polyesterové 
pryskyřice (34 mJ·m-2), což je dostatečně splněno a můžeme tedy předpokládat,  
že bude povrch plazmového polymeru dostatečně smáčen. 

 
IFSS 
Tab. 4.4 porovnává IFSS u kompozitních vzorků s vlákny ošetřenými vrstvou  

pp-TVS/O2 nadeponovanou při konstantním výkonu 2,5 W a pulzním poměrem 
1:19. V rámci série byla použita vlákna s plazmovým polymerem o rozdílné tloušťce 
a vlákna s depozitem připravovaným při různém poměru TVS s kyslíkem. Efektivita 
deponovaných vrstev a výsledná adheze prezentovaná pomocí IFSS je srovnávána 
s IFSS u vzorků s neupravenými a komerčně upravenými vlákny. 
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Tab. 4.4: IFSS – série vrstev pp-TVS/O2 (2,5 W). 

Typ úpravy 
Tloušťka 

[nm] 
Předúprava 

[min] 
w 

O2 
IFSS  

[MPa] 
σ  

[MPa] 
σr  

[%] 
Neupravená GF / / / 24 3 11 
Komerční GF / / / 103 11 10 

GF 54 1000 60 O2 0 112 12 11 
GF 55 1000 60 O2 0,1 119 13 11 
GF 57 1000 60 O2 0,21 12 15 12 
GF 58 1000 60 O2 0,33 136 14 10 
GF 59 1000 60 O2 0,46 118 18 15 
GF 60 1000 60 O2 0,71 102 13 13 
GF 62 50 60 O2 0,46 85 16 19 
GF 63 100 60 O2 0,46 115 13 11 
GF 64 500 60 O2 0,46 118 24 20 
GF 65 5000 60 O2 0,46 122 16 13 

 
Obr. 4.6 znázorňuje smykovou pevnost na rozhraní jako funkci obsahu kyslíku 

v depoziční směsi pro přípravu plazmově upravených vláken s konstantní tloušťkou 
vrstev 1,0 µm deponovaných při konstantním výkonu 2,5 W. Hodnota IFSS  
se pohybuje v rozmezí od 102 MPa do 136 MPa, a to při obdobných objemových 
podílech vláken pohybujících se kolem hodnoty 0,5. Maximum hodnoty IFSS bylo 
detekováno u obsahu kyslíku 0,33. I když byla u obsahu kyslíku 0,71 detekována 
nejvyšší hodnota volné povrchové energie (57 mJ·m-2) reflektující dobrou smáčivost 
plazmového polymeru polyesterovou pryskyřicí, nebyl v případě IFSS potvrzen 
nárůst adheze, ale naopak její snížení. Tato skutečnost indikuje, že IFSS na rozhraní 
mezivrstva/matrice není zodpovědná za selhání mezifáze. Vzhledem k tomu,  
že IFSS poměrně dobře koresponduje s adhezí naměřenou pomocí scratch testu,  
viz. Obr. 4.5 (b), můžeme předpokládat, že je IFSS u GF/polyesterového kompozitu 
určena selháním mezifáze na rozhraní vlákno/mezivrstva. Tato skutečnost byla  
u viditelných mezivrstev potvrzena pomocí optické mikroskopie, avšak u vrstev 
s tloušťkou 500 nm a nižší ji vzhledem k rozlišovacím schopnostem využívaných 
mikroskopů potvrdit nelze. 
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Obr. 4.6: GF/polyesterový kompozit s mezivrstvou na bázi pp-TVS/O2: závislost 

IFSS a objemového podílu vláken na obsahu kyslíku. 
 
U série vláken s plazmovým polymerem deponovaným při efektivním výkonu 

5 W a pulzním poměru 1:9 byla, vzhledem k odlišnému efektivnímu výkonu, 
připravena série s rozdílným obsahem kyslíku (0,1; 0,21; 0,33 a 0,46) srovnávaná 
s kompozity s vlákny s vrstvou na bázi čistého pp-TVS a s vlákny neupravenými  
a upravenými komerčně. Všechny pp-TVS/O2 vrstvy byly deponovány s tloušťkou 
1,0 µm. Jako matrice byla využita pryskyřice Poly DS 183 B1, což se projevilo  
na absolutních hodnotách IFSS zvýšením o cca 20 %. 

Tab. 4.5 zobrazuje vliv obsahu kyslíku v depoziční směsi na IFSS. Na základě 
předchozích analýz bylo potvrzeno, že nejvyšší adhezi vykazují vzorky s obsahem 
kyslíku 0,33 a 0,46 (166 MPa resp. 163 MPa). 

 
Tab. 4.5: Vliv obsahu kyslíku při depozici pp-TVS/O2 (5 W) na IFSS. 

Typ úpravy 
Předúprava 

[min] 
Vyhasínání 

[min] 
w  
O2 

IFSS  
[MPa] 

σ  
[MPa] 

σr  
[%] 

Neupravená GF / / / 35 3 10 
Komerční GF / / / 125 11 8 

GF 66 60 O2 60 Ar 0 155 12 8 
GF 67 60 O2 60 Ar 0,1 151 7 5 
GF 68 60 O2 60 Ar 0,21 157 15 10 
GF 69 60 O2 60 Ar 0,33 166 16 10 
GF 70 60 O2 60 Ar 0,46 163 17 10 
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Dále byla připravena experimentální série vzorků s konstantním obsahem kyslíku 
v depoziční směsi 0,33 deponovaná jako duální vrstvy (viz. Tab. 4.6). U duálních 
vrstev (GF 78 – GF 80) byla testována kombinace vyšší adheze na rozhraní 
vlákno/mezivrstva při vyšším efektivním výkonu (5 W, 1:9) a současně vyšší adheze 
na rozhraní mezivrstva/matrice zprostředkovaná vyšší koncentrací vinylových 
skupin získané při nízkých efektivních výkonech (0,1 W, 1:499). Z pohledu IFSS je 
zajímavá depozice GF 80, kdy i velmi malá dvojvrstva plazmového polymeru 
(50/50 nm) dokazuje relativně vysokou míru adheze (147 MPa). Tento fakt 
minimálně dokazuje, že pokud je vlákno upraveno kontinuálně, stačí i velmi tenká 
vrstva plazmového polymeru k razantnímu zvýšení adheze na rozhraní 
vlákno/matrice.  

U vzorku GF 81 byl při depozici přidán ke směsi TVS/O2 i argon (poměr plynů 
[sccm]: TVS - 0,54/O2 - 0,27/Ar - 1). V tomto případě inertní argon pravděpodobně 
způsobuje zvýšenou ablaci, která převyšuje depozici plazmového polymeru. Špatná 
adheze a neurčitý charakter mezivrstvy je patrný i z vysoké chyby měření (24 %).  

Výsledky IFSS u duálních vrstev shrnuje Tab. 4.6. 
 
Tab. 4.6: Experimentální série a duální vrstvy pp-TVS/O2 (5 W). 

Typ úpravy 
Tloušťka vrstvy 

[nm] 
ton:toff 

[ms]:[ms] 
w  
O2 

IFSS  
[Mpa] 

σ  
[Mpa] 

σr  
[%] 

Neupravená GF / / / 35 3 10 
Komerční GF / / / 125 11 8 

GF 78 (dual) 
1. TVS/O2 - 900nm 

2. TVS - 100nm 
1:9 

1:499 
0,33 151 15 10 

GF 79 (dual) 
1. TVS/O2 - 100 nm 

2. TVS - 900 nm 
1:9 

1:499 
0,33 150 15 10 

GF 80 (dual) 
1. TVS/O2 - 50 nm 

2. TVS - 50 nm 
1:9 

1:499 
0,33 147 9 6 

GF 81 (dual) 
1.TVS/O2/Ar - 900 nm 

2. TVS - 100 nm 
1:9 

1:499 
0,15 56 14 24 

 
Příprava duálních vrstev na vláknové substráty je však, vzhledem k manuálnímu 

ovládání aparatury A2, velmi obtížná. Změna depozičních podmínek je podmíněna 
změnou velkého množství manuálně ovládaných parametrů, což nelze provést  
bez automatizace reprodukovatelně a přesně. V ideálním případě by měli být 
depoziční podmínky upravovány pomocí přesně naprogramovaných schémat 
umožňujících přípravu gradientních vrstev bez rozhraní mezi jednotlivými oblastmi 
s rozdílnými depozičními podmínkami. Přesné řízení depozičního procesu společně  
s možností přípravy gradientních vrstev bude umožněno díky automatizaci 
depozičního procesu u aparatury A4.  
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4.2 APARATURA A4 A A5 

Vzhledem k tomu, že byla aparatura A4 konstruována jako nové zařízení, 
probíhala prvně její základní charakterizace a charakterizace depozičních podmínek, 
k níž byly využity depozice na plošné křemíkové substráty sloužící především 
k určení depozičních rychlostí. Rychlost růstu vrstev byla stanovována pomocí 
profilometrie a elipsometrie. Charakterizace depozičních podmínek aparatury  
A4 zároveň určuje základní depoziční podmínky kontinuální aparatury A5. 

V rámci přípravy kompozitních vzorků byly na svazky vláken deponovány tenké 
vrstvy na bázi TVS. Tyto svazky byly využity jako výztuž pro vzorky,  
u kterých byla charakterizována smyková pevnost pomocí short beam shear testu. 

Vybrané depoziční podmínky pro upravovaná vlákna shrnuje Tab. 4.7. 
 

Tab. 4.7: Depoziční podmínky pro úpravy vláken testovaných pomocí short beam 
shear testu (aparatury A4 a A5). 

Předúprava Depozice 
Vzorek 
č. O2 

[sccm] 
P  

[W] 
t 

[min] 
TVS 

[sccm] 
O2 

[sccm] 

Tlak 
TVS  
[Pa] 

P 
[W] 

Výkonový 
režim 

A4129 10 30 10 4 0 10 10 dc 
A4131 10 100 30 4 0 10 10 dc 
A5010 10 30 2,9 4 0 4,7 60 dc 
A5012 15 50 6,3 4 6 7,5 10 dc 
A5013 10 50 5,7 4 2 5,7 10 dc 

A5014 10 50 5,7 4 2 5,7 5 
pulz 1:1 

[ms]:[ms] 
A5015 10 20 6,3 4 2 5,5 10 10 
A5016 10 10 6,3 4 2 5,8 10 10 
A5017 10 100 6,3 4 2 6,0 10 10 

dc – kontinuální výboj 
 
4.2.1 Short beam shear test 

Komplexní porovnání 
Komplexní porovnání interlaminární smykové pevnosti vybraných vzorků uvádí 

Obr. 4.7 a Tab. 4.8. Do komplexního porovnání byl zahrnut i kompozitní systém 
A5014, u kterého byl plazmový polymer s poměrem TVS/O2 2:1 deponován  
při pulzním režimu s poměrem pulzů 1:1 a efektivním výkonem 5 W. Vzhledem  
k předchozím výsledkům z měření ITS bylo předpokládáno, že k zachování vysoké 
smykové pevnosti postačí i kratší depoziční čas (200 s). Tento předpoklad byl 
potvrzen (v porovnání s ostatními depozicemi s kyslíkem s depozičními časy  
> 340 s). Výsledná smyková pevnost byla stanovena jako (55 ± 2) MPa. 
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Vliv kyslíkové předúpravy 
V rámci komplexního porovnání a zmapování vlivů na výslednou smykovou 

pevnost byla ověřována míra vlivu výkonu u kyslíkové předúpravy. Pro analýzu 
byly vybrány výkony 10 W (A5016), 20 W (A5015), 50 W (A5013) a 100 W 
(A5017). Z výsledků (viz. Tab. 4.8 a Obr. 4.7) je patrné, že pro nízké výkony, 
(50 ± 1) MPa u 20 W a (51 ± 2) MPa u 10 W, a výkon 100 W (51 ± 1) MPa, je 
výsledná adheze a potažmo i smyková pevnost nižší než u výkonu 50 W 
(56 ± 2) MPa. Vzhledem k nízké chybě měření lze poukázat na fakt,  
že u výkonu 50 W je aktivace povrchu optimální a lze tímto způsobem zvýšit 
smykovou pevnost o cca 5 %. Důvodem je zvýšení koncentrace kovalentních vazeb 
na rozhraní vlákno/mezivrstva zprostředkovaných kyslíkovými můstky. U výkonu 
100 W byl předpokládán obdobný průběh, ale vzhledem k vysokému výkonu je 
možné, že dochází k mírnému naleptání povrchu vláken a snížením jejich 
mechanických vlastností, což by se projevilo snížením výsledné smykové pevnosti. 
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Obr. 4.7: SBS – komplexní porovnání smykové pevnosti  

vybraných kompozitních vzorků. 
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Tab. 4.8: Smyková pevnost – komplexní porovnání vybraných úprav. 
T σ σr Typ vzorku 

[Mpa] [MPa] [%] 
Neupravená 21,0 1,0 3,7 
Upravená 50,0 2,8 5,5 
A4129 33,3 2,1 6,2 
A4131 42,6 1,0 2,4 
A5012 50,3 1,0 2,0 
A5015 50,2 1,3 2,5 
A5016 50,6 1,5 2,9 
A5017 51,4 1,0 2,0 
A5013 55,6 1,9 3,4 
A5014 54,8 1,5 2,7 

 
Z uvedených skutečností je patrné, že jako optimální, ve vztahu k mechanické 

odezvě resp. hodnotě smykové pevnosti měřené pomocí testu krátkých trámečků,  
se jeví povrchové úpravy deponované při poměru TVS/O2 2:1 a výkonu  
při předúpravě 50 W. Velký potenciál mají i pulzní depozice. Tyto závěry velmi 
dobře korespondují i s výsledky smykové pevnosti na rozhraní získanými měřením 
IFSS na souborech experimentálních vzorků připravených na aparatuře A2. 
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5  ZÁVĚR 
V práci byla zpracována problematika polymerních kompozitů na bázi 

polyesterové pryskyřice a skleněných vláken s povrchovou úpravou pp-TVS 
deponovaným pomocí plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD). Tenké 
vrstvy deponované na povrch vláken byly použity jako kompozitní mezivrstvy  
s definovanými vlastnostmi a chemickým složením. 

 V experimentální části je popsána technologie povlakování pomocí aparatur 
A2, A4 a A5 s obecnými depozičními podmínkami. V rámci přípravy pp-TVS byl 
využíván efektivní výkon od 0,1 W do 5 W při pulzních poměrech od 1:9 do 1:499  
a výkon kontinuální. Při depozici byly využívány zejména čistý TVS a směsi TVS  
a O2 s hmotnostním poměrem O2 od 0,1 do 0,71 hm. %. Na technologii depozic 
navazuje technologie laboratorní přípravy kompozitních vzorků pro testování 
smykové pevnosti na rozhraní (IFSS) pomocí ITS a příprava makrokompozitních 
vzorků pro testy krátkých trámečků prováděné pomocí Short Beam Shear testu. 

 U chemického složení vrstev připravených pomocí aparatury A2 byl 
stanovován poměr C/Si poukazující na anorganicko/organický charakter pp-TVS 
vrstev. U čistého pp-TVS vzrůstá C/Si od 4 (0,1 W) do 8 (10 W) a je tedy významně 
ovlivněn vyšší mírou fragmentace monomeru při vyšších výkonech. U vrstev 
deponovaných s kyslíkem se výrazněji mění pouze poměr C/O. Z hlediska FTIR 
analýzy je významná koncentrace vinylových skupin, které umožňují vznik 
kovalentních vazeb s polymerní matricí a skupin Si-O-C a Si-O-Si, které 
zprostředkovávají zvýšení koncentrace kovalentních vazeb mezi skleněným 
substrátem a mezivrstvou. Vysoké podíly kyslíku ve směsi (0,71) však vedou  
ke vzniku hydroxylových a karbonylových skupin narušujících polymerní síť,  
což v konečném důsledku vede ke snížení modulu pružnosti (pokles  
z 19 na 12 MPa) a tvrdosti (pokles ze 3,0 na 1,2 GPa). Z hlediska volné povrchové 
energie je zvyšující se obsah kyslíku pozitivně reflektován jejím zvýšením 
(47 mJ·m-2 pro obsah kyslíku 0,46) vedoucím k dobrému smáčení povrchu 
polyesterovou pryskyřicí. U vrstev z čistého pp-TVS deponovaných v pulzním 
módu bylo prokázáno, že vzrůstající výkon (od 0,1 do 10 W) téměř trojnásobně 
vylepšuje hodnotu kritické síly, při které dochází k delaminaci při scratch testu. 
Vzniká tak více zesíťovaná struktura s rostoucím modulem pružnosti (z 9,4 GPa  
na 23 GPa). Na základě těchto poznatků byly připraveny 3 série vzorků 
kompozitních vzorků pro měření IFSS s mezivrstvami na bázi čistého TVS  
a TVS/O2. V rámci mikroindentační analýzy byl stanovován vliv tloušťky 
mezivrstvy, efektivního výkonu a obsahu kyslíku ve směsi na mechanickou odezvu 
kompozitu měřenou pomocí IFSS. U vzorků s čistou pp-TVS byl prokázán nejvyšší 
nárůst IFSS oproti kompozitům s vlákny s komerční úpravou, (103 ± 11) MPa,  
u vrstev s tloušťkou mezivrstvy 5 µm (136 ± 13) MPa. Vzhledem k významnému 
podílu objemu vláken je však IFSS mírně nadhodnocena. Objektivně lze tedy IFSS 
porovnat s úpravou o tloušťce 1000 nm (130 ± 15) MPa vykazující zvýšení IFSS  
o 26 %. Vyšší efektivní výkon korespondoval s vyšším modulem pružnosti 
mezivrstvy, vyšší adhezí vrstvy na plošném skleněném substrátu, zvýšené RMS 
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drsnosti a zvýšené smáčivosti. U kompozitních vzorků s mezivrstvami tvořenými 
plazmovým polymerem na bázi pp-TVS/O2 byla při ef. výkonu 2,5 W nejvyšší 
hodnota IFSS, (136 ± 14) MPa, zaznamenána u vzorku s tloušťkou mezivrstvy 
1000 nm a obsahem kyslíku ve směsi 0,33; což odpovídá 32 % nárůstu oproti 
komerční úpravě.  

V rámci příprav depozic prováděných na aparaturách A4 a A5 byl nejprve  
charakterizován základní rozsah vhodných depozičních podmínek. Mechanická 
odezva kompozitních vzorků se skleněnými vlákny s vrstvami na bázi pp-TVS  
a pp-TVS/O2 byla určena pomocí short beam shear testu. Výsledná interlaminární 
smyková pevnost byla porovnána s neupravenými, (21 ± 1) MPa, a komerčně 
upravenými vlákny, (50 ± 3) MPa. Do porovnání jednotlivých sérií kompozitních 
vzorků byly zahrnuty i série s různým obsahem kyslíku v depoziční směsi. 
Nejvýznamnější nárůst smykové pevnosti se projevil u směsi s poměrem TVS/O2 
2:1 deponované při kontinuálním výkonu 10 W (56 ± 2) MPa, což odpovídá 12 % 
nárůstu ve srovnání s komerční úpravou. 

 Plazmochemická depozice z plynné fáze se ukázala jako perspektivní nástroj 
k přípravě definovaných pp-TVS vrstev využitelných jako mezivrstvy  
v kompozitním systému skleněné vlákno/polyesterová matrice. V součinnosti  
s vhodnými charakterizačními technikami lze pomocí nastavení depozičních 
podmínek efektivně kontrolovat jejich fyzikálně-chemické vlastnosti korespondující 
s mechanickou odezvou výsledného kompozitu.  
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