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Abstrakt:

Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi elektroizolačního laku tvrditelného 

ultrafialovým zářením a teplotou. V rámci teoretické části byl zpracován přehled 

elektroizolačních laků používaných v elektrotechnice. Byly popsány chemické změny 

probíhající v této skupině materiálů při procesu vytvrzování. Důkladně byla prostudována

také metoda dielektrické relaxační spektroskopie, konkrétně se zaměřením na matematický    

a fyzikální popis polarizačních a vodivostních mechanismů, probíhajících ve struktuře daného 

materiálu.

V experimentální části bylo navrhnuto a realizováno pracoviště pro vytvrzování                

a dlouhodobou expozici lakových vzorků při současném působení různých klimatických 

činitelů. Na třech sadách experimentálních vzorků, připravených odlišnými metodickými 

postupy, byly sledovány vybrané elektrické a mechanické vlastnosti. Získané výsledky byly 

následně matematicky vyhodnoceny a fyzikálně interpretovány z pohledu metodického 

postupu vytvrzení a rozdílné teploty měření.

Abstract:

The bachelor thesis submitted deals with properties of electro-insulating lacquer

hardenable by ultraviolent radiation and temperature. Within the theoretical part a summary of 

electro-insulating lacquers used in electrotechnics has been elaborated. Chemical changes that 

take place in this material group have been described during hardening process. A method of 

dielectric relaxation spectroscopy specifically focused on mathematic and physical description 

of polarisation and conductive mechanisms taking place in the structure of the given material 

has been closely studied.

In the experimental part a workplace for hardening and long-term exposition of lacquered 

samples during simultaneous effect of various climatic elements has been designed and built.  

The selected electric and mechanical properties have been monitored on three sets of 

experimental samples prepared by means of different methodical procedures. The results 

gained have been mathematically evaluated and physically interpreted in term of methodical 

procedure of hardening and different temperature of measurement.     
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ÚVOD

Téměř denně se setkáváme s pojmem globální oteplování, které představuje nárůst 

průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů. Takové změny mohou zvýšit četnost a intenzitu 

extrémních atmosférických jevů, jako jsou povodně, sucha, vlny veder, hurikány aj. To 

souvisí, mimo jiné, s vysokou spotřebou energie získávané v současnosti z fosilních paliv 

v některých průmyslových oborech. Mezi velké spotřebitele energie se řadí i lakovny. Snaha 

je v poslední době od fosilních paliv ustupovat, především z důvodů ekologických. Toho se 

dosáhne právě snížením spotřeby energie náhradou konvenčních laků vytvrzovaných teplem 

za laky tvrditelné UV zářením (UV laky).

První zmínka o užívání UV laků spadá do počátku 60. let 20. století. Avšak prudký 

nárůst aplikací nastává teprve od poloviny 90. let. Velké uplatnění našla tato metoda v oboru 

CD nosičů a v automobilovém průmyslu, kde se využívá při výrobě reflektorů. V současnosti 

je možné aplikovat UV laky na všechny technicky používané materiály, tj. kovy, dřevo, plasty 

aj. Nyní lze jednoznačné říci, že UV laky založené na akrylátových pryskyřicích                     

a monomerech speciálně určených pro tyto aplikace, jsou bezpečné a méně toxické než 

konvenční laky tvrditelné teplem. V rámci dlouhodobých testů bylo zjištěno, že UV laky mají 

obvykle velmi vysoký nebo žádný bod vzplanutí, emitují velmi malé nebo nulové emise, mají 

velmi malou toxicitu, nepatří mezi karcinogenní látky a odpad nespadá do žádné třídy 

nebezpečnosti. Lze je tedy plnohodnotně využít v mnoha průmyslových oblastech.

Úkolem diplomové práce je navrhnout a realizovat pracoviště pro vytvrzování             

a dlouhodobou expozici lakových vzorků při současném působení různých klimatických 

činitelů. Prostřednictvím vytvořeného pracoviště následně na sadách experimentálních 

vzorků, připravených různými metodickými postupy, sledovat vybrané vlastnosti 

zkoumaného materiálu. Získané výsledky poté matematicky vyhodnotit a fyzikálně 

interpretovat z pohledu metodického postupu vytvrzení.
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1 Analýza současného stavu řešené problematiky

Jak již bylo v úvodu naznačeno, tato oblast prodělává v posledních letech rychlý 

rozvoj. Původně omezený rejstřík laků, vycházejících z pryskyřice typu jednoduchých     

epoxy-akrylátů nebo nenasycených polyesterů, je v dnešní době značně rozšířen. Například 

alifatické uretan-akryláty vykazují vynikající odolnost vůči žloutnutí a vzniku trhlinek. Stejně 

tak i další typy, jako např. polyester-akryláty, akryl-akryláty, modifikované epoxy-akryláty,

umožňují splnit široký a náročný rozsah požadavků. Výše zmíněné, ale i jiné fotopolymerující 

materiály spolu s fotoiniciátory nezbytnými pro vytvrzování UV zářením, na straně jedné,        

a pokrokem ve vývoji bezpečnosti UV zařízení na straně druhé, se stále více prosazují 

v různých technických oborech, hlavně však v oblasti automobilového průmyslu.

1.1 Porovnání konvenčních laků s laky tvrditelnými UV zářením

Porovnání konvenčního laku teplem tvrditelného s lakem tvrditelným UV zářením 

z hlediska nákladů, spotřeby energie při sušení, nároků na provozní plochu, časových nároků 

a produktivity vychází ze snahy poukázat na skutečnost, že používání laků tvrditelných UV 

zářením skýtá mnoho výhod [27]. Na obr. 1 je znázorněn proces vytvrzování konvenčních 

laků (tvrditelných teplotou) v porovnání s laky tvrditelnými UV zářením.

Obr. 1  Porovnání UV laků a konvenčních laků při procesu vytvrzování [27]                                    
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1.1.1 Porovnání nákladů

Při prvotním porovnání ceny 1 litru (1 kg) konvenčního laku s cenou 1 litru (1 kg) 

laku tvrditelného UV zářením, který obsahuje 100 % sušiny (během vytvrzování se 

neodpařuje žádná voda či rozpouštědla) lze nabýt dojmu, že tzv. UV laky jsou cenově 

nevýhodné. Opak je však pravdou, což dokazuje, jak obr. 1, tak i následující příklad. 

Předpokládáme, že účinnost obou laků je stejná. Je nanesena u obou také stejná tloušťka 

povlaku stejnou technologií. Platí, že 1 litr laku vytvoří 40 m2 mokrého filmu o šířce 25 µm. 

Při přepočtu na suchý film o tloušťce 25 µm je nutné provést korekci na obsah sušiny.

Lak A: konvenční, cena 2,93 €/l, celkový obsah sušiny 32,62 %

           1 litr laku ………. 13,048 m2 suchého filmu tloušťky 25 µm

Lak B: UV lak, cena 7,52 €/l, celkový obsah sušiny 99,69 %

           1 litr laku ………. 39,876 m2 suchého filmu tloušťky 25 µm

Celkové náklady v €/m2 při tloušťce suchého filmu 25 µm jsou:

 0,224 u laku A,

 0,188 u laku B.

Rozdíl je 19 % ve prospěch laku B, tzn. UV laku. To se týká pouze úspory 

materiálových nákladů. Další výrazná úspora nákladů ve prospěch UV laku je v úspoře 

energií při sušení. V následující tabulce (tab. 1) je ukázán rozdíl ve spotřebě energií 

porovnávaných laků pro roční provoz. Je nutné poznamenat, že v tabulce není zohledněna 

skutečnost, že UV lampy jsou v provozu pouze v čase expozice vytvrzované vrstvy, kdežto 

sušicí pece jedou na částečný výkon, i když se nevytvrzuje. Tudíž rozdíl nákladů je ještě 

nepatrně vyšší.

Tab. 1 Srovnání spotřeby energie při ročním provozu

Provozní náklady za rok
Spotřeba 
energie

Jednotková cena 
energie

Náklady za 
hodinu

Náklady za 
rok

Vytvrzování teplem 206 kW h
-1

0,05 €/(kW h
-1

) 10,3 € 90 228 €

Vytvrzování UV zářením 72 kW h
-1

0,05 €/(kW h
-1

) 3,6 € 31 536 €

Pokud je provozní plocha, na které se zařízení nacházejí, v pronájmu, je nutné 

zahrnout do nákladů také náklady na provozní plochu. Sušicí pece pro tepelné vytvrzování 

bývají v délkách od 15 do 30 m a zabírají plochu od 50 do 90 m2. Při uvažování nákladů                

4,4 €/m2/měsíc, činí tyto náklady 2640 až 4750 €/rok. Jelikož nároky na plochu UV zařízení 
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jsou 10x menší (5 až 9 m2) jsou i roční náklady na provozní plochu 10x menší, což je velmi 

výhodné.

1.1.2 Produktivita a časové nároky 

Vlivem chemické odlišnosti UV laků oproti konvenčním, nedochází k velkému 

znečištění stříkací kabiny. Tím se snižuje potřeba času na čistění mezi směnami                      

a o víkendech. Jinou oblastí ekonomických přínosů je podstatně vyšší výkon linky vlivem 

kratších vytvrzovacích časů. Rychlé vytvrzení redukuje možnost znečistění lakovaných dílů    

a tím snižuje náklady na zmetky. Časové nároky na jednotlivé technologie jsou uvedeny           

v tab. 2.

Tab. 2 Časové nároky na jednotlivé technologie

Konvenční lakování
Lakování Sušení Ochlazování

2 min 15 - 30 min 10 - 25 min

Lakování UV laky
Lakování UV vytvrzování

2 min 2 min

1.2 Dosavadní vývoj v oblasti řešené problematiky

Obecně lze konstatovat, že bezpečné zařízení, bezpečná manipulace a vyškolená 

obsluha jsou zárukou bezpečné práce. Při dodržení výše zmíněného patří technologie UV 

vytvrzování k naprosto bezpečným. I přes tato nezpochybnitelná pozitiva je to stále oblast, 

která nabízí mnoho možností ke zkoumání a hledání nových a ještě lepších řešení pro 

jednotlivé aplikace.

1.2.1 Nové směry v UV stabilizaci ochranných povlaků 

Hlavní složkou UV laků jsou oligomery, monomery a fotoiniciátory, jak bude v této 

práci ještě mnohokrát zmíněno. Ale co zmíněno není, je skutečnost, že ve většině těchto laků 

mají své zastoupení, i když minimální, také stabilizátory. V laku se vyskytují především 

proto, aby lak nereagoval na světlo a teplo, v podstatě, aby na tyto vnější vlivy reagoval na 

takové úrovni, jaká je požadována pro optimální zpracování.
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Stabilizace polymerů se nejčastěji provádí přimícháním UV stabilizátorů k základnímu 

polymeru. Tyto stabilizátory ale nejsou k polymeru pevně poutány a jsou tudíž z polymerní 

matrice snadno extrahovatelné. Jejich obsah se postupem času snižuje prakticky až na třetinu 

původní koncentrace, čímž klesá ochranný účinek a v konečné fázi může dojít    až ke ztrátě 

funkčnosti celého nátěru, což je jistě nežádoucí. V článku [24] jsou studovány možnosti 

navázání světelných stabilizátorů na hlavní polymerní řetězec. Perspektivním UV 

stabilizátorem se v této oblasti jeví radikálově polymerizovatelný benzotriazolový typ UV 

stabilizátoru ve formě esteru kyseliny methakrylové.

Struktura molekuly UV stabilizátoru může ovlivnit, jak průběh syntézy pryskyřice, tak 

i reakční mechanismus jejího vytvrzování. Ochota UV stabilizátorů ke kopolymeraci není 

doposud uspokojivě prozkoumána. A právě studie [24] se zabývá ověřením vlivu reaktivních 

UV stabilizátorů benzolového typu pevně vázaných v polymerním řetězci na průběh 

vytvrzování reaktivních syntetických pryskyřic, mimo jiné také polyesterových. K ověření 

vlivu struktury UV stabilizátorů na průběh vytvrzování polyesterových pryskyřic byl použit 

UV stabilizátor methakrylátového typu. Stabilizátor byl dávkován k pryskyřici ve formě 

roztoků ve styrénu. Průběh výsledné konverzní křivky je uveden na obr. 2.

Obr. 2  Časový průběh konverze styrenových C=C vazeb v procesu vytvrzování nenasycené polyesterové 
pryskyřice VEROPAL 141; ♦0 % UV až ◊6 % UV [24]                                   

Z naměřených konverzních křivek a jejich porovnání je vidět patrný negativní vliv na 

reaktivitu C=C vazeb, vyjádřenou jako směrnici konverzní křivky. Je tedy zřejmé,                 

že nenasycené polyesterové pryskyřice jsou velice citlivé již na nízké koncentrační hladiny 

použitého UV stabilizátoru. Dále je patrné, že po 20 hodinách je konverze C=C vazeb 



10

pryskyřice bez použití stabilizátorů (0 %) stejná jako u UV-stabilizované pryskyřice (6 %). 

Pro praktické použití je ale nutné, aby koncentrace UV stabilizátoru byla vyšší než 5 %. Lze 

tedy předpokládat, že při vhodně zvoleném množství stabilizátoru je možné ovlivnit životnost 

vlastního nátěrového systému.

1.2.2 Monitorování epoxidové pryskyřice při procesu vytvrzování

Vytvrzování polymerů lze vysvětlit pomocí obr. 3, kde v první fázi jsou monomery      

a oligomery od sebe odděleny. Ve druhé fázi síťovacího procesu se zvyšuje stupeň rozvětvení 

a vzrůstá molekulová hmotnost polymeru, aniž by vznikla trojrozměrná polymerní síť. 

Objevují se první náznaky trojrozměrné struktury, tzv. gelu. Ve třetí fázi dochází 

k pokračování gelace → vzniká nedokonalá struktura vytvrzení. Čtvrtou a zároveň poslední 

fází je fáze, kdy končí zeskelnění a je dosaženo plného vytvrzení.

Obr. 3  Základní fáze procesu vytvrzování [52]                                  

Práce [52] se zabývá hodnocením dielektrických vlastností během procesu 

vytvrzování epoxidových pryskyřic využívaných při impregnaci elektrických a supravodivých 

zařízení. Epoxidová pryskyřice byla prozkoumána především metodami termické (DSC)         

a mechanické (DMA) analýzy jako dielektrikum uložené uvnitř deskového kondenzátoru. 

Byla sledována závislost viskozity pryskyřice během celého procesu vytvrzování (obr. 4). 

Výsledky ukazují silnou závislost viskozity na čase při zvolené teplotě.   



11

Obr. 4  Viskózní závislost epoxidové pryskyřice měřená při 60 °C [52]                                    

1.2.3 Vliv předúpravy substrátu na vlastnosti polyesterových povlaků 

Povrchová úprava hliníku je důležitou součástí finálního výrobku z hliníkového 

materiálu. Hlavní úlohou je zabránit oxidaci hliníku v atmosférických podmínkách, zajistit 

antikorozní ochranu a odpovídající vizuální vzhled hliníkových materiálů. Pro získání 

vhodných ochranných a estetických vlastností je třeba vytvořit odpovídající ochranný povlak. 

Mezi moderní technologie povrchové úpravy patří práškové lakování, které využívá nanášení 

povlaku stříkáním v elektrostatickém poli. Povlaky jsou nejčastěji směsí pryskyřic, plniv, 

vytvrzovacích činidel, aditiv, pigmentů a jiných složek, které zabezpečují požadované 

vlastnosti.

Článek [23] se zabývá studiem vlivu přípravy hliníkového substrátu na vlastnosti 

povlaku z polyesterové pryskyřice nanášeného na jeho povrch technologií práškového 

lakování. Na určení kvality povlaku byly použity mimo jiné také metody měření přilnavosti 

pomocí mřížkové zkoušky a zkoušky hloubením. Pro samotný experiment byl použit 

hliníkový substrát, který prošel před nanesením povlaku řadou povrchových úprav. Bylo 

aplikováno odmašťování, eloxování, chromátování a mechanické broušení povrchu. 

Přilnavost povlaku z polyesterové pryskyřice k hliníkovému substrátu byla nejprve 

stanovena pouze mřížkovou zkouškou. Výsledky byly takové, že na všech vzorcích byla

přilnavost nátěru velmi dobrá (klasifikační stupeň 0). Poté byla na stejných vzorcích 

uskutečněna zkouška hloubením. Tzn. že tato zkouška byla provedena na vzorcích, na kterých 

byla předtím uskutečněna mřížková zkouška. Nejhorší přilnavosti povlaku k substrátu 
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dosahovaly vzorky, jejichž substrát byl před samotným nanesením pouze odmaštěn            

(obr. 5b, c). Naopak nejlepší výsledky dosahovaly povlaky nanesené na substrát, který byl 

kromě odmaštění také eloxován a chromátován (obr. 5a).

Obr. 5  Porušení celistvosti povlaku pro různé přípravy povrchu [23]                                   

U zkoušky hloubením je důležitá plasticita naneseného povlaku. Nedodržení teploty    

a doby vytvrzování podle doporučení výrobce může mít za následek zkřehnutí povlaku, které 

vede ke ztrátě jeho plasticity.

1.2.4 Sledování vytvrzovacích charakteristik skloslídových kompozitů  

Během procesu vytvrzování třísložkových kompozitů s epoxidovým pojivem dochází 

k výstavbě prostorové sítě polymeru. Charakter chování dielektrika během procesu 

vytvrzování je ovlivněna především polarizačními mechanismy, které je možné sledovat        

a popisovat pomocí komplexní permitivity. 

Článek [46] se věnuje skloslídovým kompozitům při izotermickém způsobu vytvrzování 

a kontinuálnímu sledování složek komplexní permitivity. Pro experiment byly využity 

kompozitní materiály Relanex 45.011 a Relanex 45.031 s epoxidovým pojivem. Bylo 

zjištěno, že na začátku vytvrzování rostou řetězce epoxidů a jejich sítě jsou malé, stejně jako 

viskozita pryskyřice. V tomto okamžiku je příspěvek iontové vodivosti k celkovým ztrátám 

dominantní a hodnota relativní permitivity dosahuje poměrně vysokých hodnot. S postupným 

vytvrzováním dochází k nárůstu epoxidové sítě, a tudíž k celkovým ztrátám přispívá více vliv 

dipólových polarizací. Hodnota relativní permitivity začíná prudce klesat (obr. 6). Ztrátové 

číslo klesá po celou dobu vytvrzování do okamžiku, kdy následuje pík   . Tento pík se 

pohybuje v souvislosti s teplotou vytvrzování. Čím je nižší teplota vytvrzování, tím nastává

pík   později (obr. 6).



13

Obr. 6  Složky komplexní permitivity v průběhu vytvrzování  [46]                                  

Podobná studie, ale z hlediska kinetické analýzy, byla provedena a publikována v článku 

[47]. Jako experimentální materiál byl volen kompozitní materiál složený ze skleněné tkaniny, 

slídy a epoxidového pojiva. Výsledky kinetické analýzy teplotní stability (analýza 

vytvrzovacího procesu při neizotermickém nárůstu teploty) jsou zobrazeny na obr. 7. Je 

patrné, že při zvyšující se teplotě  bude čas potřebný k úplnému vytvrzení podstatně kratší.

Obr. 7  Závislost procenta vytvrzení na čase vytvrzení pro kinetickou analýzu teplotní stability [47]                                  
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1.2.5 Chování polyesterů tvrditelných UV zářením  

Povlaky vytvrzené pomocí UV záření splňují řadu ekologických požadavků. Jedná     

se o kvalitní produkty, které minimalizují VOC (organické těkavé látky) a jejich doba 

vytvrzení je velmi krátká. Své uplatnění našly především v chemickém průmyslu, kde byla 

snaha odstranit reaktivní ředidla s vysokým obsahem VOC.

Studie [5] se zabývá vlivem teploty na průběh vytvrzování polyesterů pomocí 

infračervené spektroskopie. Dále se práce věnuje vlivu různých fotoiniciátorů a jejich 

koncentrace na proces vytvrzování UV zářením. Pro experiment byly využity pryskyřice 

WBHP-8.8, WBHP-6.10 a fotoiniciátory Darocur 1173, Irgacure 2959. Na obr. 8 je ukázáno

srovnání výsledků infračervené spektroskopie měřené na vzorku WBHP-6.10 vytvrzovaném

při teplotě 70 °C  pro různé časy vytvrzení (závislosti a až d) a UV zářením o intenzitě        

2,04 mWcm-2 (závislost e).

Obr. 8  Výsledky infračervené spektroskopie vytvrzovaného vzorku při teplotě 70 °C (a) 0 h., (b) 2 h., (c) 4 h., 
(d) 6 h. a při UV vytvrzování (e) [5]                                    

Obr. 9 ukazuje vliv zvoleného typu a obsahu fotoiniciátoru na rychlost vytvrzení

zvolené pryskyřice. Tato měření byla prováděna pro vytvrzení UV zářením o intenzitě        

2,04 mW cm-2. Z výsledků je patrné, že fotoiniciátor Darocur 1173 je účinnější než Irgacure 

2959. Má také podstatně lepší mísitelnost do samotné pryskyřice. Pevnější skupenství 

fotoiniciátoru Irgacure 2959 může být příčinou delšího ozařování potřebného k dosažení 

požadované konverze. 
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Obr. 9  Průběh konverze zkoumaných materiálů v závislosti na zvoleném fotoiniciátoru [5]                                  
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2 Teoretická část

2.1 Vlastnosti dielektrika

Dielektrika jsou obecně látky, které mají po vložení do elektrického pole schopnost 

tvorby a existence vlastního vnitřního elektrického pole. Jsou to tedy látky se schopností        

se v tomto vnějším elektrickém poli polarizovat. Jsou složena z atomů, molekul a iontů. 

Elektrické vlastnosti dielektrik závisejí na chemickém složení, struktuře, skupenství a stavu. 

Využívají se k hromadění elektrické energie v kondenzátorech a jako kapacitní prvky 

v elektronických obvodech.

V praxi je převážná většina dielektrik také dobrými izolanty, což vede k časté záměně 

pojmů dielektrikum a izolant. Každý izolant je současně dielektrikem, ale ne všechna 

dielektrika jsou izolanty. Na izolanty se můžeme dívat jako na pasivní prvky bránící průchodu 

proudu, na dielektrika pak jako na prvky aktivní s možností využití jejich určitých 

specifických vlastností. Dielektrikum je schopné po přiložení elektrického pole akumulovat 

elektrickou energii. 

Základní fyzikální veličiny, charakterizující chování dielektrických materiálů 

v elektrickém poli, jsou uvedeny v tab. 3.

Tab. 3 Základní elektrické veličiny charakterizující dielektrika

relativní permitivita   [-]

komplexní permitivita  [-]

ztrátové číslo   [-]

ztrátový úhel  [rad]

ztrátový činitel tg [-]

vnitřní rezistivita v [Ω m]

povrchová rezistivita p [Ω]

elektrická pevnost pE [V m-1]

Ideální dielektrikum obsahuje pouze vázané náboje, kdežto reálné dielektrikum 

obsahuje nejen vázané náboje, ale také malé množství volných nábojů.
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Dielektrika se často klasifikují podle uspořádání molekul na:

a) Nepolární (neutrální) – mají zcela symetrickou stavbu a vázané náboje jsou 

rozloženy souměrně. Vlivem přiloženého elektrického pole dojde k porušení této 

symetrie. Elektrony jsou přitahovány na jednu stranu a protony v jádře na stranu 

druhou. Vznikne dipól s indukovaný dipólový moment i .

Obr. 10  Vliv elektrického pole na nepolární dielektrikum                                   

b) Polární (dipólová) – jejich stavba je nesymetrická a vyznačují se stálým elektrickým 

dipólovým momentem p i bez přítomnosti elektrického pole (vlivem chemických 

vazeb a prostorového uspořádání molekuly). Vlivem elektrického pole se dipólové 

molekuly stáčejí ve směru jeho působení → vzniká indukovaný dipólový moment i . 

Celkový dipólový moment   je dán vektorovým součtem stálého p a indukovaného 

dipólového momentu i .

Obr. 11  Vliv elektrického pole na polární dielektrikum                                   

2.2 Fyzikální jevy v dielektriku

Mezi fyzikální jevy, které probíhají v dielektriku po přiložení elektrického pole patří 

dielektrická polarizace (pohyb vázaných elektrických nábojů), elektrická vodivost (pohyb 

volných elektrických nábojů), dielektrické ztráty (energie rozptýlená v dielektriku)                 

a elektrický výboj (vznik vodivé cesty v dielektriku).
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2.2.1 Dielektrická polarizace

Dielektrická polarizace je fyzikální jev, při kterém dochází, vlivem působení vnějšího 

a vnitřního elektrického pole, k narušení symetrie elektrických nábojů, tzn. k přemístění 

vázaných nábojů v dielektriku ze svých rovnovážných poloh do nových, na malé vzdálenosti. 

Proces polarizace dielektrika je provázen vznikem dipólového momentu. Velikost 

dipólového momentu jednotlivých částic (atomů, molekul, iontů) závisí na velikosti intenzity 

lokálního elektrického pole podle vztahu

,loki E


  ( 1 )

kde   (= polarizovatelnost) je veličina, která charakterizuje schopnost částice polarizovat se 

v elektrickém poli.

Stav polarizovaného dielektrika můžeme popsat vektorem dielektrické polarizace, 

který je dán vektorovým součtem všech dipólových momentů molekul v objemu V,                  

a je popsán vztahem

,1
i

lok

n

i En
V

P











 ( 2 )

kde n je koncentrace polarizovaných částic. 

Po vložení dielektrika do vnějšího elektrického pole s konstantní intenzitou E dojde 

k jeho zpolarizování. Na základě tohoto jevu dojde ke zvětšení elektrické indukce dielektrika  

D oproti indukci ve vakuu D0 o hodnotu vektoru polarizace, platí

.0 PDD  ( 3 )

Činitel úměrnosti mezi intenzitou elektrického pole E a elektrickou indukcí D, po 

vložení dielektrika, je permitivita r0   , jak ukazuje následující vztah r

.0 ED r ( 4 )

kde 0 je permitivita vakua a r  je relativní permitivita.
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Polarizace sice charakterizuje polarizační schopnosti atomů či molekul, ale není přímo 

dostupná z měření. Proto má v praxi větší význam relativní permitivita r , která je lépe 

měřitelná. V důsledku polarizace dielektrika je elektrické pole v dielektriku zeslabeno. 

Relativní permitivita udává kolikrát je intenzita elektrického pole E  v dielektriku menší než 

intenzita elektrického pole 0E  ve vakuu, resp. kolikrát je kapacita C kondenzátoru 

s dielektrikem větší než kapacita 0C kondenzátoru vakuového. Proto platí [39]

.
0

0
r

C

C

E

E
 ( 5 )

Bude-li použit při měření deskový kondenzátor, je kapacita C dána vztahem 

d

S
C r0  , ( 6 )

kde S je plocha elektrod kondenzátoru a d je tloušťka dielektrika.

V dielektrických materiálech se vyskytuje několik druhů polarizačních mechanismů   

současně a každý je charakterizován jinými typickými rysy. Vždycky platí, že slabší 

polarizace bývají překryty silnějšími polarizačními mechanismy. Celkový průběh je poté dán 

superpozicí působení jednotlivých polarizací. Polarizace se klasifikují, na základě rychlosti 

odezvy polarizovaných částic na přiložené elektrické pole, na jevy s rychlým průběhem     

(tzv. elastické polarizace) a jevy s průběhem pomalým (tzv. relaxační polarizace).

Přehled polarizačních mechanismů:

a) Polarizace rychlé (pružné, elastické)

- elektronová polarizace,

- iontová polarizace.

b) Polarizace pomalé (relaxační)

- dipólová polarizace,

- iontová relaxační polarizace.

c) Polarizace zvláštní

- mezivrstvová polarizace (pomalá),

- spontánní polarizace (pomalá),

- permanentní polarizace (pomalá),

- rezonanční polarizace (rychlá).
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Polarizace rychlé jsou charakteristické extrémně krátkou dobou trvání. Proběhnou 

prakticky okamžitě, bez ztrát energie a pružně. Nejsou závislé na frekvenci v celém rozsahu 

frekvencí využívaných v elektrotechnice.

Elektronová polarizace je charakteristická krátkou dobou ustavení (10-16 až  10-14 s), 

teplotní nezávislostí a nulovými energetickými ztrátami. Je charakteristická pro všechny 

dielektrické materiály.

Iontová polarizace se vyznačuje krátkou dobou ustavení (10-13 až  10-12 s), malou 

teplotní závislostí a nulovými ztrátami energie. Vyskytuje se především v iontových 

krystalech.

Polarizace pomalé se vyznačují tím, že po přiložení elektrického pole přibývá

polarizace pomalu a stejně tak pomalu, po odpojení pole, jí ubývá. Jsou charakteristické tím, 

že časový průběh jejich doznívání je exponenciální a charakterizovaný časovou konstantou  , 

tzv. relaxační dobou.

Dipólová polarizace je charakteristická zejména silnou teplotní závislostí, 

energetickými ztrátami a delší dobou ustavení (10-12 až  10-8 s). Vyskytuje se především 

u látek polárních se slabě vázanými nebo volnými dipólovými molekulami.

Iontová relaxační polarizace se vyznačuje delší dobou ustavení (10-12 až  10-8 s), 

energetickými ztrátami v dielektriku a silnou teplotní závislostí.

Polarizace zvláštní je uskupení tří polarizací pomalých (mezivrstvová, spontánní 

a permanentní) a jedné polarizace rychlé (rezonanční).

Mezivrstvová polarizace je polarizace, která se projevuje v oblasti velmi nízkých 

frekvencí nejpomalejším průběhem (tj. dlouhou dobou ustavení), energetickými ztrátami 

v dielektriku a silnou teplotní závislostí. Je typická především pro látky s makroskopickými 

nehomogenitami (póry, nečistotami) a pro vrstevnaté izolanty (lamináty, plasty s plnivy). 

Jednotlivé složky mají různou permitivitu a elektrickou vodivost.

Spontánní polarizace se vyskytuje ve feroelektrických materiálech, které jsou 

charakteristické doménovou strukturou ( = oblast, ve které jsou všechny částice plně 

polarizovány v důsledku působení vnitřních výměnných sil mezi částicemi), teplotním 

intervalem existence feroelektrického stavu, vysokou hodnotou relativní permitivity a její 
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charakteristickou teplotní závislostí, závislostí materiálových veličin na intenzitě elektrického

pole, dielektrickou hysterezí a piezoelektrickým jevem.

Permanentní polarizace se vyskytuje u některých polárních látek s malou elektrickou 

vodivostí. Tato polarizace se využívá v látkách, které se označují jako elektrety. Jedná          

se o trvale zpolarizovaná tělesa, která jsou schopná vytvářet ve svém okolí po dlouhou dobu 

elektrické pole po předchozím působení vnějšího elektrického pole.

Rezonanční polarizace se vyznačuje především nulovými energetickými ztrátami

a podstatným projevem v oblasti optického spektra frekvencí. Vyskytuje se u všech dielektrik 

a vzniká následkem rezonance vlastních kmitů částic s elektrickým nábojem s kmity vnějšího 

elektrického pole.

2.2.2 Elektrická vodivost

V teoretických úvahách se často pracuje s pojmy ideální izolant a ideální dielektrikum. 

Jsou to látky, které neobsahují volné nosiče elektrického náboje, ani jiné nečistoty a příměsi. 

Jedná se tedy o dokonalé nevodiče. Takové látky ovšem v praxi neexistují. Všechny skutečné 

izolanty a dielektrika obsahují určité množství volných nosičů nábojů, které jsou příčinou 

toho, že každý technický izolant má určitou (nežádoucí) nenulovou hodnotu elektrické 

vodivosti.

Pro hodnocení materiálů z hlediska jejich elektrické vodivosti jsou využívány hodnoty 

rezistivity   a kondiktivity  . Vzájemná závislost těchto dvou veličin je dána vztahem




1
 . ( 7 )

Mechanismus vodivosti v látkách, tedy vznik a pohyb volných nosičů nábojů záleží   

na skupenství, s nímž se výrazně liší. Tyto odlišnosti jsou způsobeny především různou 

vzdáleností částic látek v jednotlivých skupenstvích a tedy různým stupněm jejich 

vzájemných intervalů [39].

V případě pevných izolantů rozlišujeme elektrickou vodivost vnitřní (někdy také 

nazývanou objemovou) a povrchovou.
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Vnitřní elektrická vodivost závisí na struktuře a chemickém složení látek, defektech 

vnitřního uspořádání a na druhu a obsahu nečistot a příměsí. Může se vyskytovat v podobě jak 

elektronové, tak i iontové elektrické vodivosti, přičemž zpravidla jeden z těchto mechanismů 

převládá. Za normálních podmínek (slabé elektrické pole a normální teplota) je konduktivita 

těchto materiálů velmi malá a převládá iontová elektrická vodivost.

Charakteristická je značná závislost vnitřní konduktivity na teplotě, která je 

podmíněna především výraznou teplotní změnou koncentrace nosičů náboje. Pro jeden druh 

mechanismu vnitřní vodivosti platí vztah

,expv 









T

b
A ( 8 )

kde A a b jsou materiálové konstanty a T je termodynamická teplota.

Vnitřní konduktivitu lze v silných elektrických polích popsat Poolovým empirickým 

vztahem

),(exp0v E  ( 9 )

kde 0  je konduktivita v oblasti, kde v  nezávisí na intenzitě elektrického pole E,   je 

charakteristická konstanta materiálu. 

Tento vztah se uplatňuje u nekrystalických látek. Pro krystalické látky, kde v silných 

elektrických polích převládá elektronový mechanismus elektrické vodivosti, se uplatňuje 

empirický vztah podle Frenkela

),(exp 10v E  ( 10 )

kde 1  je charakteristická konstanta materiálu. 

Povrchová elektrická vodivost je u pevných izolantů způsobena pohybem volných 

nosičů elektrického náboje po povrchu izolantů, vznikajících např. absorbovanou vlhkostí     

(na jejich povrchu).

Povrchová elektrická vodivost je definována pomocí intenzity elektrického pole E

a proudu tekoucího po povrchu izolantu pI , připadajícího na jednotku délky elektrody 

vztahem
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.
p

p
E

I
 ( 11 )

Za předpokladu prostorového děje lze předchozí vztah upravit na tvar

l

d

U

I

U

d

l

I
p , ( 12 )

kde I je celkový proud tekoucí po povrchu izolantu, U je napětí na elektrodách, d je 

vzdálenost elektrod a l je délka elektrod na povrchu izolantu.

Mezi hlavní činitele, které mají vliv na velikost povrchové vodivosti, patří:

a) relativní vlhkost okolního prostředí – s klesající teplotou relativní vlhkost atmosféry 
stoupá

b) schopnost látky odpuzovat nebo vázat vodu – to závisí především na struktuře 
a povaze látky (látky hydrofobní vodu odpuzují, látky hydrofilní vodu přitahují)

c) čistota a hladkost povrchu látky – čím lesklejší a hladší povrch je, tím má látka vyšší 
hodnotu povrchové rezistivity a tím pádem menší elektrickou vodivost [39].

2.2.3 Dielektrické ztráty

Za dielektrické ztráty je považována část energie přeměněná v neužitečné teplo vlivem 

působení elektrického pole na dielektrikum či izolant. V důsledku těchto ztrát dochází 

k ohřívání materiálu. Ohřev izolantů a dielektrik způsobuje zhoršení jejich funkčních 

vlastností, tudíž ztráty jsou nežádoucím jevem. V některých případech mohou dielektrické 

ztráty být i užitečné. Využívají se např. k sušení některých dielektrických látek.

Z fyzikálního hlediska se dielektrické ztráty dělí na vodivostní, polarizační a ionizační. 

U naprosté většiny technických dielektrik a izolantů jsou celkové dielektrické ztráty dány 

součtem všech tří typů dílčích ztrát.

Vodivostní ztráty se vyskytují u všech druhů dielektrik a jsou podmíněny povrchovou 

a vnitřní vodivostí materiálu. Fyzikální podstatou těchto ztrát jsou srážky volných nosičů 

nábojů s kmitajícími částicemi, které tvoří strukturu látky. Důsledkem jejich vzniku je 

přeměna energie elektrického pole v Jouleovo teplo.
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Polarizační ztráty mají velký podíl na celkové výši ztrát. Jsou podmíněny 

polarizačními pochody v dielektriku. Velikost těchto ztrát a jejich teplotní a frekvenční

závislosti vycházejí z typů vyskytujících se polarizací. U dipólové a iontové relaxační 

polarizace se vyskytují velké ztráty, značně závislé na teplotě a frekvenci. Naopak 

u elektronové a iontové polarizace se polarizační ztráty prakticky nevyskytují. K polarizačním 

ztrátám se řadí i tzv. rezonanční ztráty, které jsou charakteristické silnou selektivností při 

určité frekvenci. Vyskytují se při frekvencích odpovídajících frekvenci světelného spektra.

Ionizační ztráty se vyskytují v plynech a také často u tuhých a kapalných dielektrik 

s plynovými vměstky. Podmínkou vzniku těchto ztrát je překročení tzv. prahu ionizace 

daného plynu přiloženým napětím U (U > ZU ) [39].

Dielektrické ztráty závisejí, kromě na materiálu také na pracovním režimu, ve kterém      

se materiál využívá. V praxi se materiál velmi často nachází ve střídavém elektrickém poli 

s harmonickým průběhem. Pro tento případ lze ztráty vyjádřit pomocí ztrátového výkonu 

následovně:

,cosZ IUP  ( 13 )

kde U je efektivní hodnota napětí na dielektriku, I je efektivní hodnota proudu procházejícího 

dielektrikem a  je fázový úhel.

Víme-li, že pro efektivní hodnotu proudu procházejícího dielektrikem platí vztah

,CU
Z

U
I  ( 14 )

kde Z je impedance dielektrika, C je kapacita a   je úhlová frekvence, lze dielektrické ztráty 

za jednotku času, tzn. ztrátový výkon vyjádřit vztahem

.sin2
Z  CUP  ( 15 )

Pro malé úhly (do 5 °) platí sin = tg . Kvalitní dielektrika mají velmi malý ztrátový

úhel, tudíž vztah (15) lze přepsat do tvaru

,tg2
Z  CUP  ( 16 )

kde tg  se nazývá ztrátový činitel a  ztrátový úhel.
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Činitel ztrát je bezrozměrná veličina nabývající u dielektrik hodnot v rozmezí            

10-5 až 10-1. U běžně používaných dielektrik se pohybuje nejčastěji v rozmezí 10-4 až 10-1,       

u vzduchu vykazuje ztrátový činitel hodnotu řádově 10-5 [55].

2.2.4 Elektrický výboj

Překročí-li intenzita lokálního elektrického pole charakteristickou mez pro daný 

materiál, dojde k prudkému nárůstu koncentrace volných nosičů elektrického náboje i jejich 

pohyblivosti, a tím poklesne původně značná rezistivita daného materiálu. To má za následek 

velmi rychlý pokles izolační schopnosti. U tuhých izolantů poté dochází k průrazu, u izolantů 

kapalných nebo plynných k přeskoku. Oba dva jevy jsou spojeny s poklesem napětí 

a vzrůstem proudu. U plynných a kapalných izolantů je důsledkem zpravidla dočasné zhoršení 

elektroizolačních vlastností. U tuhých izolantů dochází k trvalému zhoršení elektroizolačních 

vlastností.

Napětí, při kterém nastává průraz nebo přeskok, je označováno jako průrazné. Tomuto 

napětí přísluší intenzita elektrického pole, označovaná jako elektrická pevnost pE , která je 

dána poměrem průrazného napětí Up k tloušťce izolantu d a platí pro ni vztah

d

U
E

p

p  . ( 17 )

Elektrická pevnost je závislá na velkém množství parametrů, především na druhu 

přiloženého napětí, frekvenci, teplotě, fyzikálních a chemických vlastnostech.

2.3 Dielektrikum ve střídavém elektrickém poli

Vlivem střídavého elektrického pole, jehož intenzita )(tE


 se mění v závislosti na    

čase t podle vztahu [30]

),(cos)( tEtE 


 ( 18 )

se v dielektriku pohybují volné a vázané náboje. E


 představuje amplitudu vektoru intenzity 

elektrického pole a   kruhovou frekvenci. Energie elektrického pole se poté přeměňuje             

v  kinetickou energii těchto nábojů. Po přiložení střídavého elektrického pole na dielektrikum 

dochází k posunu (natočení) nábojů do směru vnějšího pole tak, aby zaujaly stav s minimální 
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energií. Jelikož však polarizace sleduje elektrické pole s určitým zpožděním, musíme brát 

v úvahu fázové zpoždění vektoru elektrické indukce )(tD


 za vektorem intenzity elektrického 

pole )(tE


 o určitý úhel  . Časové zpoždění vektoru elektrické indukce za vektorem 

elektrického pole je dáno vztahem [30]

),(cos)(   tDtD


( 19 )

kde D


 je amplituda vektoru elektrické indukce.

2.3.1 Komplexní permitivita

Chování ztrátových dielektrik vlivem působení střídavého elektrického pole je vhodné 

popisovat frekvenčně závislou komplexní relativní permitivitou * , pro kterou platí vztah

  j* , ( 20 )

kde   je reálná část komplexní permitivity (míra kapacitního charakteru) a   je imaginární 

část komplexní permitivity (úměrná polarizačním ztrátám v dielektriku).

Reálná složka komplexní permitivity, která je mírou kapacitního charakteru 

dielektrika, se značí jako relativní permitivita. Imaginární část je mírou ztrát (polarizačních   

a vodivostních) vzniklých v dielektriku namáhaném střídavým elektrickým polem             

(tzv. ztrátové číslo). Na obr. 12 je znázorněn vektorový diagram elektrické indukce a 

permitivity.

Obr. 12 Vektorový diagram elektrické indukce a  permitivity [30]
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Z vektorového diagramu elektrické indukce a permitivity vyplývá pro ztrátové číslo 

vztah

.tg  ( 21 )

Úhel   je mírou dielektrických ztrát, proto se nazývá ztrátovým úhlem a veličina tg

ztrátovým činitelem. Bude-li zanedbán vliv vodivosti, lze pro jednotlivé složky komplexní 

relativní permitivity psát následující limitní hodnoty:

s
0

lim 





     (= statická relativní permitivita), ( 22 )




 

lim      (= optická relativní permitivita),   ( 23 )

,0lim
0







  ( 24 )

.0lim 




  ( 25 )

Za předpokladu, že nenastává rozptyl relaxačních dob, odvodil Debye pro komplexní 

permitivitu vztah

.
1

s*






j


 

 ( 26 )

Relaxační doba  , je doba za kterou dojde k ustavení, resp. zániku, stavu polarizace 

po zapnutí, resp. vypnutí, vnějšího elektrického pole. Je to doba, která je závislá na teplotě           

a nezávislá na čase. 

Rozkladem Debyeho rovnice (26) na reálnou a imaginární složku získáme vztahy pro 

relativní permitivitu    a ztrátové číslo    ve tvaru

,
1 22

s









 

 ( 27 )
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  . ( 28 )

Ztrátový činitel lze vyjádřit jako poměr ztrátového čísla a relativní permitivity

vztahem

 
.tg
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 ( 29 )
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Závislost relativní permitivity a ztrátového čísla na kruhové frekvenci je znázorněna 

na obr. 13.

Obr. 13 Závislost složek   a   komplexní permitivity na kruhové frekvenci  (T = konst.)                                      

- podle Debyeho teorie (jedna relaxační doba)
- při distribuci relaxačních časů [31]

Z obr. 13 je patrné, že vše, co je z hlediska sledovaných dějů významné, probíhá 

v oblasti, která je nazývána oblastí disperze permitivity. Je to oblast, ve které relativní 

permitivita   výrazně klesá s frekvencí. Dále je zřejmé, že permitivita    s rostoucí

frekvencí klesá z nejvyšší hodnoty s  na nejnižší hodnotu  . Na závislosti )(f    lze 

nalézt tzv. inflexní bod, který se nachází v místě, kde závislost  )(f    dosahuje svého 

maxima. Ztráty vzniklé v dielektriku, které charakterizuje imaginární část komplexní 

permitivity    mizí při limitních frekvencích ).,0(    Při těchto frekvencích se 

kondenzátor s technickým dielektrikem chová jako ideální. U čárkovaného průběhu je 

charakteristické větší zploštění křivek. 
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Tento stav je vysvětlován tím, že Debyeho průběh )(f    platí jen tehdy, jestliže            

se všechny dipólové molekuly chovají stejně a vzájemně na sebe nepůsobí. To platí u látek 

s dipólovými molekulami jednoho typu, které vykazují stejnou relaxační dobu  .

Z rovnic (26), (27), (28) a (29) vyplývá, že lze na základě znalosti hodnot  ,s a 

určit chování dielektrika v celé disperzní oblasti. Pro ověření, zda děje v daném dielektriku 

probíhají opravdu podle Debyeho křivek, je nutné provést eliminaci členu   z rovnic (27)   

a (28) k získání závislosti imaginární části komplexní relativní permitivity na části reálné 

)(f   . Tato závislost je dána vztahem

2

2

2

2
)"(

2
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 ss ( 30 )

Graficky lze tuto rovnici znázornit pomocí tzv. Coleho – Coleho diagramu (obr. 14). 

Jedná se o půlkružnici, jejíž střed má souřadnice 






   0;
2

 sS  a poloměr je .
2




 sr

Poté už stačí pouze ověřit, při známých hodnotách s  a  , zda naměřené hodnoty 

leží na obvodu půlkružnice, definované rovnicí (30).

Obr. 14 Coleho – Coleho kruhový diagram pro případ platnosti Debyeho teorie (jedna relaxační doba)                                      
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Kromě dějů polarizačních dochází v každém reálném dielektriku také k dějům 

vodivostním, které jsou způsobeny pohybem volných nosičů náboje. Jejich společným 

projevem jsou dielektrické ztráty. Vodivostní ztráty vznikají srážkou volných nosičů náboje    

s kmitajícími částicemi, které tvoří strukturu dielektrika. Kdežto ztráty polarizační vznikají 

tím, že vnější elektrické pole částečně překonává a usměrňuje chaotické tepelné pohyby částic 

a tím je narušuje. Důsledkem těchto ztrát je částečná přeměna energie elektrického pole na 

teplo. Vodivostní složka ztrát se projevuje zejména na nízkých frekvencích, kde polarizační 

ztráty nejsou tak výrazné. Vztah popisující průběh vodivostních ztrát má tvar 

N

Nvod A  





0

"
( 31 )

kde A a N jsou koeficienty popisující průběh vodivostní složky,   je konduktivita , ω je 

úhlová frekvence.

Spojením polarizačních a vodivostních ztrát přejde vztah (28) do tvaru

  NA  
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s

1
. ( 32 )

Celkové zobrazení složek ztrátového čísla je znázorněno na obr. 15.

Obr. 15  Průběh dvou polarizačních a vodivostní složky ztrátového čísla      
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2.4 Dielektrická relaxační spektroskopie

Dielektrická relaxační spektroskopie (DRS) se zabývá sledováním odezvy polarizace 

na změny elektrického pole. DRS je obecně užitečná tam, kde se mění elektrické dipóly 

vlivem vzájemného působení, je to především [37]

 diagnostika procesů stárnutí,

 diagnostika procesů v potravinářství a zemědělství (plesnivění),

 diagnostika vytvrzování lepidel a pryskyřic,

 studium procesů zeskelnění,

 studium procesů difúze (zbytků nízkomolekulárních polárních složek z kompozitu).

V elektrotechnice se DRS využívá především při návrhu materiálů pro různé 

elektrotechnické aplikace. Realizuje se v širokém intervalu frekvencí (10-6 až 1015 Hz) 

v časové nebo ve frekvenční oblasti.

Polarizační relaxační jevy je možno sledovat ve stejnosměrném elektrickém poli 

měřením časové závislosti nabíjecích a vybíjecích proudů. Vlastní měření probíhá v časovém 

intervalu cca 10 µs až několik týdnů. Po tuto dobu je nutné udržovat stálé okolní podmínky 

(teplotu, vlhkost aj.). Před vlastním měřením je také nezbytné dodržet pravidlo, že doba 

nabíjení musí být minimálně trojnásobek doby vybíjení.

Ve střídavém elektrickém poli se jedná o měření frekvenčních závislostí složek 

komplexní permitivity. Toto měření se začalo provádět teprve na sklonku 90. let 20. století. 

Do té doby nebyly totiž analyzátory (měřiče LCR) se snadno přeladitelnou frekvencí 

k dispozici. 

Výsledkem dielektrické relaxační spektroskopie ve frekvenční oblasti je dielektrické 

relaxační spektrum analyzovaného materiálu, tj. závislost )(f   a )(f  

v experimentálně dostupném frekvenčním okně. Ve spektru lze pozorovat několik relaxačních 

či rezonančních maxim. Ta odpovídají jednotlivým polarizačním mechanismům. Při relaxaci 

nepůsobí na systém žádná pružná síla vracející systém do rovnováhy, kdežto u rezonance je 

přítomna pružná síla, která systém do rovnováhy vrací. Obecný tvar dielektrického spektra je 

pro všechny látky společný a je znázorněn na obr. 16.
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Obr. 16  Disperzní průběh složek  a    komplexní permitivity u dielektrika se třemi relaxačními maximy [36]

Výsledky DRS z obou oblastí (frekvenční a časové) jsou navzájem fyzikálně 

ekvivalentní a tudíž snadno převoditelné. Využívá se to především u výsledků DRS v časové 

oblasti, které jsou hůře analyzovatelné než dielektrická spektra, a proto se často před analýzou 

přetransformují do frekvenční oblasti. 

Převod mezi časovou a frekvenční oblastí se provádí pomocí různých numerických 

transformací. Nejčastěji se využívá Fourierova transformace a její zjednodušená forma, která 

se nazývá Hamonova aproximace.
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2.4.1 Druhy relaxačních mechanismů

V dielektrických materiálech se vyskytuje více různých druhů dipólů, resp. iontů        

a elektronů, které mohou vykonávat rozdílné pohyby, a proto se v dielektriku objevuje více 

relaxačních mechanismů. Tyto mechanismy se projevují jako lokální maxima v průběhu 

)(f    a jako lokální poklesy v průběhu )(f   , jak je patrné z obr. 17. Tento jev je

patrný především u polymerních látek.

Obr. 17  Klasifikace relaxačních mechanismů

Relaxační spektrum závisí obecně na teplotě, a proto se při každé teplotě projeví jiný 

tvar průběhu )(f   . Při změně se teplotě se mění poloha, výška a tvar (symetrie a šířka) 

jednotlivých maxim. Kromě lokálních maxim se dielektrické spektrum skládá z příspěvků 

jednotlivých vodivostních mechanismů, jež se graficky projevují jako hyperboly. Lokální 

maximum může ve změřeném průběhu i chybět. Tento stav nastává u teploty, při které nemusí 

být v experimentálním frekvenčním okně lokální maximum vůbec přítomno. 

Obecně lze v jednom konkrétním dielektriku pozorovat více relaxačních mechanismů 

(maxim), které se označují písmeny řecké abecedy  ,,,  atd. Při sledování frekvenční 

závislosti  )(f    a při konstantní teplotě se  - relaxací, tzv. primární relaxací nazývá 

relaxační mechanismus nacházející se při nejnižší frekvenci. Nejbližším dalším relaxačním 

mechanismem je  - relaxace, nebo-li sekundární relaxace, vyskytující se při vyšší frekvenci 

atd. Kdybychom pozorovali teplotní závislost )(f T , tak se naopak  - relaxace objeví 

při nejvyšší teplotě a  - relaxace při teplotě nižší [26]. Jednotlivé relaxace (  ,,, atd.) 

objevující se v relaxační mapě lze přiřadit pohybům konkrétních dipólů, které se v látce 

vyskytují. Relaxační spektrum lze ilustrovat také jako trojrozměrné zobrazení znázorňující 

závislost ztrátového čísla na teplotě a současně na frekvenci (obr. 18).
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Obr. 18  Trojrozměrné zobrazení závislosti ),(F  f znázorňující závislost ztrátového čísla na frekvenci       

a současně na teplotě [37]

Primární relaxace

Charakteristickým rysem primární relaxace ( ) je její silně kooperativní charakter. 

K pohybům jednotlivých dipólů totiž nedochází izolovaně, ale pouze v součinnosti s pohyby 

vedlejších dipólů. Lze říci, že ke změnám orientace dipólů může docházet pouze v rámci 

větších změn struktury látky jako celku. S relaxací se lze setkat ve dvou hlavních podobách,   

a to jako normální mód spojený se změnami orientace dipólů ležících v hlavním řetězci a jako 

segmentální mód spojený se změnami orientace dipólů zakotvených pevně na hlavním řetězci, 

ale kolmo na něj.

Normální mód souvisí s největšími změnami uspořádání látky a projevuje se jen při 

nejvyšších teplotách ležících obecně daleko nad teplotou zeskelnění, tj. v kapalně viskózním 

stavu látky.

Segmentální mód závisí podstatně na teplotě. Při teplotě zeskelnění ustává pohyb 

jednotlivých segmentů látkového řetězce a v důsledku toho jsou při nižších teplotách změny 

uspořádání většího dosahu málo pravděpodobné [26].

Při popisu chování  - relaxace se nejčastěji vychází z Vogelovy – Fulcherovy –

Tammanovy (VFT) rovnice, pro kterou platí vztah

f  [Hz]
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kde T je absolutní teplota, 0f je relaxační frekvence, B a T0 jsou empirické parametry tohoto 

modelu.

Sekundární relaxace

Sekundární relaxací (  ) jsou označovány ty relaxační mechanismy, které jsou spojené 

s lokálními pohyby v řetězci a které nevyžadují kooperativní součinnost velkých částí řetězce 

látky. Tato relaxace je charakteristická izolovaným, lokálním pohybem jednotlivých dipólů, 

které při svém pohybu překonávají lokální energetické bariéry, bez jakýchkoliv vzájemných 

interakcí [53]. 

Typickým rysem  - relaxací je symetričnost a obvykle velká šíře průběhu relaxačního 

maxima v )(f   . To je způsobeno velkou různorodostí jednotlivých lokálních okolí        

a z ní vyplívající velkou šíří rozložení relaxačních dob. Dalším charakteristickým rysem     

 - relaxace je skutečnost, že relaxační frekvence závisí na teplotě podle Arrheniova zákona 

vztahem [26]

kT

W

eff


 0 , ( 34 )

kde 0f je relaxační frekvence, W aktivační energie, T absolutní teplota a k Boltzmannova 

konstanta.

Stejným přístupem lze vyjádřit závislost relaxační doby τ na teplotě podle Frőlicha 

vztahem

kT

W

e


 0 , ( 35 )

kde 0 je relaxační doba pro W = 0.

Relaxace má obecně dvě hlavní příčiny, a to lokální pohyby hlavního řetězce a pohyby 

bočních skupin řetězce.
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Lokální pohyby hlavního řetězce

Přiložením vnějšího elektrického pole na dielektrikum se začínají měnit polohy 

jednotlivých uhlíkových atomů, které jsou základním stavebním kamenem většiny 

používaných polymerů. Jejich poloha se mění, jelikož se soustava snaží docílit stav 

s minimální energií. Na těchto pohybech se podílí vždy jen několik vazeb, zatím co jiné části 

řetězce vykonávají své pohyby nezávisle na nich [53]. Podle typu pohybu se rozlišují pohyby 

1., 2. a 3. druhu (obr. 19, obr. 20 a obr. 21). Pro určení přesného pohybu řetězců se využívá 

dvou koncových atomů (body A a B) celého polymerního řetězce. Pohyb 1. druhu je často 

označován jako rotace křídlového hřídele. Jedná se v podstatě o rotaci celého řetězce kolem 

osy procházející atomy A a B, tzn. že poloha začátku a konce řetězce se nemění. 

                    

Obr. 19  Pohyby 1. druhu v řetězci polymeru [26]

U pohybu 2. druhu se mění vzdálenost mezi body A a B a zároveň se posouvá bod B. 

                 

Obr. 20  Pohyby 2. druhu v řetězci polymeru [26]

Pohyby 3. druhu jsou ty, u kterých se nemění vzdálenost mezi body A a B (stejně jako 

u 1. druhu), ale dochází k rotaci koncového atomu (bodu) B.

A

A

A

A

B

B

B

B
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Obr. 21  Pohyby 3. druhu v řetězci polymeru [26]

Pohyby bočních skupin řetězce látky

Relaxační mechanismus může vzniknout také pohybem bočních skupin polymerního 

řetězce, které vykazují nenulový dipólový moment. V polymerních látkách nejsou dipólové 

momenty nikdy úplně volné, a tudíž je možnost jejich orientace značně omezena. Závisí 

především na energetických nárocích rotace kolem jednoduchých vazeb a na intenzitě 

mezimolekulárních sil, které musí být překonány. Jednotlivé pohyby se u konkrétních 

polymerů liší, ale podstata je více méně stejná a spočívá v rotaci boční skupiny okolo osy 

vazby, jež ji spojuje s hlavním řetězcem. Rotace bočního řetězce je znázorněna v případě 

polymetylmetakrylátu (PMMA), jak je vidět na obr. 22.

Obr. 22  Polohy bočních skupin v PMMA [26]

Řetězec polymerní látky (většinou C – C řetěz) obsahuje různé reaktivní skupiny 

napojené na hlavní řetězec. Tyto reaktivní skupiny (karboxylové skupiny –COOH, 

karbonylové skupiny –CO-, hydroxyly –OH aj.) často obsahují dipóly, které způsobují změnu 

jejich orientace v prostoru vlivem vnějšího elektrického pole. Volnost otáčení těchto dipólů     

a jejich následné uspořádání se interpretuje jako ohebnost řetězce (molekulová ohebnost).

Možná přeorientace postraních skupin následkem působících dipólů závisí především na 

pevnosti chemických vazeb, prostorovém omezení a energetickém diagramu dané skupiny 

A

A

B

B
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(obr. 23). Ohebnost řetězce je pak tím větší, čím nižší jsou energetické nároky na změnu 

uspořádání otáčením kolem vazeb.

Obr. 23  Energetický diagram poloh bočních skupin PMMA [26]

Základním prvkem polymetylmetakrylátu [-CH2-CCHC3COOR-]n  je uhlíkový řetězec, 

kde následkem vnějšího elektrického pole mohou vznikat následující druhy pohybů [26]: 

  - relaxace odpovídající rotaci celého celku –COOH spolu s C-C, tzn. přechody mezi 

stavy (1) → (4) a (2) → (3),

  - relaxace odpovídající rotaci skupiny –COOR okolo osy C-C spojující ji s hlavním 

řetězcem, tzn. přechody mezi stavy (1) → (2) a (3) → (4).

Relaxace vyšších řádů

V některých případech se lze setkat u polymerních látek kromě relaxací a   také 

s dalšími relaxačními mechanismy, které se označují , ,   atd. U rozdílných látek mají 

rozdílné příčiny. Vyznačují se nižší aktivační energií než u  - relaxace a jsou způsobovány 

pohyby bočních řetězců nebo funkčních skupin. Pokud je již  - relaxace vyvolána pohyby 

bočních skupin, pak příčinou - relaxace jsou pohyby jiného bočního řetězce či funkční 

skupiny [53].

Např. zdrojem vyšších relaxací jsou oligomerní látky, které se zabudovávají do řetězce 

polymeru při jeho výrobě. A právě tyto látky mohou vykonávat lokální pohyby a být tudíž 

zdrojem dalšího relaxačního mechanismu.
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Průběh relaxačního spektra se zpravidla matematicky popisuje pomocí vhodných 

empirických funkcí, např. Havriliak - Negamiho rozdělení aj. Jiným typem zobrazení 

předchozího průběhu je závislost polohy relaxačního maxima na převrácené hodnotě 

termodynamické teploty. Jedná se o teplotní závislost DRS, nazývanou relaxační mapa nebo 

aktivační diagram. Tato teplotní závislost se dá matematicky popsat pomocí teplotní závislosti 

jednotlivých parametrů vystupujících v použitých empirických funkcích. Mezi tyto parametry 

se řadí především parametry charakterizující polohu relaxačních maxim, tzn. fmax a τ0. 

K vyjádření závislosti polohy relaxačního maxima na teplotě se využívají právě 

závislosti ln fmax = f(1/T) a ln τ0 = f(1/T) z důvodu, že se v nich teplotní závislost klasického 

teplotně aktivovaného děje (Arrheniův zákon) zobrazuje jako přímka (viz. obr. 24). 

Obr. 24  Relaxační mapa [26]

2.4.2 Funkce rozložení relaxačních dob

Historicky bylo odvozeno pro popis dielektrické relaxace několik různých, více                

či méně empirických funkcí. Používané funkce vycházejí z experimentálně zjištěných 

průběhů složek komplexní permitivity v závislosti na frekvenci nebo analogicky z průběhů 

vybíjecího či nabíjecího proudu v závislosti na čase. Tyto empirické funkce obsahují několik 

parametrů a v dielektrické relaxační spektroskopii se studuje závislost těchto parametrů na 

vnějších faktorech. Mezi nevýznamnější patří teplota, vlhkost, intenzita elektrického pole        

a nově i UV záření.
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a) Coleho – Coleho rozdělení

Reálná dielektrika se ve skutečnosti skládají z několika typů dipólových molekul, 

jejichž relaxační doby mohou být značně odlišné. Jednotlivé relaxační doby jsou rozloženy 

podle určité distribuční funkce kolem nejpravděpodobnější relaxační doby 0 . Průběh 

komplexní permitivity je pak dán superpozicí jednotlivých Debyeho mechanismů s různými 

relaxačními dobami a platí pro ni vztah
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V komplexní rovině je grafem této funkce Coleho – Coleho kruhový diagram (obr. 25)               

se středem půlkružnice pod reálnou osou   . Čím větší je parametr  , tím je větší distribuce 

relaxačních dob a tím více se střed půlkružnice posunuje pod osu   .

Obr. 25  Coleho – Coleho kruhový diagram při distribuci relaxačních dob [31]

b) Coleho – Davidsonovo rozdělení

Cole spolu s Davidsonem vyjádřili komplexní relativní permitivitu vztahem 
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V komplexní rovině má tato funkce tvar deformované kružnice, která je zploštělá 

směrem k vysokým frekvencím (obr. 26) a parametr   charakterizuje rozptyl relaxačních 

dob.
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Obr. 26  Coleho – Davidsonův diagram s jedním distribučním parametrem [39]

c) Havriliakovo – Negamiho  rozdělení

V poslední době se stále více prosazuje pro popis dielektrické relaxace ve frekvenční 

oblasti Havriliakova – Negamiho funkce. Tato funkce má totiž čtyři parametry, jimž lze 

přiřadit názorný grafický (obr. 27) i fyzikální význam. Vznikla na základě vyhodnocení 

rozsáhlého souboru experimentálních dat kombinací dvou předchozích rozložení relaxačních 

dob. Vztah pro komplexní permitivitu má tvar
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Na obr. 27 je znázorněn průběh Havriliakovy – Negamiho funkce v souřadnicovém 

systému log / log.

Obr. 27  Havrilikova – Negamiho funkce v log-log souřadnicích [37]
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Jelikož tato funkce obsahuje čtyři nezávislé volitelné parametry ),,,( 0 s , 

zatímco v Coleho – Coleho a Coleho – Davidsonově rozdělení jsou tyto nezávislé parametry 

pouze tři, musí postihovat řadu experimentálních souborů dat lépe, než obě předchozí. Toto 

rozdělení má významnou vlastnost, a to že v logaritmických souřadnicích je závislost 

)(f    tvořena dvěma přímkami se směrnicemi   pro  << 0/1  a   pro  >> 0/1  .

Z následujících zjištění je patrné, že parametry   a   mají názornou geometrickou 

interpretaci. Parametr   vyjadřuje míru zploštění maxima a nabývá hodnot v intervalu  1;0 . 

Hodnota parametru   se pohybuje také v intervalu  1;0  a vyjadřuje míru asymetrie 

disperzní křivky. Na obr. 28 a obr. 29 je znázorněn vliv parametru ,  resp.  , na průběhy 

relativní permitivity a ztrátového čísla.

Obr. 28  Vliv koeficientu   na průběh složek komplexní permitivity [34]

Obr. 29  Vliv koeficientu   na průběh složek komplexní permitivity [34]
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Parametr 0  je relaxační doba, která udává polohu relaxačního maxima. Poslední 

parametr   s  je intenzita relaxace, které je úměrná výška relaxačního maxima. 

2.5 Síťování polymerů

Polymery jsou přírodní nebo syntetické látky složené z molekul jednoho nebo více 

druhů atomů nebo skupin navzájem spojených. Přidáním (odebráním) jedné nebo několika 

konstitučních jednotek se řada fyzikálních a chemických vlastností nemění. To, co odlišuje 

polymery od jiných materiálů, je řetězová struktura jejich molekul, tj. dlouhá lineární řada 

vzájemně spojených atomů [49].

Síťování (vytvrzování) polymerů je významnou součástí řady zpracovatelských           

a aplikačních postupů. Jedná se o vzájemné spojování polymerních řetězců na nekonečně 

velké, prostorově zesítěné makromolekuly. Dochází tedy ke vzniku trojrozměrné prostorové 

sítě. Vzhledem k velké délce polymerních řetězců stačí zcela malé množství síťujícího činidla 

(iniciátoru), aby se dosáhlo nerozpustnosti. Potřebné množství síťujícího činidla je tím menší, 

čím větší je relativní molekulová hmotnost polymeru.

V prvním stádiu síťovacího procesu se zvyšuje stupeň rozvětvení (tzn. zavedení 

malého počtu příčných vazeb do polymerů) a vzrůstá molekulová hmotnost polymeru, aniž by 

vznikla trojrozměrná polymerní síť. Při jisté koncentraci příčných vazeb se objeví první stopy 

trojrozměrné struktury, tzv. gelu. Říkáme, že se systém nachází ve svém bodě gelovatění. 

V tomto bodě se výrazně mění vlastnosti polymeru. Při jakékoliv vyšší koncentraci příčných 

vazeb se polymer skládá ze dvou složek. Tou první je gel, který je nerozpustný ve všech 

rozpouštědlech a tou druhou je sol, která je rozpustná a dá se vyextrahovat. Dostane-li           

se polymer do určitého stupně zesítění, říkáme, že došlo k vytvrzení a už ho nelze dále 

tvarovat.

Zesítění polymeru vede ke zlepšení elektroizolačních vlastností, zvýšení tvarové 

stálosti za tepla, zvýšení odolnosti vůči chemikáliím a rozpouštědlům (jen botnají), zhoršení 

tavitelnosti a snížení propustnosti pro plyny. Čím hustěji je polymer zesíťován, tím obtížněji 

do něho vnikají nízkomolekulární látky, tím více klesá jeho botnavost a navlhavost. 

Ke vzniku prostorové sítě polymeru může dojít různými způsoby, nejčastěji však 

polykondenzací nebo polyadicí vícefunkčních monomerů, kopolymerací monomerů, z nichž 

některý má funkčnost vyšší než 2 (počet vazeb, které je monomer schopen vytvořit),
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vytvářením příčných můstků mezi makromolekulami, vzájemnou reakcí makromolekul 

s vhodnými funkčními skupinami a reakcí funkčních skupin polymerů s vhodnými síťujícími 

činidly [56].

2.6 Polyesterová pryskyřice

Pod pojmem polyesterová pryskyřice rozumíme roztoky lineárních nenasycených 

polyesterů (především oligomerů obsahujících reaktivní dvojné vazby C=C) rozpuštěných 

v monomeru (nejčastěji styrénu) schopném kopolymerace, kterou dojde k vytvrzení 

pryskyřice.

Reaktivní monomer plní několik funkcí. Při přípravě funguje jako rozpouštědlo

(samotný nenasycený polyester má vysokou viskozitu), při vytvrzování se zabudovává do 

vznikající polymerní sítě a také musí splňovat řadu předpokladů. Především musí mít nízkou 

těkavost (samotný nenasycený polyester má vysokou reaktivitu), dobrou rozpouštěcí 

schopnost pro polyester, musí s polyesterem kopolymerovat, nesmí být hygienicky závadný   

a musí mít přijatelnou cenu. Je nutné také zajistit, aby rychlost homopolymerace byla nižší 

nebo maximálně srovnatelná s kopolymerací s nenasycenou vazbou v polyesterové pryskyřici. 

Především z těchto a ekonomických důvodů je využíván styrén. Jeho velkou 

nevýhodou je intenzivní nepříjemný zápach při vytvrzování, těkavost a hořlavost. To je hlavní 

příčinou, proč se v poslední době místo styrénu využívá jako monomerní reaktivní 

rozpouštědlo diropylenglicodiakrylát. Funkčnost (tj. počet reaktivních skupin v jedné 

molekule monomeru) a počet monomerů zabudovaných v síti má klíčový vliv na 

technologické a mechanické vlastnosti systému. Vysoká funkčnost a počet monomerů 

příznivě ovlivňují rychlost vytvrzování a odolnost vůči rozpouštědlům. Výsledná polymerní 

síť je však křehká, což může již při malém mechanickém namáhání vést k praskání.

Oligomery (lineární nenasycené polyestery) jsou podobné monomerům tím, že 

obsahují také několik reaktivních skupin. Rozdíl je ale v tom, že tyto reaktivní skupiny jsou 

umístěny na mnohem delším polymerním řetězci. Oligomer totiž bývá sto až tisíckrát delší 

než monomer. Dlouhé řetězce oligomeru zabudované v polymerní síti zlepšují mechanické 

vlastnosti celého systému. Především zamezují praskání, zlepšují pružnost a adhezi. 

Z terminologického hlediska je polyester produktem reakce organických kyselin 

(obsahují funkční skupinu –COOH) s organickým alkoholem (obsahuje funkční skupinu        

–OH) → vzniká vazba, která je charakteristická pro polyester (obr. 30).
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Obr. 30  Reakce dvou funkčních skupin vedoucích ke vzniku polyesteru

Aby bylo možné připravit delší řetězec, musí každý z těchto produktů obsahovat 

minimálně dvě reaktivní karboxylové skupiny –COOH (di-kyseliny) či hydroxylové skupiny 

–OH (dioly). Velmi často se jako diol využívá propylenglycol (obr. 31).

CH2 - OH-OH - CH

CH3

Obr. 31  Řetězec propylenglycolu [28]

Řetězec vlastního nenasyceného polyesteru je znázorněn na obr. 32.
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Obr. 32  Řetězec vlastního nenasyceného polyesteru [28]

Rozpouštění polyesterů v reaktivním monomeru je nutné z důvodu vysoké viskozity 

(velké množství oligomerů v roztoku nenasycených polyesterů → oligomery zvyšují 

viskozitu), a tudíž špatné zpracovatelnosti samotných nenasycených polyesterů. Nenasycený 

polyester se s kapalným monomerem kombinuje z důvodu, aby vzniklý roztok byl kapalný     

a bylo možno s ním lépe manipulovat, aby vytvrzování za přídavku iniciátoru probíhalo 

snadno a vlastnosti vytvrzených produktů byly dobré [41].

Aplikační vlastnosti nenasycených polyesterových pryskyřic mohou být ovlivňovány 

mnoha faktory, z nichž hlavní jsou druh a množství nenasycené a modifikující dikarboxylové 



46

kyseliny, druh a množství nenasyceného monomeru, molekulová hmotnost polyesteru, druh   

i množství inhibitoru a iniciátoru, systém a podmínky vytvrzení.

2.6.1 Vytvrzování polyesterové pryskyřice

Při vytvrzování polyesterové pryskyřice dochází k radikálové kopolymeraci

(polymerační reakci je podrobeno současně více monomerů) nenasyceného polyesteru 

s nenasyceným reaktivním monomerem. Reaktivním monomerem bývá obvykle styrén nebo 

diropylenglicodiakrylát a vlastní vytvrzovací reakce probíhá za přítomnosti peroxidů             

či azosloučenin jako iniciátorů. Množství použitého iniciátoru potřebného k optimálnímu 

stupni vytvrzení závisí na typu pryskyřice, požadované době životnosti kapalné směsi              

a požadované rychlosti vytvrzení. Radikálová kopolymerace je řetězová reakce, která je 

provázena objemovým smrštěním o 5 až 12 %. Skládá se ze tří elementárních dějů, mezi které 

patří iniciace, propagace a terminace.

Síťovací radikálová reakce je zahájena pomocí radikálů ( R ), vzniklých termickým 

štěpením kovalentních vazeb v iniciátorech, nejčastěji vlivem zvýšené teploty. Postup 

vytvrzování je dán typem použitých iniciátorů, které se od sebe liší právě teplotou, při které je 

jejich rozpad maximální. Druhým krokem procesu iniciace je atak nestabilní dvojné vazby 

v molekule nenasyceného polyesteru ( 1M ) nebo reaktivního monomeru ( 2M ) primárním 

volným radikálem R . Výsledkem iniciace je vznik sekundárního radikálu RM , platí

[28]:
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Potom nastává propagace, při které dochází k reakci vzniklých sekundárních radikálů

s dalšími molekulami nenasyceného polyesteru a reaktivního monomeru, a tím dochází ke

vzniku nekonečné síťové struktury. Při reakci dvou různých monomerů se rozlišují celkem

čtyři reakce:
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kde kij jsou rychlostní konstanty jednotlivých reakcí. 

Pokud jsou kii >> kij, vznikají pouze hopolymery obou monomerů (nenasycený 

polyester 1M  a reaktivní monomer 2M ). Při kii < kij vzniká kopolymer (při kii << kij

vzniká tzv. alternující kopolymer, ve kterém se pravidelně střídá monomer 1 a 2)         

a pokud kii = kij vzniká náhodný kopolymer, u kterého je pravděpodobnost připojení 

kteréhokoliv monomeru k rostoucímu řetězci stejná.

S rostoucím počtem molekul pevně k sobě vázaných v 3D síti klesá množství 

dostupného monomeru a tím dochází k terminaci (ukončení) reakce. Nejčastějším způsobem 

terminace je srážka dvou radikálů. Schematicky lze kopolymerační reakci oligoesteru 

(nenasycený polyester) se styrenem (reaktivní monomer) znázornit pomocí obr 33.

CH2CHX

CH CH XX

XCH CH

CH

CH

CH

CH

+n

XCHCHX CH XCH

CH

CH2CH2

CH

CH XCH CHX CHCH X

[ ][ ]
n n

X = COOCH2CH2OOC

Obr. 33  Proces radikálové kopolymerace nenasyceného polyesteru s reaktivním monomerem [28]

Peroxidy a azosloučeniny se rozkládají na radikály nejen působením tepelné energie, 

ale i účinkem UV záření. Obecně se na radikály rozkládají sloučeniny, které absorbují 

světelnou energii nutnou pro disociaci vazby. Kromě zde zmíněných peroxidů a azosloučenin 

lze využít např. bisulfidy, aldehydy, aromatické ketony aj. V tomto případě ale hovoříme       

o fotoiniciaci a iniciátory jsou nahrazeny fotoiniciátory. Jedná se o způsob vytvrzování, který 

se využívá v současné době především k výzkumným účelům, ale své uplatnění nachází také 

ve stomatologii. 
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Vytvrzování pomocí UV záření probíhá velmi rychle a tím umožňuje podstatně zvýšit 

produktivitu práce. Hlavní výhodou je skutečnost, že samotné vytvrzování není závislé na 

teplotě, tudíž může být prováděno i při teplotě pod 0 °C.                                 

Jelikož je nenasycený polyester vícefunkční, vede již nepatrná radikálová 

kopolymerace ke vzniku gelu. Kopolymerační teplo závisí na složení pryskyřice. Průběh 

vytvrzování se sleduje pomocí tzv. vytvrzovací charakteristiky (obr. 34). Vytvrzovací 

charakteristika závisí na druhu nenasyceného polyesteru, druhu a množství monomeru,         

na množství inhibitoru a iniciátoru.

Obr. 34  Vytvrzovací charakteristika (tg – doba zgelovatění, tv – vytvrzovací doba, Tmax  - maximální teplota)                                      

2.6.2 Vliv množství nenasycené a modifikující kyseliny v řetězci

Nenasycené polyestery se připravují z nenasycené a modifikující dikarboxylové 

kyseliny. Modifikující kyselina se přidává z důvodu velké reaktivity a nevyhovujících 

vlastností samotné nenasycené kyseliny. Poměr nenasycené a modifikující dikarboxylové 

kyseliny se volí podle toho, k jakému účelu má pryskyřice sloužit (pohybuje se mezi 2 až      

0,3). U univerzálních typů bývá tento poměr rovný 1.

Vliv různého poměru nenasycené (izoftalové) a modifikující (maleinanhydridové)

kyseliny v molekule polyesterové pryskyřice na mechanické vlastnosti je dokumentován 

v následujících grafických závislostech.
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Obr. 35 Závislost poměrného prodloužení na poměru modifikující a nenasycené kyseliny v molekule 
polyesterové pryskyřice [28]
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Obr. 36 Závislost pevnosti na poměru modifikující a nenasycené kyseliny v molekule polyest. pryskyřice [28]

2.6.3 Vliv množství reaktivního monomeru v řetězci

Do reakční směsi polyesterové pryskyřice je třeba dodat dostatečné množství 

reaktivního monomeru (styrén, diropylenglicodiakrylát aj) tak, aby zreagoval s co největším 

množstvím dvojných vazeb v polyesterové pryskyřici a pospojoval tak řetězce mezi sebou. 

Jelikož reaktivní monomer reaguje vždy částečně sám se sebou (hopolymerace) a malé 

množství při výrobě vytěká, přidává se do směsi polyesterové pryskyřice nadbytek 

reaktivního monomeru. Počet molekul reaktivního rozpouštědla na jednu dvojnou vazbu 

v řetězci udává tzv. molární poměr X. 
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Závislost pevnosti vytvrzené polyesterové pryskyřice na obsahu reaktivního 

monomeru (v tomto případě styrénu) uvádí obr. 37, ze kterého je patrná existence optimálního 

počtu molekul reaktivního rozpouštědla na jednu dvojnou vazbu nacházejícího se v oblasti 

mezi 3 až 4 molekulami. V oblasti nad šestinásobkem obsahu reaktivního rozpouštědla se 

vlivem velkého množství tvořeného homopolymeru v pryskyřici mechanické vlastnosti 

zhoršují [28].
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Obr. 37 Závislost pevnosti polyesterové pryskyřice na obsahu reaktivního monomeru v řetězci [28]

Závislost modulu pružnosti na obsahu reaktivního monomeru (v tomto případě 

styrénu) uvádí obr. 38. Je patrné, že s rostoucím obsahem reaktivního monomeru v řetězci 

dochází ke snižování modulu pružnosti. Tato skutečnost je způsobena redukcí hustoty sítě       

a rostoucím příspěvkem vznikajících homopolymerů. 
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Obr. 38 Závislost modulu pružnosti polyesterové pryskyřice na obsahu reaktivního monomeru v řetězci [28]
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2.6.4 Použití polyesterové pryskyřice

Vytvrzené pryskyřice se vyznačují vysokým leskem, transparentností, dobrými 

mechanickými a elektroizolačními vlastnostmi, odolností proti vodě, olejům a řadě dalších 

chemikálií.

V současné době se vyrábí mnoho typů pryskyřic pro různé aplikace. Nejrozšířenější 

použití nenasycených polyesterových pryskyřic je ve formě skelných laminátů ve stavebnictví 

(panely, příčky, obklady, okenní rámy). V dopravě se využívají jako součást automobilů 

osobních i nákladních, při výrobě vagónů, lokomotiv i letadel. Své uplatnění nacházejí při 

stavbě lodí a ve spojové technice ve formě dielektrických krytů a vysílacích prvků.

Polyesterové pryskyřice se uplatňují jako lisovací hmoty v elektrotechnice. Jsou podstatou 

vynikajících elektroizolačních laků a laků na dřevo.

2.7 Ultrafialové záření

Jedná se o elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší, než má viditelné světlo, 

avšak delší než má rentgenové záření [6]. Na zemi existují živočichové (ptáci, plazi, některý 

hmyz), kteří dokážou UV záření vnímat,  pro člověka je však neviditelné. Na obr. 39 je 

znázorněno spektrum UV záření z hlediska biologických účinků.

Obr. 39 Spektrum UV záření z hlediska biologických účinků [38]
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Téměř celé elektromagnetické spektrum z obr. 39 patří do skupiny tzv. blízkého 

ultrafialového záření (400 – 200 nm). Lze se ale také setkat s pojmem jako „vzduchoprázdné 

ultrafialové záření“, které patří do skupiny dalekého ultrafialového záření (200 – 10 nm). 

Jedná se o záření, které je při dopadu na zemský povrch pohlcováno vzduchem.

Přirozeným zdrojem ultrafialového záření je Slunce. S rozvojem techniky a vědy 

vznikaly i zdroje jiné, tzv. umělé. Nejznámějším představitelem umělých zdrojů 

ultrafialového záření je elektrický oblouk. Intenzita UV záření roste úměrně s intenzitou 

proudu přiváděného do elektrody. Mezi další představitele umělých zdrojů UV záření patří 

také xenové a rtuťové výbojky, používané především k léčebným a kosmetickým účelům. 

Svoje uplatnění nachází  také při realizaci tzv. horského slunce. 

Ultrafialové záření je využíváno v mnoha oblastech, mezi které patří např. biochemie, 

spektroskopie, spektrofotometrie, fototerapie, čistění vody, detekce požáru, dezinfekce, 

odborné posudky obrazů, analýza minerálů, zpracování jídla, příprava polymerů aj.

2.8 Elektroizolační laky

Elektroizolační laky tvoří důležitou součást elektrické izolace nejrůznějších dílů           

a součástí elektrotechnických zařízení. Jejich úkolem je vyplnění všech prázdných míst 

v izolaci elektrotechnických zařízení při impregnaci a vytvoření suchého lakového povlaku, 

tzv. filmu na povrchu. Tím se zlepší především elektrická pevnost a tepelná vodivost izolace. 

Aby izolační lak splnil požadované podmínky, musí vykazovat dobré mechanické, chemické

i elektrické vlastnosti. Před použitím musí mít dostatečnou skladovatelnost, odpovídající 

viskozitu a nesmí být jedovatý [32].

Převedení laku z kapalného do pevného stavu, tzv. vytvrzování, může probíhat 

různými způsoby. Nejčastěji jde o fyzikální a chemický způsob, při němž probíhají dva děje 

na sobě nezávislé. Nejprve se začínají odpařovat rozpouštědla a ředidla, ale ještě před jejich 

úplným odpařením začnou probíhat chemické reakce, které vedou ke zpevnění lakového 

filmu. U některých laků se tvoří pevný film čistým odpařením rozpouštědel (laky lihové).     

U dalších laků dochází při zvýšené teplotě, popř. i zvýšeném tlaku, k zesíťování polymerací, 

kopolymerací, popř. polykondenzací (laky bezrozpouštědlové – nenasycené polyestery, 

epoxidové pryskyřice). Základní složkou každého laku je tzv. filmotvorná látka, která je 

schopná po proběhnutí určitých fyzikálních a chemických dějů vytvořit souvislý lakový film. 

V praxi se obsah filmotvorných látek často označuje jako sušina laku [25].
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2.8.1 Klasifikace elektroizolačních laků

Podle obsahu filmotvorné složky lze laky rozdělit do dvou skupin, a to na laky 

rozpouštědlové a bezrozpouštědlové. 

Rozpouštědlové laky jsou roztoky filmotvorných látek v příslušných rozpouštědlech    

a ředidlech. Filmotvornou látku rozpouštědlových laků představují nejčastěji různé syntetické 

pryskyřice, přírodní pryskyřice, vysychavé rostlinné oleje, jejichž obsah v laku tvoří sušinu. 

Obsah sušiny u těchto laků se pohybuje v rozmezí 10 až 60 %. Rozpouštědla jsou neaktivní 

složkou laků, která se během procesu vytvrzování vypaří. Jejich úlohou je převést filmotvorné 

látky do roztoku, a tím umožnit jejich homogenizaci. Rozpouštědla také slouží k upravení 

tekutosti laku tak, aby se dal zpracovat příslušnými aplikačními technologiemi. Často           

se využívá lakový benzín, benzen, toulen, aceton aj. Ředidla se u rozpoštědlových laků 

využívají především z finančních důvodů, jelikož jsou podstatně levnější než rozpouštědla. 

Samotná sice nedokážou rozpouštět filmotvorné složky, ale ve spojitosti s rozpouštědly slouží 

na úpravu tekutosti laku před samotným zpracováním.

Bezrozpouštědlové laky neobsahují žádná rozpouštědla ani ředidla. Skládají se pouze 

z filmotvorných látek (sušiny), které se vytvrzují bez jakýchkoliv výparů během procesu 

vytvrzování. Filmotvorné látky bezrozpouštědlových laků tvoří především syntetické 

pryskyřice na bázi epoxidů, polyesterů, polyuretanů a silikonů, s různými modifikujícími 

látkami. Některé obsahují monomery, které se označují jako reaktivní rozpouštědla. Ty plní 

funkci rozpouštědel pro pevné nebo málo tekuté syntetické pryskyřice, snižují viskozitu laku, 

avšak na rozdíl od neaktivních rozpouštědel (rozpouštědlové laky) jsou schopné reagovat 

s ostatními složkami laku a zabudovat se do struktury lakového filmu. Největší předností 

těchto laků je skutečnost, že během vytvrzovaní neuvolňují žádné emise. Požadovanou 

tloušťku izolační vrstvy lze tedy dosáhnout pouze prvotním nanesením laku, což je oproti 

lakům rozpouštědlovým značná výhoda [4].

Podle chemické povahy filmotvorných složek laku lze rozlišovat tři skupiny 

elektroizolačních laků [45]:

a) Laky z přírodních pryskyřic – obvykle se označují jako laky lihové. Jedná              

se především o roztoky různých přírodních pryskyřic (kalafuna, jantar, šelak) 

v alkoholu, popř. acetonu. Přeměna laku ze stavu kapalného do pevného probíhá 

pouhým odpařením rozpouštědla.
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b) Laky z vysychavých olejů – obvykle označované jako laky olejové. Základní 

filmotvornou složku tvoří vysychavé rostlinné oleje (lněný olej) v kombinaci 

s přírodními či syntetickými pryskyřicemi. Tyto laky tvrdnou odpařením 

rozpouštědla a oxidací vzdušným kyslíkem, a to buď za studena nebo vypalováním 

v peci při teplotě kolem 120 °C. Poskytují velmi pružné a tvrdé filmy, které dobře 

odolávají vlhkosti a chemickým vlivům, mají dobré elektrické vlastnosti, avšak 

špatně odolávají tepelnému namáhání.  

c) Laky ze syntetických látek – často označované jako laky syntetické. V porovnání 

s výše zmíněnými laky mají o poznání lepší vlastnosti. Pomaleji stárnou a mají lepší 

vlastnosti mechanické. Tyto laky se dělí podle chemické povahy filmotvorné složky 

do několika skupin. Využívají se především pryskyřice fenolické, polyesterové, 

epoxidové, silikonové, dále pak také polyamidy, polystyrén aj.

Podle ČSN 67 6020 lze elektroizolačních laky dělit také podle použití, a to na laky 

impregnační, laky na dráty, na kabely a vodiče, na tkaniny a rourky, laky povrchové a lepící.  

2.9 Mechanické zkoušky nátěrových hmot

Nátěrové hmoty hrají důležitou roli v ochraně konstrukčních a stavebních materiálů. 

Chráněným substrátům propůjčují požadované vlastnosti a brání je zejména před degradací, 

způsobenou povětrnostními i provozními vlivy. Důležitost ochranných povlaků roste, neboť 

se objevují stále nové materiály vyšších užitných vlastností a trvale se rozšiřuje škála 

chráněných substrátů (zejména ocel, zinek, dřevo, papír, beton aj.).

Aby ochranné povlaky splňovaly požadované vlastnosti na ně kladené, musí být 

splněny následující požadavky:

 musí být provedena vhodná a dokonalá úprava povrchu před nanesením,

 nátěrová hmota musí mít požadované vlastnosti ve stavu před nanesením,

 musí být použita vhodná technika nanesení,

 musí být vyhovující podmínky při nanesení (teplota, vlhkost),

 nátěrový film musí být dostatečně zaschlý.
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Pro oblast zkoušení a hodnocení ochranných povlaků je charakteristická poměrně 

velká škála postupů a metod. Jednotlivé metody se odlišují v principech měření, složitosti      

a přesnosti. Je tudíž patrné, že různé metody se liší ve svých požadavcích na technické 

vybavení a kvalitu zkušebního personálu. 

Je nutné si uvědomit, že u řady nejčastěji používaných zkušebních metod může typ 

použitých vzorků a způsob jejich přípravy významným způsobem ovlivnit výsledek zkoušky. 

Proto je žádoucí vybírat co nejpečlivěji, jak vzorky, tak i používaný postup jejich přípravy 

před nátěrem. Je vhodné také vědět, pro jaké aplikace a oblasti použití bude zkoušený nátěr 

sloužit. Zkoušejí-li se např. nátěrové hmoty nebo i jiné produkty pro průmyslové použití, je 

nejlepší tyto zkoušky provádět na podkladech, které nejvíce odpovídají skutečnému 

uvažovanému podkladu. V případě, kdy jsou potřeba např. opticky rovinné plochy pro měření 

lesku, je zase nutné volit zkušební postupy, které zahrnují speciální přípravu podkladů. 

Správně zvolený postup zkoušky je činnost náročná a různé postupy vyžadují, aby je velmi 

pečlivě prováděli pracovníci s potřebnými znalostmi a zkušenostmi [12].

2.9.1 Zkouška ohybem na válcovém trnu (ČSN EN ISO 1519)

Tato zkouška je jednou ze čtyř zkoušek, pomocí kterých se hodnotí odolnost nátěrů, 

laků a obdobných povlaků proti praskání a/nebo oddělení od podkladu za různých podmínek 

deformace. Výběr zkušební metody závisí na vlastnostech, které mají být měřeny a na dohodě 

mezi zainteresovanými stranami. Zkoušky se navzájem liší ve způsobu provedení                   

a v přesnosti. Mezi ostatní patří zkouška hloubením, zkouška ohybem na kónickém trnu a 

zkouška rychlou deformací.

Má-li nátěr více vrstev, lze provést zkoušky pro každou vrstvu zvlášť, nebo může být 

zkoušen nátěrový systém jako celek. Stanovená metoda se může provádět, buď jako zkouška 

vyhovuje/nevyhovuje při provedení zkoušky s jednou specifikovanou velikostí trnu, 

hodnocené podle konkrétního požadavku, nebo se opakuje postup používající postupně 

menších trnů až do stanovení průměru prvního trnu, kdy nátěr praskne, a/nebo se odloupne od 

podkladu.

Pro zkoušku ohybem se používají dva typy zařízení. U obou typů musí být trny 

vyrobeny z vhodného a tvrdého antikorozního materiálu, např. korozivzdorné oceli. Oba  typy 

zařízení poskytují, se stejnými povlaky, podobné výsledky, ale ke zkoušení daného výrobku 

se obvykle používá pouze jeden typ. Rozdíl spočívá v tloušťce podkladu. První typ zařízení je 

vhodný pro zkušební vzorky o tloušťce podkladu do 0,3 mm. 
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Jelikož většina ochranných povlaků je vytvrzována při zvýšených teplotách, je vhodné 

používání podkladů o tloušťce podstatně větší. V opačném případě by mohlo dojít 

k deformaci (zkroucení) podkladu. Pro tyto případy se využívá druhý typ zařízení, pro 

zkušební vzorky o tloušťce podkladu do 1 mm. Pro svou velkou přednost je tudíž v praxi 

častěji požíván. V případě, že povlak bude nanesen na měkkých kovech, např. hliníku nebo 

plastech, může být použit i tlustší podkladový materiál. Je ale nutné zabezpečit to, že nedojde 

k deformaci trnu. 

Ke zkoušení je nutné odebrat reprezentativní vzorky zkoušeného produktu podle 

normy ISO 15528. Jedná se o normu, která specifikuje postupy pro vzorkování nátěrových 

hmot a surovin používaných k jejich zhotovení. Poté se vzorek prohlédne a připraví podle 

ISO 1513. Tato norma stanovuje postup předběžné prohlídky vzorku určeného ke zkoušení 

(vizuální prohlídka – škraloupy, nečistoty, usazeniny aj.).

Jako podkladový materiál se nejčastěji volí ocelové plechy, pocínované plechy nebo 

měkký hliník v souladu s požadavky ISO 1514. Jedná se o normu, která charakterizuje

několik typů normalizovaných podkladů a popisuje postupy pro jejich přípravu před 

nanášením. Pokud by došlo k dohodě mezi zainteresovanými stranami, lze využít i podklady 

plastové.

Při zkouškách je samozřejmostí, že zkušební vzorky musí být rovné, bez deformací      

a bez viditelných trhlin a rýh na obou stranách. Pokud není stanoveno jinak, jejich velikost 

bude záviset na použitém typu zařízení, buď zařízení typu 1 (tloušťka do 0,3 mm) nebo pro 

typ 2 (tloušťka do 1 mm). V případě, že bychom použili vzorky s plastovým podkladem, je 

možné požít vzorky tloušťky do 4 mm.

Pokud není odsouhlaseno jinak, každý zkušební vzorek se připraví podle normy       

ISO 1514. Na připravený vzorek se poté nanese stanoveným způsobem zkoušená nátěrová 

hmota. Pokud dojde k nanášení pomocí štětce, je nutné mít na paměti, že tahy štětce musí být 

rovnoběžné s delší stranou vzorku. Každý zkušební vzorek se suší/vytvrzuje předepsanou

dobu a za stanovených podmínek. Samotné zkoušky se provádějí nejčastěji při teplotě          

(23 ± 2) °C a relativní vlhkosti (50 ± 5) %. Ihned po zkoušce se pod dobrým osvětlením nátěr 

důkladně prohlédne. Často se používá normální vizuální hodnocení, nebo, po předchozí 

dohodě, také lupa se zvětšením 10x. Zaznamenává se průměr prvního trnu, na kterém došlo 

k prasknutí, a/nebo uvolnění nátěru od podkladu. Aby byl výsledek prokazatelný, provede se 

opakovaná zkouška na novém vzorku se stejnou velikostí trnu [12].
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2.8.2 Zkouška hloubením (ČSN EN ISO 1520)

Tato mezinárodní norma stanovuje empirický zkušební postup pro hodnocení 

odolnosti nátěrů, připravených z nátěrových hmot, proti prasknutí nebo odloupnutí od 

kovového podkladu po vystavení postupné deformaci za standardních podmínek. Patří mezi 

výše zmíněné čtyři zkoušky, pomocí kterých se hodnotí odolnost nátěrů, laků a obdobných 

výrobků proti praskání, a/nebo oddělení od podkladu za různých podmínek deformace. 

U vícevrstvového nátěrového systému může být každý nátěr zkoušen zvlášť, nebo 

může být zkoušen nátěrový systém jako celek Stanovená metoda se může provádět, buď jako 

zkouška vyhovuje/nevyhovuje při dosažení specifikované hloubky vtisku hodnocené podle 

konkrétního požadavku, nebo se postupně zvyšuje hloubka vtisku do stanovení minimální 

hloubky, při kterém nátěr praskne, a/nebo se odloupne od podkladu.

Ke zkoušení je nutné odebrat reprezentativní vzorky zkoušeného produktu podle 

normy ISO, stejně jako u zkoušky ohybem na válcovém trnu. Poté se vzorek prohlédne          

a připraví podle ISO 1513, podobně jako u předchozí zkoušky. 

Jako podkladový materiál se nejčastěji volí jeden z možných materiálů uvedených       

v ISO 1514, v souladu se zamýšleným použitím. Zkušební vzorky musí být rovné, bez 

zakřivení a musí být schopné odolat zkoušce hloubením bez prasklin. Pokud nastane praskání 

podkladového materiálu ještě před praskáním samotného nátěrového filmu, zaznamenává se 

výsledek zkoušky nátěrového filmu jako lepší než hloubka vtisku, při které nastalo praskání 

podkladového materiálu.

Pokud není odsouhlaseno jinak, každý zkušební vzorek se připraví stejně jako             

u předchozí zkušební metody. Na připravený vzorek se poté nanese stanovenou metodou 

zkoušená nátěrová hmota. Každý zkušební vzorek se suší/vytvrzuje požadovanou dobu a za 

stanovených podmínek. Samotné zkoušky se provádějí nejčastěji při teplotě (23 ± 2) °C          

a relativní vlhkosti (50 ± 5) %, stejně jako u zkoušky ohybem.

Během zkoušky se prostým okem pozoruje první praskání na povrchu nátěru. 

Vtlačovací tělísko se v tomto bodě zastaví a změří se hloubka vtisku (s přesností 0,1 mm), 

tzn. vzdálenost uražená vtlačovacím tělískem z nulové polohy. Výsledky se potvrdí 

opakováním postupu na dvou nových vzorcích. Pokud se výsledky tří vzorků liší, je nutné 

provést další zkoušky. Pozorování je možné také provádět mikroskopem nebo lupou             

se zvětšením 10x [15].
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2.8.2 Mřížková zkouška (ČSN EN ISO 2409)

Zkouška popisuje metodu pro měření přilnavosti nátěrových systémů. Jedná se           

o destruktivní metodu, která hodnotí odolnost povlaků z nátěrových hmot k oddělení od 

podkladu, pokud je nátěr proříznut pravoúhlou mřížkou pronikající až k podkladu. Zkoušku 

lze provést na hotových výrobcích, a/nebo na speciálně připravených vzorcích. 

U vícevrstvového nátěrového systému lze zkoušku provést pro hodnocení odolnosti 

k oddělování jednotlivých vrstev nátěrů od sebe. Stanovená metoda se může provádět dvěma 

způsoby, buď jako zkouška vyhovuje/nevyhovuje, nebo za příslušných podmínek jako 

šestistupňová klasifikační zkouška.

Pro mřížkovou zkoušku se používají běžná laboratorní zařízení, spolu se speciálními 

pomůckami. Důležité je, aby řezný nástroj měl definovaný tvar, a aby bylo jeho ostří             

ve výborném stavu. Pro všechny druhy povlaků, jak na tvrdých, tak na měkkých podkladech, 

se upřednostňují jednoduché řezné nástroje s jedním ostřím. Řezný nástroj s více ostřími není 

vhodný pro silné povlaky (> 120 μm). 

Vzorkování se provádí stejně jako u předchozích zkoušek, tzn. podle norem ISO 

15528 a ISO 1513. Stejně tak se volí i vhodný podkladový materiál podle normy ISO 1514. 

Vzorky musí být rovné a nedeformované. Vzorky z měkkého materiálu musí mít minimální 

tloušťku 10 mm. Naproti tomu vzorky z tvrdého materiálu musí mít tloušťku minimálně     

0,25 mm. Samotná tloušťka suchého povlaku (v mikrometrech) se stanoví jednou z metod 

specifikovaných v ISO 2808. Měření se provádí v místě mřížkového řezu a jejich počet závisí 

na použité metodě. 

Každý zkušební vzorek se suší (vypaluje) po předepsanou dobu za specifických 

podmínek. Pokud nebylo dohodnuto jinak, samotné zkoušky se provádějí při teplotě                  

(23 ± 2) °C a relativní vlhkosti (50 ± 5) %. Zkouška se provede nejméně na třech stejných 

(podobných) vzorcích. Pokud se výsledky liší o více než jeden klasifikační stupeň a pokud 

výsledky neodpovídají, zkoušky se opakují na jiných místech vzorku.

Ihned po zkoušce se pod dobrým osvětlením řezná plocha zkušebního povlaku 

pozorně prohlédne a porovnáním s vyobrazeními se zkušební plocha oklasifikuje podle tab. 3.

V tabulce je uvedeno šest klasifikačních stupňů, které se využívají v praxi častěji. Pokud        

se vyžaduje pouze hodnocení vyhovuje/nevyhovuje, používají se pouze první tři stupně 

klasifikační stupnice [13].
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Tab. 4  Klasifikační stupnice pro mřížkovou zkoušku

Klasifikace Popis
Vhled povrchu plochy

s mřížkovým řezem

0
Hrany řezů jsou zcela hladké. Žádný čtverec 
mřížky není poškozen → velmi dobrá přilnavost.

1
Malé kousky povlaku odloupnuty v místech 
křížení řezu. Poškození plochy je menší než          
5 % → dobrá přilnavost.

2
Povlak se odlupuje podél řezů, a (nebo) v místech 
křížení řezů. Poškozená plocha je větší než 5 %, 
ale menší než 15 % → průměrná přilnavost.

3

Povlak se odlupuje podél řezů ve velkých pásech 
částečně nebo zcela, a/nebo se odlupuje částečně 
nebo zcela na různých místech čtverců. Poškozená 
plocha je větší než 15 %, ale menší než 35 % → 
uspokojivá přilnavost

4

Povlak se odlupuje podél řezů ve velkých pásech 
zcela, a (nebo) jsou některé čtverce odloupnuty 
částečně nebo zcela. Poškozená plocha je větší než 
35 %, ale menší než 65 % → špatná přilnavost.

5
Jakýkoliv stupeň odlupování, který nemůže být 
klasifikován ani stupněm 4 → žádná přilnavost.

-
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3 Experimentální část

3.1 Elektroizolační lak DOLPHON XL 2109-UV

Elektroizolační lak DOLPHON XL 2109-UV je jednosložková polyesterová 

pryskyřice s nízkou viskozitou. Je určen k impregnaci vinutí, statorů dle IEC normy 

stejnosměrných motorů, bez vakua. Impregnace je prováděna máčením a zakapáváním 

stojících a rotujících vinutí při vyhřívání proudem. Jedná se o lak bez styrénu, DAP a volného 

formaldehydu. Má velmi vysoký bod vznícení a po zesítění vytváří tuhý a elastický film. Má 

dobrou přilnavost, obzvláště při vysokých teplotách a je vhodný pro motory teplotní třídy H 

(180 °C). I přes relativně krátkou dobu želatice a vytvrzování vykazuje vynikající zesítění. 

Fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti laku DOLPHON XL 2109-UV jsou uvedeny 

v tab. 5.

Tab. 5  Vlastnosti zkoumaného elektroizolačního laku

Hustota při 25 °C 1150 ± 50 gr l-1

Váhový úbytek při 140 °C za 20 minut < 3,5 %

Doba želatinace (gelovatění) při 100 °C 9 – 15 minut

Doba vytvrzování při 150 °C 1 hodina

Lepivost (Helical Coil, ASTM D - 2519) při 25 °C 180 N

Tlak par při 20 °C 0,01 mm Hg

Průrazná pevnost ASTM při 23°C 130 kV mm-1

Vnitřní rezistivita (50 % RH, 23 °C) 1,4.1014 Ω cm

Povrchová rezistivita (50 % RH, 23 °C) 1,2.1014 Ω

Dielektrická konstanta 3,14

Výrobce doporučuje následující postup impregnace máčením při vyhřívání proudem:

1. Vinutí zahřejeme na 170 - 180 °C a při stálé rychlosti 150 - 250 mm min-1 namáčíme 

do lázně s pryskyřicí.

2. Prodleva v lázni je odvislá od velikosti a teploty objektu, 3 - 4 minuty.

3. Vytvrzování během 20 - 30 minut při 170 - 180 °C.

4. UV vytvrzování 10 - 20 minut [18].
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3.2 Měření elektrických vlastností 

Měření daných elektrických vlastností bylo provedeno na ústavu elektrotechnologie 

s využitím dostupných měřicích přístrojů a zařízení.

3.2.1 Vytvrzovací aparatura

Za účelem vytvrzení vzorků laku byla zhotovena aparatura skládající                           

se s horkovzdušné komory Stericell a UV lampy. Její reflektor musel projít speciálními 

úpravami zajišťujícími bezpečné uchycení do nerezového roštu, který je součástí 

horkovzdušné komory. Výsledné úpravy umožňují pohodlné nastavování libovolné 

vzdálenosti reflektoru od vytvrzovaného vzorku prostřednictvím křídlových šroubů. Takto 

upravený rošt s UV lampou lze plně využít také pro dlouhodobou expozici vzorků při 

současném působení různých klimatických činitelů v klimatizovaných komorách řady 

Climacell. Na obr. 40 je znázorněno pracoviště pro vytvrzování a dlouhodobou expozici

zkoumaných vzorků. 

Obr. 40  Realizace pracoviště pro vytvrzování a případnou expozici zkoumaných vzorků

UV lampa LABINO PS 135 UV

UV lampa LABINO PS 135 UV je model s oddělenou elektronikou. Její funkce je 

založena na výboji v plynu a vnitřní elektronice. Poskytuje rovnoměrný, stabilní a vysoký 

světelný tok. Oproti klasickým vysokotlakým výbojkám je lampa odolná proti vnějšímu 

magnetickému poli. Součástí UV lampy jsou také výměnné reflektory, které umožňují změnu 
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fokuzace světelného paprsku. Na základě této skutečnosti se dělí na UV lampy s bodovou 

(Spotlight), střední (Midlight) a plošnou (Floodlight) fokuzací (obr. 41).

Obr. 41  Fokuzace UV lamp LABINO [35]

Pro vytvrzování vzorků byl použit reflektor s bodovou fokuzací, kde intenzita paprsku 

ve vzdálenosti 38 cm je větší než 45000 μW cm-2 s rozptylem paprsku (vyzařovací úhel) 3,5 °.

Doba života výbojky je stanovena přibližně na 2000 hodin a na plný výkon dokáže naběhnout 

za 15 s. Lampa vyzařuje UV-A záření a její vrchol je v oblasti vlnových délek na hodnotě  

365 nm [35].

Horkovzdušná komora STERICELL

Jedná se o elektricky vytápěné teplotní komory, které jsou určeny obecně pro 

laboratoře k rovnoměrnému temperování různých druhů materiálů pomocí horkého vzduchu 

při nastavitelné teplotě a volitelném časovém režimu. Vyznačuje se tichým chodem s jemným 

systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který 

eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“. Průběh teploty je řízen moderním 

mikroprocesorem (Fuzzy – logic) s digitálním displejem a teplotním čidlem. Tato technologie 

zajišťuje vysokou přesnost regulace teploty a spolehlivost procesu temperování. Komoru lze 

využít do teploty maximálně 250 °C [8].

Vyhovuje všem současným ekologickým požadavkům. Neprodukuje žádný závadný 

odpad a nezatěžuje pracovní ani životní prostředí. Vnější izolační plášť komory spolu 

s kvalitní izolací výrazně snižuje tepelné ztráty a tím šetří elektrickou energii.
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3.2.2 Měřicí zařízení

Pro měření vzorků laku bylo použito různých přístrojů a zařízení ústavu 

elektrotechnologie. Schématické znázornění zapojení celého měřicího pracoviště je zobrazeno 

na obr. 42. 

Obr. 42  Blokové schéma měřicího pracoviště

RLC metry Agilent E4980A a Agilent 4285 A

Jedná se o přesné RLC metry využité pro měření frekvenčních závislostí kapacity        

a ztrátového činitele, resp. po přepočtu relativní permitivity a ztrátového čísla. Tyto digitální 

měřicí přístroje pracují na principu mostové metody s automatickým vyvažováním. Umožňují 

provádět měření v rozsahu frekvencí 20 Hz až 2 MHz (Agilent E4980A), resp. 75 kHz až      

30 MHz (Agilent 4285 A). Měřicí zařízení Agilent E4980A bylo ovládáno přes rozhraní USB 

(LAN) a zařízení Agilent 4285 A přes GPIB rozhraní prostřednictvím obslužného programu 

VEE Pro. Měření bylo tedy v celém frekvenčním rozsahu plně automatizováno                        

a program zaznamenával naměřené hodnoty do souboru MS Excel. 

Použité přístroje jsou vybaveny korekcemi, které slouží k přesnému nastavení 

počátečního stavu elektrodového systému a brání vzniku chyb během měření. Při daném 

měření se konkrétně jedná o chyby způsobené délkou vodiče, tj. vlastní impedanci                          

a rozptylovou admitanci mezi vodiči. Přístroje jsou vybaveny korekcemi OPEN, SHORT                

a LOAD, které tyto chyby eliminují. Pro měření byly využity korekce s výjimkou LOAD, 

neboť ta slouží pouze pro předem definované frekvence. Před každým měřením se provede 



64

kalibrace, při které přístroj změří tzv. rozptylovou admitanci – korekce OPEN (naprázdno)              

a parazitní impedanci (zbytkovou) – korekce SHORT (nakrátko) [3] a [2]. 

Elektrodový systém Agilent 16451B

Jedná se o tříelektrodový systém sloužící k přesnému měření dielektrických vlastností 

tuhých materiálů v závislosti na měřicím napětí nebo na frekvenci. Výrobcem udávaný 

frekvenční rozsah elektrodového systému je 0 až 30 MHz a provozní teplota je v rozmezí                  

0 až 55 °C. Elektrodový systém se využívá pro sledování elektrických vlastností rovinných 

vzorků při měření stejnosměrným i střídavým elektrickým polem. Je založený na metodě 

rovinného deskového kondenzátoru, při níž je zkoumaný materiál svírán mezi dvě elektrody 

a spolu s nimi tvoří kondenzátor. Tento elektrodový systém je následně připojen pomocí BNC 

vodičů na vstupy Hcur, Hpot, Lcur a Lpot RLC metru HP Agilent E4980A, resp. 4285 A, 

prostřednictvím kterého jsou proměřeny odpovídající vlastnosti takto vytvořeného 

kondenzátoru. Tříelektrodový rovinný systém je tvořen napěťovou a měřicí elektrodou 

kruhového tvaru a ochrannou elektrodou ve tvaru mezikruží. Měřicí elektroda je obklopena 

ochrannou elektrodou z důvodů snížení vlivu okrajové a zemní kapacity měřicí elektrody           

a vyloučení povrchového svodu na výsledek měření. Základní uspořádání tříelektrodového 

rovinného systému je znázorněno na obr. 43.

Obr. 43  Tříelektrodový rovinný systém [51]

Rozměry elektrodového systému musí splňovat doporučení normy, šířka ochranné 

elektrody nesmí být menší než dvojnásobek tloušťky vzorku a mezera mezi měřicí                           

a ochrannou elektrodou má být co nejmenší (c ≤ 2 h). Doporučuje se šířka ochranné elektrody 

minimálně 10 mm a šířka mezery 1 až 2 mm. Průměr napěťové elektrody nesmí být menší než 

vnější průměr elektrody ochranné [51].

Pro přesné nastavení počátečního stavu elektrodového systému byly využity

odpovídající korekce, jejichž význam byl objasněn u popisu použitých RLC metrů. Na obr. 44
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je uveden princip provedení korekce SHORT (elektrody zkratovány) a korekce OPEN

(elektrody elektricky odděleny).

Obr. 44  Princip měření korekcí Open a Short [1]

Klimatická komora CLIMACELL 111

Klimatická komora je určena především pro aplikace, při kterých je potřeba měnit 

teplotu vzorku od 0 °C do 99,9 °C a relativní vlhkost od 10 % do 90 % v různých časových 

režimech. Komora je vyrobena podle nejnovější technologie z vysoce kvalitních materiálů. 

Vnitřní plášť komory, včetně roštů, je vyroben z nerezavějící oceli a vnější plášť 

z pozinkovaného plechu. 

Komora je vybavena mikroprocesorovým řízením s možností regulace teploty                     

a vlhkosti PID regulátorem s fuzzy – logikou s teplotním čidlem PT 100, resp. s vlhkostním 

kapacitním čidlem. Obsahuje ventilátor s nastavitelnou rychlostí od 0 do 100% 

v desetiprocentních intervalech. Umožňuje přivedení měřicích kabelů pomocí průchodky, 

která se nachází na boční stěně komory. Lze ji tedy plně využít pro diagnostiku zkoumaných 

materiálů i během procesu namáhání. Komora obsahuje také zařízení na čipovou kartu 

k uchování volně nastavitelných programů obsahujících až 16 kroků [7].
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Digitální teploměr GMH 3210

Jedná se o přesný a rychlý teploměr s volně programovatelným analogovým výstupem 

0 – 1 V. Využívá korekce měřené hodnoty při měření povrchové teploty s možností zobrazení 

ve °C nebo °F. Korekční konstanta se zadává pro kompenzaci ztrát, vzniklých při přestupu 

tepla z měřené plochy na snímač. Přístroj komunikuje po sběrnici s možností připojení až               

5 přístrojů na 1 počítač. Má také zabudovanou paměť pro minimální a maximální naměřené 

hodnoty teplot (funkce HOLD). Přístroj se automaticky vypíná po uběhnutí zvoleného 

časového intervalu (1 – 120 minut) za předpokladu, že v jeho průběhu nebylo stisknuto žádné 

tlačítko a neprobíhá komunikace přes rozhraní. Napájení je realizováno z baterie nebo 

prostřednictvím síťového zdroje [22].

3.2.3 Příprava zkušebních vzorků

V začátcích experimentu byly vzorky laku nanášeny pomocí injekční stříkačky na 

lihem očištěné kovové podložky a následně vytvrzovány vybraným způsobem. Při tomto 

postupu docházelo u tepelného vytvrzování k zatékání laku a jeho následnému vytvrzení i na 

spodní části podložky. Tím by při měření vznikalo sériového řazení kondenzátorů, což by se 

negativně projevilo na výsledcích měření. Tento postup by mohl být využitelný pouze 

v případě vytvrzení, které je zahajováno UV zářením. UV záření totiž způsobuje podstatně 

rychlejší síťování a lak nestačí pod kovovou podložku zatéci. 

Z důvodu výše zmíněného problému a vzhledem k tomu, že při vytvrzování 

polyesterové pryskyřice dochází k objemovému smrštění o 5 až 12 %, byl volen jiný postup 

výroby. Při tomto postupu bylo využíváno teflonových forem (PTFE) ve tvaru rotačního 

komolého kužele. Jednotlivé formy byly před použitím důkladně vyčištěny a odmaštěny 

pomocí technického benzínu a poté do nich bylo odlito příslušné množství zkušebního 

vzorku. Nežádoucím jevem při plnění forem se ukázaly bubliny vzduchu, které musely být 

odstraněny pomocí jehly. Následně byl realizován vybraný způsob vytvrzení prostřednictvím 

vytvrzovací aparatury. Bylo voleno vytvrzování při teplotě 150 °C, vytvrzování při         

teplotě 150 °C s následným dotvrzením 20 minut UV zářením (doporučení výrobce) a 

vytvrzování opačným postupem, než udává výrobce. Vytvrzování UV zářením bylo 

realizováno ze vzdálenosti 38 cm o intenzitě záření větší než 45000 μW cm-2. Vzorky 

vytvrzené v teflonových formách vykazovaly značný stupeň poškození, a tudíž je nebylo 

možné k měření využít (obr. 45a). Vhodné řešení se ukázalo v podobě použití hliníkových 
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forem. Takto vytvrzené vzorky vykazovaly, oproti vzorkům vytvrzených v teflonových 

formách, jen nepatrné nerovnosti (obr. 45b).

                              

                                         a)                                                                        b)

Obr. 45  Srovnání vytvrzených vzorků z forem teflonových a hliníkových

Tyto nerovnosti bylo poté nutné odstranit pomocí brusného papíru za účelem 

eliminace sériových parazitních vzduchových kapacit, které by se negativně projevily při 

měření. Před samotným měřením vybraných elektrických vlastností byla také stanovena 

tloušťka vzorku, která byla měřena na deseti různých místech pomocí mikrometru. Z těchto 

hodnot byl poté stanoven aritmetický průměr použitý při měření a výpočtech.

U vzorků, které proces vytvrzování UV zářením zahajovaly byly po 20 minutové 

expozici zářením vidět okem pozorovatelné první stopy zesítění, jak je patrné z obr. 46.   

                    

Obr. 46  První viditelné stopy síťování po 20 minutové expozici UV zářením
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3.2.4 Postup měření

Na zkoumaném vzorku elektroizolačního laku, vloženém do tříelektrodového systému

HP Agilent 16451B a umístěném do klimatické komory Climacell 111, byla ve frekvenčním 

rozsahu od 20 Hz do 4 MHz sledována kapacita C a ztrátový činitel tg δ pomocí RLC metru 

HP Agilent E4980A a RLC metru HP Agilent E4285A. Oba přístroje byly před samotným 

měřením 30 minut teplotně stabilizovány. Následně byly provedeny korekce (SHORT, OPEN 

a LOAD), které brání vzniku chyb při měření. Během měření v rozsahu teplot od 0 °C do 50 

°C byly vzorky vystaveny dané teplotě po dobu 45 minut. Po uplynutí stanoveného času byly 

proměřeny potřebné parametry a následně byla na klimatické komoře nastavena o 10 °C vyšší 

teplota. Stejným postupem bylo pokračováno až do teploty 50 °C. Po změření daných 

parametrů zkoumaného vzorku při všech volených teplotách byl vzorek nahrazen dalším. 

Následně stejným postupem byly proměřeny všechny zkoumané vzorky.

Měření vlastností vzorků bylo v celém frekvenčním rozsahu plně automatizováno 

pomocí software VEE Pro a výsledné hodnoty kapacity a ztrátového činitele byly 

zaznamenávány do tabulkového procesoru Microsoft Excel.   

K určení relativní permitivity a ztrátového čísla bylo nejprve nutné stanovit tloušťku

jednotlivých vzorků. U každého vzorku bylo provedeno 10 měření na různých místech                       

a ze získaných hodnot byla následně vypočtena průměrná hodnota. Ze získaných hodnot byla 

vypočtena efektivní plocha měřicí elektrody Sef ze vztahu (45) a posléze geometrická kapacita

elektrodového systému C0 na základě vztahu (46). 

4

)( 2cd
S m

ef





, (45)

kde dm je průměr měřicí elektrody (38 mm), c je vzdálenost mezi měřicí a stínicí elektrodou 

(0,2 mm) a   je Ludolfovo číslo.

h

S
C

ef

00  , (46)

kde h je tloušťka vzorku a 0  je permitivita vakua.

Pro výpočet relativní permitivity platí vztah (5), kde C je naměřená kapacita 

s vloženým dielektrikem a C0 je geometrická kapacita tříelektrodového systému vypočtená 

podle vztahu (46). Výslednou hodnotu ztrátového čísla posléze získáme ze vztahu (21).



69

3.2.5 Výsledky měření

V rámci diplomové práce byly vyrobeny tři sady po 10 vzorcích, elektroizolačního 

laku DOLPHON XL 2109-UV, vytvrzované odlišnými způsoby. Cílem experimentálních 

měření bylo zjistit, zda a k jakým změnám vlastností dochází u zkoumaného materiálu při 

různých postupech vytvrzení, a k jakým změnám vlastností dochází v oblaszi teplot od 0 °C 

do 50 °C. 

Výsledky měření složek komplexní permitivity v závislosti na frekvenci z pohledu 

metodického postupu vytvrzení představují střední hodnotu naměřených závislostí a jsou 

vyjádřeny ve tvaru ),(F f )(F f  a )(F   , tj. Coleho – Coleho diagramu. 

Na obr. 47, obr. 48 a obr. 49 jsou zobrazeny uvedené frekvenční závislosti pro různé 

způsoby vytvrzení, kde parametrem je teplota měření. Obr. 50 a obr. 51 ukazuje srovnání 

vlastností vzorků, vytvrzených rozdílným způsobem, měřených při teplotě 0 °C a 20 °C. 

Zbývající závislosti, včetně zobrazených, se nacházejí v příloze a na přiloženém kompaktním 

disku. Na obr. 52, obr. 53 a obr. 54 je znázorněno 3D zobrazení ztrátového čísla  

v závislosti na frekvenci a teplotě pro jednotlivé způsoby vytvrzení.
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Obr. 47  Frekvenční závislost   ,   a závislost )(F   vzorku vytvrzovaného 1 hodinu při teplotě 150 °C 

s teplotou měření jako parametrem
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Obr. 48  Frekvenční závislost   ,   a závislost )(F   vzorku vytvrzovaného 1 hodinu při teplotě 150 °C 

s následným dotvrzením 20 minut UV zářením s teplotou měření jako parametrem
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Obr. 49  Frekvenční závislost   ,   a závislost )(F   vzorku vytvrzovaného 20 minut UV zářením 

s následným dotvrzením 1 hodinu při teplotě 150 °C s teplotou měření jako parametrem
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Obr. 50  Frekvenční závislost   ,   a závislost )(F   vzorku měřeného při teplotě 0 °C s parametrem 

způsobu vytvrzení

f [Hz]

f [Hz]



´

[
-

]



´´

[
-

]



´´

[
-

]

´ [ - ]



74

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07

teplota

teplota + UV

UV + teplota

0,03

0,05

0,07

0,09

0,11

0,13

0,15

1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07

teplota

teplota + UV

UV + teplota

0,00

0,25

0,50

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

teplota

teplota + UV

UV + teplota

Obr. 51  Frekvenční závislost   ,   a závislost )(F   vzorku měřeného při teplotě 20 °C s parametrem 

způsobu vytvrzení
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Obr. 52  Trojrozměrné zobrazení závislosti ),(F  f znázorňující závislost ztrátového čísla na frekvenci       

a současně na teplotě u vzorku vytvrzovaného 1 hodinu při teplotě 150 °C
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Obr. 53  Trojrozměrné zobrazení závislosti ),(F  f znázorňující závislost ztrátového čísla na frekvenci       

a současně na teplotě u vzorku vytvrzovaného 1 hodinu při teplotě 150 °C s následným dotvrzením                    
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Obr. 54  Trojrozměrné zobrazení závislosti ),(F  f znázorňující závislost ztrátového čísla na frekvenci       

a současně na teplotě u vzorku vytvrzovaného 20 minut UV zářením s následným dotvrzením                              
1 hodinu při teplotě 150 °C
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3.2.6 Vyhodnocení experimentu

Výsledky experimentálních měření získané metodou dielektrické relaxační 

spektroskopie prokázaly existenci jednoho vodivostního a dvou relaxačních mechanismů. 

Tato skutečnost byla zjištěna mimo jiné také matematickou aproximací frekvenčních 

závislostí složek komplexní permitivity pomocí Havriliak – Negamiho funkce.

K získání parametrů Havriliak – Negamiho funkce bylo provedeno fitování změřených 

závislostí )(F f  s cílem nalézt parametry , , ,  (tj.   s ), které matematicky 

popisují polohu relaxačního maxima, jeho šířku, asymetrii a výšku (intenzitu relaxace)                     

a parametry A a n popisující průběh vodivostní složky. Fitování bylo prováděno pomocí 

odpovídající numerické metody prostřednictvím programu DK 36, u kterého bylo nutné 

nejprve zadat přibližnou hodnotu hledaných parametrů ručně, a až poté program provedl 

úplnou aproximaci dielektrického spektra automaticky.

Ukázka výsledku fitování vzorku vytvrzeného 1 hodinu při teplotě 150 °C a měřeného 

při teplotě 30 °C je prezentována na obr. 55a). Obr. 55b) znázorňuje výsledek fitování vzorku 

vytvrzeného 20 minut UV zářením s následným dotvrzením 1 hodinu při teplotě 150 °C                 

a měřeného při teplotě 50 °C.  

                                     a)                                                                            b)
Obr. 55  Ukázka výsledků fitování dielektrického spektra programem DK 36

 Získané parametry popisující tvar dielektrického spektra pro jednotlivé způsoby 

vytvrzení v závislosti na teplotě měření uvádí tab. 6. Při nízkých teplotách měření                   

(0 °C a 10 °C), kdy vodivostní složka měla zanedbatelný vliv na průběh dielektrického 

spektra, nebyly parametry A a n určeny.
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Tab. 6  Parametry Havriliak – Negamiho funkce získané fitováním vzorků elektroizolačního laku

Způsob vytvrzení: teplota
[°C] 0 10 20 30 40 50
A [s-n] - - 9,61E-15 3,97E-14 9,47E-14 1,44E-13
n [-] - - 1,41E-01 1,87E-01 2,39E-01 2,56E-01

∆ε1 [-] 5,03E-01 5,33E-01 5,40E-01 5,55E-01 6,92E-01 9,97E-01
α1 [-] 3,52E-01 4,85E-01 5,39E-01 5,41E-01 6,06E-01 6,53E-01
β1 [-] 2,80E-01 3,65E-01 4,22E-01 4,30E-01 3,98E-01 3,78E-01
αβ1 [-] 9,86E-02 1,77E-01 2,27E-01 2,33E-01 2,41E-01 2,46E-01
τ01 [s] 9,26E-01 4,85E-02 8,68E-03 1,56E-03 2,29E-04 7,41E-05
∆ε2 [-] 5,33E-01 5,48E-01 5,30E-01 5,45E-01 6,75E-01 5,49E-01
α2 [-] 4,37E-01 4,65E-01 5,33E-01 5,13E-01 5,01E-01 6,14E-01
β2 [-] 9,49E-01 9,73E-01 8,83E-01 9,89E-01 7,85E-01 7,58E-01
αβ1 [-] 4,15E-01 4,52E-01 4,71E-01 5,08E-01 3,93E-01 4,65E-01
τ02 [s] 1,79E-07 1,31E-07 1,21E-07 8,16E-08 1,05E-07 1,35E-07

Způsob vytvrzení: teplota + UV

[°C] 0 10 20 30 40 50
A [s-n] - - 1,05E-14 3,10E-14 7,72E-14 1,24E-13
n [-] - - 2,27E-01 2,34E-01 2,67E-01 2,68E-01

∆ε1 [-] 5,43E-01 6,47E-01 7,95E-01 8,99E-01 9,22E-01 9,78E-01
α1 [-] 2,10E-01 2,58E-01 2,73E-01 3,45E-01 4,39E-01 5,02E-01
β1 [-] 6,10E-01 8,37E-01 8,81E-01 7,21E-01 5,89E-01 5,98E-01
αβ1 [-] 1,28E-01 2,15E-01 2,41E-01 2,49E-01 2,59E-01 3,00E-01
τ01 [s] 2,43E-01 3,75E-02 6,86E-03 2,18E-03 2,59E-04 4,28E-05
∆ε2 [-] 5,32E-01 5,34E-01 4,46E-01 4,91E-01 5,56E-01 5,19E-01
α2 [-] 4,72E-01 4,62E-01 5,44E-01 5,40E-01 5,45E-01 6,29E-01
β2 [-] 8,83E-01 8,73E-01 9,26E-01 8,73E-01 7,50E-01 7,79E-01
αβ1 [-] 4,80E-01 4,03E-01 5,04E-01 4,71E-01 4,09E-01 4,89E-01
τ02 [s] 1,46E-07 1,48E-07 1,31E-07 1,04E-07 1,14E-07 1,17E-07

Způsob vytvrzení: UV + teplota

[°C] 0 10 20 30 40 50
A [s-n] - - 3,79E-15 5,82E-15 5,11E-14 4,13E-13
n [-] - - 8,84E-02 1,37E-01 3,01E-01 5,52E-01

∆ε1 [-] 6,95E-01 6,97E-01 7,48E-01 8,13E-01 8,54E-01 9,63E-01
α1 [-] 1,52E-01 2,24E-01 2,62E-01 3,37E-01 3,40E-01 3,98E-01
β1 [-] 8,46E-01 8,19E-01 8,95E-01 7,88E-01 8,31E-01 7,90E-01
αβ1 [-] 1,29E-01 1,84E-01 2,34E-01 2,73E-01 2,82E-01 3,15E-01
τ01 [s] 5,27E-01 6,32E-02 4,71E-02 5,73E-03 1,27E-04 9,59E-05
∆ε2 [-] 4,29E-01 4,23E-01 4,58E-01 5,59E-01 5,00E-01 6,90E-1
α2 [-] 4,32E-01 4,87E-01 5,13E-01 4,71E-01 5,74E-01 4,88E-01
β2 [-] 9,87E-01 9,54E-01 7,71E-01 8,52E-01 6,68E-01 7,88E-01
αβ1 [-] 4,27E-01 4,65E-01 3,95E-01 4,01E-01 3,83E-01 3,84E-01
τ02 [s] 1,69E-07 1,46E-07 1,77E-07 1,38E-07 1,27E-07 1,02E-07
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Ke zjištění parametrů popisujících tvar dielektrického spektra v programu DK 36 byl 

vztah (38) rozdělen na imaginární a reálnou složku. Výsledná imaginární složka, doplněná              

o složku vodivostní poté udává výsledný vztah použitý při aproximaci naměřených závislostí.
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Matematicky zjištěné hodnoty parametru τ0 pro různé způsoby vytvrzení byly 

v závislosti ln τ0 = f(1/T), tzn. relaxační mapě proloženy lineární funkcí, tj. Arrheniovou 

rovnicí. Výsledné relaxační mapy obou relaxačních mechanismů jsou znázorněny na obr. 56

a obr. 57.
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Obr. 56  Závislost ln τ0 na reciproké hodnotě absolutní teploty u vzorků tvrzených různými metodickými postupy
pro relaxační mechanismus nacházející se na nižších frekvencích
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pro relaxační mechanismus nacházející se na vyšších frekvencích
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Následně za použití rovnice regrese (Arrheniovy rovnice) byly určeny aktivační 

energie obou relaxačních procesů. U relaxačního procesu, nacházejícího se na nižších 

frekvencích se hodnota aktivační energie pohybuje v rozmezí 124 MJ kmol-1 až                             

136 MJ kmol-1. Pro druhý relaxační proces, vyskytující se na vyšších frekvencích, leží 

hodnota aktivační energie v rozmezí od 4,52 MJ kmol-1 do 6,55 MJ kmol-1. Nepatrné rozdíly 

v hodnotách aktivačních energií jsou s největší pravděpodobností zapříčiněny rozdílnými 

metodickými postupy při vytvrzování lakových vzorků.       

Z výsledných grafických závislostí a jejich matematického popisu lze říci, že se jedná 

o dielektrikum relaxačního typu. Z frekvenčních závislostí )(F f  je patrná existence 

dielektrika polárního, jehož relativní permitivita výrazněji klesá s rostoucí frekvencí. Při nízké 

frekvenci střídavého pole, kdy doba periody je dostatečně dlouhá, se všechny dipóly během 

jedné půlperiody stihnou zorientovat do směru pole, a proto je polarizace a tím i relativní 

permitivita    dostatečně velká. Dochází tedy k natáčení segmentů či substituentů 

polymerního řetězce. Při vzrůstající frekvenci doba půlperiody klesá a dipóly se nestačí 

natáčet vzhledem k vnějšímu elektrickému poli a jejich rotace jakoby zamrzá. Následkem 

toho polarizace a tím i relativní permitivita s rostoucí frekvencí vždy jen klesá. Pokles začíná 

na úrovni permitivity S   odpovídající součtu projevů dipólové a vždy přítomné 

elektronové polarizace a končí na úrovni ,  která odpovídá jen polarizaci elektronové. 

Vlivem malého frekvenčního rozsahu při měření nelze stanovit hodnoty statické )( S                      

a optické )(   relativní permitivity. Okrajově pozorovatelné jsou oba inflexní body 

odpovídající příslušným relaxačním mechanismům, jejichž poloha se mění v závislosti na 

teplotě měření.

Vlivem vzrůstající teploty měření nastává posun relativní permitivity k vyšším 

hodnotám. Se vzrůstem teploty totiž dochází k zeslabování mezimolekulárních sil, a tím

ke zmenšování překážek orientace dipólových molekul účinkem elektrického pole do jeho

směru. Následkem toho narůstá hodnota polarizace a tím i hodnota relativní permitivity   . 

Závislosti )(F f  a ),(F    tj. Coleho – Coleho diagram potvrzují skutečnost, 

že v experimentálně dostupném frekvenčním okně jsou částečně pozorovatelné dvě disperzní 

oblasti, které jsou charakteristické pro amorfní látky, z nichž hlavní oblast (α- relaxace) 

vystupuje při nižších frekvencích a vedlejší oblast (β- relaxace) při frekvencích vyšších. 

Hlavní oblast přísluší pohybům segmentů řetězců a oblast vedlejší pak orientaci substituentů 

hlavního řetězce. Konkrétní změny, ke kterým dochází ve struktuře materiálu není 
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dielektrickou relaxační spektroskopií možné zjistit. Lze se ovšem domnívat, že jedním 

z důvodů orientace řetězce je přítomnost karboxylových (-COOH) a hydroxylových (-OH) 

skupin, které často obsahují dipóly, způsobující změnu jejich orientace v prostoru vlivem 

vnějšího elektrického pole. A právě polyester, který je hlavní součástí zkoumaného 

elektroizolačního laku, tyto reaktivní skupiny obsahuje.

Jednotlivým disperzním oblastem lze obvykle přiřadit rozlišné typy polarizačních 

mechanismů, jejichž frekvence (vlastní frekvence dipólů, při které se dokáží v prostředí 

okolních molekul nejlépe pohybovat) odpovídá přibližně poloze příslušného maxima ztrátové 

křivky. Při těchto frekvencích totiž přijímají dipóly maximum energie, a proto jsou ztráty 

největší. Do frekvenční oblasti výskytu polarizačních mechanismů u polymerních látek 

řadíme polarizaci mezivrstvovou, iontovou relaxační, dipólovou, iontovou a elektronovou. 

V grafických závislostech )(F f  připadá v úvahu pouze polarizace iontová relaxační                

a dipólová. Mezivrstvová polarizace se vyskytuje jen při frekvencích pod 1 Hz a polarizace 

iontová i elektronová jsou polarizace bezeztrátové, tudíž nemají žádný vliv na výsledný tvar 

ztrátové křivky.

Z tab. 6 je patrné, že hodnoty parametrů α, α β a ∆ε hlavní disperzní oblasti jsou silně 

závislé na teplotě. Dochází ke konstantnímu nárůstu těchto parametrů s rostoucí teplotou. 

Tento výsledek lze interpretovat tak, že kooperativa, tj. míra vzájemné vazby mezi 

jednotlivými dipóly při jejich otáčení, postupně narůstá. Stejně tak dochází s rostoucí teplotou 

i k nárůstu intenzity relaxace. Při nízkých teplotách je totiž rotace dipólů ztížena vlivem jejich 

malé pohyblivosti, dipóly mají nízkou vlastní frekvenci ve srovnání s frekvencí vnějšího 

elektrického pole. 

Dále je patrné, že poloha relaxačního maxima, charakterizovaná relaxační dobou τ              

se s rostoucí teplotou mění (obr. 56). Dochází k posunu relaxační oblasti směrem k vyšším 

frekvencím, takže při vyšší teplotě jsou relaxační doby kratší a dipóly jsou tedy pohyblivější, 

tzn. že hodnota vlastní frekvence dipólů je vyšší. Relaxační doba se tedy snižuje, jelikož je 

s frekvencí vlastních dipólů ωr ve vztahu

r


1
 . (48)

Z frekvenčních závislostí ztrátového čísla   a z tab. 6 lze říci, že hodnoty 

zkoumaných parametrů vedlejší disperzní oblasti jsou prakticky nezávislé na teplotě měření. 

Vzájemná kooperativa otáčejících se dipólů zůstává tedy konstantní, rovněž tak i intenzita 
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relaxace nevykazuje žádný trend. Lze konstatovat, že mechanismus této relaxace jako celek 

zůstává beze změn. Mírný pokles hodnoty s rostoucí teplotou vykazuje pouze relaxační doba 

τ. Tento trend lze přisoudit variabilitě programu DK 36 při fitování.

Vlivem rostoucí teploty měření dochází k značnému posunu ztrátového čísla k vyšším 

hodnotám. Tento jev je zapříčiněn zvětšujícím se tepelným pohybem dipólových molekul, 

který brání jejich orientaci ve směru elektrického pole. Vnější elektrické pole částečně 

překonává a usměrňuje chaotické tepelné pohyby částic a tím je narušuje. A právě v důsledku 

těchto srážek se část energie získané na úkor vnějšího elektrického pole mění v teplo. V tomto 

případě nejde o srážku jako takovou (dvě koule o sebe), ale jde o interakci silových polí 

kmitajících částic s vnějším elektrickým polem. Z hlediska uživatele se tato energie jeví jako 

nevyužitá, tzn. ztrátová.

Z frekvenčních závislostí ztrátového čísla    je vidět také značný příspěvek složky 

vodivostní, který je v grafických závislostech patrný z náznaku mocninného průběhu v oblasti 

nízkých frekvencí. Tato skutečnost je dobře pozorovatelná také u trojrozměrných zobrazení 

závislosti ).,(F  f  Z hodnot parametrů A a n charakterizujících tvar vodivostní složky 

ztrátového čísla vyplývá, že jejich velikost je silně závislá na teplotě. První náznaky vodivosti 

jsou pozorovatelné již při teplotě měření 20 °C. V tomto případě lze předpokládat, že se jedná 

pouze o vodivost příměsovou, která je způsobena pohybem volných iontů nečistot. S rostoucí 

teplotou měření se hodnoty parametrů A a n značně zvyšují. Lze se tedy domnívat, že                   

se k vodivosti příměsové přičítá také vodivost vlastní, způsobená pohybem iontů uvolněných 

z vlastní krystalové mříže vlivem zvyšující se teploty měření.

Z výsledných závislostí je pozorovatelný významný vliv způsobu vytvrzování. 

Největší ztráty vykazuje vzorek vytvrzený pouze v horkovzdušné komoře při teplotě 150 °C. 

Následné dotvrzování vlivem UV záření (20 minut) má pozitivní vliv na snížení ztrát. 

Důvodem je skutečnost, že vytvrzování snižuje pohyblivost segmentů v řetězci vlivem

přiloženého elektrického pole. Byla vyzkoušena také metoda vytvrzení, při které bylo na 

vzorek laku působeno nejprve 20 minut UV zářením a poté teplotou 150 °C (1 hodina). 

Výsledky této metody se ukázaly být nejlepší, především z hlediska nejmenších ztrát. 

Výsledné vzorky byly také nejrovnější. Důvodem je skutečnost, že počátečního vytvrzení               

se účastní nejprve fotoiniciátory, které mají pozitivní vliv na výsledné ztráty, a poté až 

iniciátory. V případě, kdy bylo vytvrzování realizováno opačným postupem (1 hodina při       

150 °C → 20 minut UV záření), se začaly uplatňovat nejdříve iniciátory a teprve později         

a hlavně v menším množství fotoiniciátory.
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Dále je z grafických závislostí patrné, že děje v daném dielektriku neprobíhají podle 

Debyeho teorie (jedna relaxační doba), ale že se jedná o distribuci (rozptyl) relaxačních časů. 

Je to patrné z pozvolnějšího stoupání a klesání ztrátové křivky a z důvodu mírnějšího                       

a pozvolnějšího poklesu relativní permitivity. 

Přesnější matematická a následně fyzikální interpretace naměřených výsledků není 

možná z důvodu neúplného zobrazení dielektrického relaxačního spektra analyzovaného 

materiálu. Odborníci se totiž shodují, že pro 100% věrohodnost interpretovaných výsledků je 

zapotřebí zobrazení minimálně dvou třetin relaxačního maxima v dielektrickém spektru. Lze 

tedy pouze předpokládat, že námi interpretované výsledky jsou správné.
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3.3 Měření mechanických vlastností

Pro měření mechanických vlastností ochranných povlaků je charakteristické poměrně 

velké množství zkoušek, které se od sebe liší především ve složitosti, přesnosti a principu 

měření. Měření vybraných mechanických vlastností bylo provedeno na ústavu techniky           

a automobilové dopravy Mendelovy univerzity pod odborným vedením doc. Ing. Vlastimila 

Chrásta, CSc.

3.3.1 Zkušební zařízení

Zkouška ohybem na válcovém trnu

K dané zkoušce bylo využito druhého typu zařízení, popsaného v kapitole 2.9.1.

Příklad zkušebního zařízení typu 2 je znázorněn na obr. 58. Jak již bylo zmíněno, toto zařízení 

se obvykle používá pro zkušební vzorky o tloušťce do 1mm. V případě, že povlak bude 

nanesen na měkkých kovech, např. hliníku nebo plastech, je možné využít podkladový 

materiál i o větší tloušťce. Tloušťka podkladového materiálu ale musí být taková, aby nedošlo 

při ohybu k deformaci trnu.

.

Obr. 58  Zkušební zařízení pro ohyb typu 2 [43]

Z obr. 58 je patrné, že se zkušební zařízení skládá ze šroubovacího držadla (1), 

ohýbací části (2), trnu (3), ložiska trnu (4), nastavovacího šroubu (5), upínací čelisti (6)                

a přítlačné opěry (7). Ohýbací část zkušebního zařízení je složena ze tří PVC válců, které jsou 

uloženy jeden vedle druhého a volně se otáčejí v ložiskách. Tím je dosaženo toho, že povlak 

není vystaven poškození nebo namáhání střihem během zkoušky. Průměry trnů jsou 2 mm,    

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm a 32 mm, s tolerancí         

± 0,1 mm. 
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Zkouška hloubením

Zařízení pro zkoušku hloubením musí svým provedením a rozměry odpovídat 

hodnotám uvedeným na obr. 59. Tento přístroj se skládá z matrice (5), která je vyrobena 

z tvrdé leštěné oceli, jejíž povrch přichází do kontaktu se zkušebním vzorkem, stejně tak jako 

upínací prstenec (3). Vtlačovací těleso (4) je z tvrzené leštěné oceli a je tvořeno polokoulí              

o průměru 20 mm. Při zkoušce je nutné, aby se vtlačovací těleso neotáčelo a střed kulovité 

části se neodchýlil od osy matrice o více než 1 mm. V průběhu zkoušky se vtlačovací těleso 

pohybuje konstantní rychlostí mezi 0,1 až 0,3 mm s-1. Jedná se o zařízení, které dokáže měřit 

hloubku vtisku s přesností 0,1 mm [15]. Součástí přístroje je také mikroskop umožňující 

pozorování testovaného tělesa během zkoušky.

                           

Obr. 59  Přístroj pro zkoušku hloubením [13]

Mřížková zkouška

Mřížková zkouška se provádí pomocí několika nástrojů mezi které patří šablona, 

kterou lze provést také měření tloušťky mokrého filmu od 20 do 160 μm. Dále pak s řezného 

nástroje u kterého je důležité, aby měl definovaný tvar a jeho ostří bylo v dobrém stavu. 

Použitý řezný nástroj s jedním ostřím musí mít ostří 20 ° až 30 ° a tloušťku ostří 0,4 mm. 

Pokud se ostří opotřebuje na 0,1 mm, musí se přebrousit [16]. Důležitou součástí je také 

adhezní páska, jejíž přilnavost musí být mezi 6 N a 10 N na 25 mm šířky. Páska musí být 

alespoň 50 mm široká. Pro přesnější určení výsledků lze využít také lupu. Kompletní 

pomůcky pro mřížkovou zkoušku jsou ukázány na obr. 60.
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Obr. 60  Nástroje pro mřížkovou zkoušku

3.3.2 Zkušební vzorky

Příprava a výběr zkušebních vzorků byl stejný pro všechny tři prováděné zkoušky. 

Postupovalo se podle norem ISO 15528, ISO 1513 a ISO 1514. Jako podkladový materiál byl 

volen plech v souladu s požadavky ISO 1514 o rozměrech 160 x 65 mm. Na tento vzorek byla 

nanesena pomocí štětce zkoušená nátěrová hmota. Tahy štětce byly prováděny rovnoběžně 

s delší stranou vzorku. Poté byl každý zkušební vzorek vytvrzován podle zvolených 

požadavků.

Před samotným provedením zkoušky byly vybrány vzorky rovné, bez deformací, bez 

viditelných rýh a trhlin. U zkoušky ohybem na válcovém trnu bylo nutné zkrátit délku vzorků, 

aby bylo možné jejich bezproblémové umístění do daného zařízení. Tloušťka nátěru byla 

velmi přesně stanovena pomocí digitálního tloušťkoměru Elcometer 456, který měří tloušťku 

nemagnetických povlaků na magnetickém povlaku pomocí měřicí sondy.

Obr. 61  Digitální tloušťkoměr Elcometer 456 [21]
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3.3.3 Zkušební postup

Zkouška ohybem na válcovém trnu

Zkušební postup na zvoleném typu zařízení je znázorněn na obr. 62. Zařízení bylo 

umístěno tak, aby nemohlo dojít k jeho posunutí. Poté byl do přístroje vložen odpovídající trn. 

Mezi trn a třecí válec se umístil a zajistil testovaný vzorek tak, že testovaná (natřená) strana 

byla otočena směrem od trnu. Mezi trn a třecí válec se vkládal tenký list papíru, aby nedošlo 

k nežádoucímu poškrábání nátěru. Vlastní ohyb byl proveden hladkým a plynulým,              

cca 1 - 2 s dlouhým, zvednutím držadla tak, aby se zkušební vzorek ohnul o 180 °. V případě 

potřeby se průběh zkoušky opakoval na trnu o menším průměru. 

Obr. 62  Zkušební postup na zařízení pro ohyb typu 2 [43]

Ihned po zkoušce byl nátěr pod dobrým osvětlením důkladně prohlédnut a byl 

zaznamenám průměr prvního trnu, na kterém došlo k prasknutí a/nebo uvolnění nátěru od 

podkladu. Aby byl výsledek prokazatelný, provedla se opakovaná zkouška na novém vzorku 

se stejnou velikostí trnu.

Zkouška hloubením

Zkušební vzorek byl nejprve upnut mezi upínací prstenec a matrici s nátěrem směrem 

k matrici tak, že vrchol polokulovitého vtlačovacího tělesa se dotýkal nenatřené strany 

zkoušeného vzorku. Poté byl vzorek upraven tak, že středová osa vtlačovacího tělesa byla 

dostatečně vzdálena od hrany vzorku. Následně bylo pomocí rukojetě přístroje nastavena na 

digitálním displeji nulová hodnota. 

Při dalším otáčení rukojeti po směru hodinových ručiček docházelo k hloubení do 

zkoušeného materiálu. Pomocí lupy se zvětšením 10x se sledoval okamžik, kdy dojde 

k prvnímu prasknutí a/nebo odloupnutí povlaku od podkladu. Při prvním náznaku prasknutí 

nátěru se přestalo rukojetí otáčet a na digitálním displeji se odečetla hloubka vtisku, tzn. 
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vzdálenost uražená vtlačovacím tělískem z nulové hodnoty. Výsledky se následně potvrdily

opakováním na vzorcích o přibližně stejné tloušťce (rozdíl v řádu jednotek μm).

Mřížková zkouška

Zkoumaný vzorek se umístil na pevný a rovný povrch, aby se zamezilo jakékoliv 

deformaci během zkoušky. Ostří řezného nástroje se před zkouškou prohlédlo, aby byly 

dodrženy požadované rozměry. Stejnosměrným tlakem na řezný nástroj a pomocí vodící 

šablony se poté provedlo 6 řezů (3) rovnoměrnou řeznou rychlostí tak, že ostří proniklo

povlakem (2) k povrchu podkladu (4). Následně se provedlo dalších 6 paralelních řezů, 

křížících původní řezy pod úhlem 90° tak, aby se vytvořila mřížka. Poté se na vytvořenou 

mřížku přilepila adhezní páska (1), která se prstem přitlačila z důvodu kvalitního kontaktu 

mezi páskou a mřížkou. Po uplynutí 3 minut byla páska trhnutím za volný konec a tažením 

pod úhlem cca. 60° odstraněna (obr. 63). Poté se řezná hrana zkušebního povlaku důkladně 

prohlédla a stanovila se příslušná klasifikace vzhledem k úrovni odloupnutí (tab. 4), podle 

odpovídající normy.

Obr. 63  Umístění adhezní pásky bezprostředně před odstraněním z mřížky [16]

3.3.4 Výsledky zkoušek

Zkouška ohybem na válcovém trnu

Nejprve bylo experimentálně vyzkoušeno, u kterého trnu dochází k prvnímu prasknutí 

a/nebo uvolnění od podkladu pro jednotlivé způsoby vytvrzení. Následně bylo zkoušeno 

celkem 5 vzorků o šířce povlaku přibližně 250 μm  a zaznamenával se průměr prvního trnu, 

na kterém nátěr praskl a/nebo se uvolnil od podkladu. V následující tabulce (tab. 7) jsou 

uvedeny hodnoty průměru trnu, při kterém praskaly vzorky tvrditelné podle doporučení 

výrobce, tzn. 1 hodinu při teplotě 150 °C s následným dotvrzením UV zářením po dobu      

20 minut.
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Tab. 7  Výsledky zkoušky ohybem u výrobcem upřednostňovaného způsobu vytvrzení

Číslo vzorku Průměr trnu [mm] 

Vzorek č. 1 6

Vzorek č. 2 6

Vzorek č. 3 6

Vzorek č. 4 5

Vzorek č. 5 6

Z tabulky je patrné, že pro způsob vytvrzení, který doporučuje výrobce (teplota + UV)

dochází k praskání (odlupování) laku při ohybu přes válcový trn o průměru 6 mm. Při 

vytvrzování opačným postupem (UV + teplota) dochází k praskání i po opakovaných 

zkouškách na největším dostupném průměru trnu, a to 32 mm. Naopak při tepelném 

vytvrzování nedošlo k poškození nátěru ani při opakované zkoušce na nejmenším dostupném 

průměru trnu, tzn. průměru 2 mm. Na obr. 64 je znázorněno porovnání vybraných vzorků 

reprezentujících volený způsob vytvrzení.

                            a)                                         b)                                            c)

Obr. 64  Výsledky ohybové zkoušky pro způsoby vytvrzení: a) teplota, b) teplota + UV, c) UV + teplota
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Zkouška hloubením

 Pro každý způsob vytvrzení bylo testováno 5 vzorků s tloušťkou nátěrového filmu     

cca 200 μm. Otáčením rukojeti na Erichsenově přístroji docházelo k hloubení do zkoušeného 

materiálu a následně byla odečtena hloubka vtisku, při které docházelo k prvnímu prasknutí 

nátěrového filmu. Výsledky zkoušky hloubením pro zvolené způsoby vytvrzení jsou 

znázorněny na obr. 65.

Obr. 65  Výsledky zkoušky hloubením pro zvolené způsoby vytvrzení

Z výsledků zkoušky je patrné, že při vytvrzování zahájeném UV zářením vykazují 

vzorky nejmenší odolnost proti prasknutí laku na podkladovém materiálu. Hloubka vtisku, při 

které došlo k prvnímu prasknutí, u takto vytvrzených vzorků se pohybovala v rozmezí mezi 

0,6 a 1,1 mm. U vzorků vytvrzovaných podle doporučení výrobce (teplota + UV) se hloubka 

vtisku, při které došlo k prvnímu prasknutí, pohybovala v rozmezí od 1,6 do 2,3 mm. Lze 

jednoznačně říci, že vzorky vytvrzené pouze teplotou vykazují největší odolnost proti 

prasknutí a/nebo odloupnutí od podkladu. K prvnímu prasknutí laku totiž docházelo až při 

hodnotě hloubky vtisku, která se pohybovala v rozmezí mezi 5,6 a 6 mm. Obr. 66 ukazuje 

porovnání vybraných vzorků reprezentujících volený způsob vytvrzení. Hloubka vtisku, při 

které došlo k prvnímu prasknutí vzorku, byla pozorována pomocí lupy se zvětšením 10x, 

tudíž ji nelze pozorovat pouhým okem, což je vidět právě z obr. 66.
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                 a)                                              b)                                            c)

Obr. 66  Výsledky zkoušky hloubením pro způsoby vytvrzení: a) teplota, b) teplota + UV, c) UV + teplota

Mřížková zkouška

Při zkoušce bylo testováno celkem 5 vzorků o tloušťce povlaku 200 μm pro každý 

způsob vytvrzení. Po zkoušce byly vzorky důkladně prohlédnuty a podle klasifikačních 

stupňů uvedených v tab. 4 ohodnoceny výsledky mřížkové zkoušky. Obr. 67 uvádí výsledky 

zkoušky pro vytvrzení teplotou, vytvrzení teplotou s následným dotvrzením UV zářením               

a vytvrzení opačným postupem, než doporučuje výrobce.

Obr. 67  Výsledky mřížkové zkoušky pro zvolené způsoby vytvrzení
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Z obr. 67 je patrné, že jen při tepelném vytvrzování je celková přilnavost zkoumaného 

laku velmi dobrá. Hrany řezů jsou zcela hladké a žádný čtverec mřížky není poškozen.                 

U způsobu vytvrzení, který doporučuje výrobce (teplota + UV) lze hodnotit přilnavost dobrou 

až velmi dobrou. U většiny vzorků docházelo k odloupnutí maximálně v místech křížení řezů. 

Celková plocha poškození byla pokaždé menší než 5 %. U vytvrzování nejprve UV zářením            

a poté až teplotou lze jednoznačně tvrdit, že takto vytvrzené vzorky nemají téměř žádnou 

přilnavost. Obr. 68 ukazuje porovnání vybraných vzorků reprezentujících volený způsob 

vytvrzení.

           a)                                                 b)                                                   c)

Obr. 68 Výsledky mřížkové zkoušky pro způsoby vytvrzení: a) teplota, b) teplota + UV, c) UV + teplota

3.3.4 Vyhodnocení zkoušek

V rámci experimentu byla zkoumána a hodnocena odolnost elektroizolačního laku 

DOLPHON XL 2109-UV proti prasknutí a/nebo oddělení od podkladu za různých podmínek 

deformace pomocí zkoušky ohybem na válcovém trnu a pomocí zkoušky hloubením. Dále 

byla provedena také mřížková zkouška, v rámci které se hodnotila přilnavost 

elektroizolačního laku k zvolenému podkladu. 

Z výsledků vybraných mechanických zkoušek vyplívá, že vzorky vytvrzované pouze 

teplotou vykazovaly největší odolnost proti prasknutí s velmi dobrou přilnavostí k povrchu. 

Naopak u vzorků, které byly vytvrzovány nejprve UV zářením a poté až teplotou, byla 

zjištěna nejmenší odolnost proti praskání s velmi špatnou přilnavostí k povrchu. Důvodem je 

skutečnost, že počátečního vytvrzení se účastní nejprve fotoiniciátory, které mají negativní 

vliv na výsledné mechanické vlastnosti, a poté až iniciátory.
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Špatná až téměř nulová přilnavost zkoumaného laku vytvrzovaného nejdříve 20 minut 

UV zářením a poté 1 hodinu při teplotě 150 °C byla patrná již po zkrácení délky vzorků na 

mechanických nůžkách, z důvodu bezproblémového umístění do zařízení na ohybovou 

zkoušku. Okraje těchto vzorků vykazovaly značné poškození, oproti vzorkům vytvrzovaným 

opačným postupem, jak ukazuje obr. 69.

Obr. 69  Srovnání vzorků zkrácených na mechanických nůžkách

Lze tedy říci, že radikály vzniklé termickým štěpením (vlivem zvýšené teploty) 

přispívají ke vzniku polymerní sítě, která má podstatně lepší mechanické vlastnosti než

polymerní síť vytvořená pomocí radikálů prostřednictvím UV záření. Výrobcem 

doporučovaný postup vytvrzování lze tedy považovat za kompromis mezi požadavky na 

elektrické a mechanické vlastnostmi zkoumaného laku.

Nyní se nabízí otázka, jak využít výhod, které vytvrzování UV zářením přináší, tzn. 

především rychlost vytvrzení, nízké ztráty a nezávislost vytvrzování na teplotě, aniž by došlo 

ke zhoršení mechanických vlastností. Jednou z možností je volba optimálnějšího poměru 

modifikující a nenasycené kyseliny při výrobě polyesteru (viz kapitola 2.6.2). Dále je to volba

správného množství molekul reaktivního rozpouštědla na jednu dvojnou vazbu v řetězci                

(viz kapitola 2.6.3). Další možností je volba jiného fotoiniciátoru, který po rozpadu na 

radikály vytvoří takové vazby, které dokážou odolat mechanickému namáhání, v neposlední 

řadě také doba ozařování, tzn. počet fotoiniciátorů uplatněných při vzniku polymerní sítě.
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4 Závěr

Elektroizolační laky tvoří důležitou součást elektrické izolace, izolačních systémů                

a ochranných povlaků elektrických zařízení. Chráněným substrátům propůjčují požadované 

vlastnosti a chrání je zejména před jejich degradací, způsobenou okolními vlivy. Tím zvyšují 

spolehlivost a životnost celého zařízení. Důležitost elektroizolačních laků neustále roste, 

neboť se objevují stále nové materiály a s nimi rostoucí požadavky na jejich ochranu.

Nedestruktivní metodou dielektrické relaxační spektroskopie byly na souboru 

zkoumaných vzorků elektroizolačního laku DOLPHON XL 2109-UV experimentálně 

prošetřeny vybrané elektrické vlastnosti z hlediska metodického postupu vytvrzení a rozdílné 

teploty měření. Dosažené výsledky lze shrnout do následující stěžejních poznatků:

 dielektrická spektra prokázala v měřeném frekvenčním rozsahu existenci jednoho 

vodivostního a dvou relaxačních mechanismů, které s velkou pravděpodobností 

odpovídají polarizaci iontové relaxační a dipólové,

 matematickou aproximací frekvenčních závislostí složek komplexní permitivity byly 

nalezeny parametry popisující tvar dielektrického spektra, 

 na základě relaxačních map byly stanoveny aktivační energie obou zjištěných 

polarizačních mechanismů, jejichž hodnoty přibližně odpovídají běžným aktivačním 

energiím v polymerech,

 vlivem zvyšující se teploty měření došlo k nárůstu relativní permitivity, dielektrických 

ztrát i ztrát vodivostních,

 při teplotách měření 50 °C vykazuje vodivostní mechanismus podstatný nárůst, 

způsobující značné převýšení nad relaxačními mechanismy,

 byl prokázán významný vliv zvoleného způsobu vytvrzení na hodnoty měřených 

elektrických vlastností

 prokázal se pozitivní význam fotoiniciátorů při procesu vytvrzování

 menších dielektrických ztrát dosahovaly vzorky, které byly částečně vytvrzovány 

pomocí UV záření

 nejmenší ztráty vykazovaly vzorky, které pomocí UV záření proces vytvrzování 

zahajovaly.



95

Na základě vyhodnocení výsledků dielektrické relaxační spektroskopie bylo 

provedeno také měření vybraných mechanických vlastností zkoumaného laku. Z výsledků 

měření lze vyvodit následující závěry:

 přítomnost fotoiniciátorů při procesu vytvrzování má negativní vliv na výsledné 

mechanické vlastnosti

 přítomnost iniciátorů při procesu vytvrzování má pozitivní vliv na výsledné 

mechanické vlastnosti

 výrobcem doporučovaný postup vytvrzení je považován za kompromis mezi 

požadavky na elektrické a mechanické vlastnosti zkoumaného laku.

Přínosem diplomové je především vytvoření pracoviště pro vytvrzování                                 

a dlouhodobou expozici lakových vzorků při současném působení různých klimatických 

činitelů, což umožňuje realizaci nových výzkumných činností. Přínosem je také otevření 

možností další studie v oblasti vlastností a struktury materiálů tvrditelných ultrafialovým 

zářením, kde tato oblast nabízí mnoho otázek, na které v rámci této práce nebylo 

zodpovězeno. V neposlední řadě je to poukázání na skutečnost, že komplexní zhodnocení, 

nejen elektroizolačních laků, se neobejde bez realizace zkoušek mechanických, které se na 

ústavu elektrotechnologie neprovádí.

Oblast UV vytvrzování prodělává v poslední době rychlý rozvoj. Původní omezený 

rejstřík laků vycházejících se základních pryskyřic je v současnosti značně rozšířen. Nyní 

nově využívané polyester-akryláty, akryl-akryláty, modifikované epoxy-akryláty umožňují 

splnit široký a náročný rozsah požadavků. Tyto fotopolymerující materiály spolu 

s fotoiniciátory nezbytnými pro UV vytvrzování na straně jedné a pokrokem ve vývoji na 

straně druhé se stále více prosazují v různých technických oborech.

Závěrem lze říci, že technologie UV vytvrzování je šetrná k životnímu prostředí                  

a umožňuje splnit velmi náročné požadavky. UV laky spolu s UV zařízeními umožňují velmi 

bezpečné a efektivní lakování s extrémně nízkými emisemi. Oproti konvenčním lakům                  

a zařízením jsou silně konkurence schopné. Troufám si tvrdit, že je jen otázkou času kdy tento 

způsob lakování naprosto převládne.  
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Seznam symbolů

A [s] materiálová konstanta (rovnice 8)
A [s-n] koeficient popisující průběh vodivostní složky 
b [K-1] materiálová konstanta
C [F] kapacita kondenzátoru

0C [F] kapacita kondenzátoru vakuového (geometrická kapacita)

c [m] mezera mezi ochrannou a měřící elektrodou
d [m] tloušťka dielektrika (vzdálenost elektrod)

md [m] průměr měřící elektrody

D [C m-2] elektrická indukce dielektrika     

0D [C m-2] elektrická indukce vakua     

E [V m-1] intenzita elektrického pole v dielektriku

0E [V m-1] intenzita elektrického pole ve vakuu

lokE


[V m-1] intenzita lokálního elektrického pole 

pE [V m-1] elektrická pevnost

f [Hz] frekvence 

,maxf 0f [Hz] relaxační frekvence 

I [A] proud

pI [A] proud tekoucí po povrchu izolantu

k [J K-1] Boltzmannova konstanta (1,38.10-23 J K-1)
l [m] délka elektrod na povrchu izolantu
n [m-3] koncentrace polarizovaných částic v jednotce objemu
N [-] koeficient popisující průběh vodivostní složky
P [C m-2] polarizace  

ZP [W] ztrátový výkon 

r [m] poloměr 
S [m2] plocha elektrod

efS [m2] efektivní plocha měřicích elektrod

T [K] termodynamická teplota
t [s] čas
U [V] napětí

pU [V] průrazné napětí

ZU [V] zápalné napětí

V [m3] objem 
W [J] aktivační energie
Z [Ω] impedance
 [F m2] polarizovatelnost (rovnice 1)
 [-] koeficient, parametr relaxace
 [-] koeficient, parametr relaxace 
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 ,,, [-] označení relaxačních mechanismů (obr. 17)

1, [-] materiálové konstanty (rovnice 9, 10)

p [S] povrchová konduktivita

 [S m-1] konduktivita

v , 0 [S m-1] vnitřní konduktivita

tg [-] ztrátový činitel 

 [rad] ztrátový úhel 

0 [F m-1] permitivita vakua ( 0 = 8,854 10-12 F m-1 )
 [-] komplexní permitivita

r,  [-] reálná složka komplexní permitivity (relativní permitivita)

  [-] imaginární složka komplexní permitivity (ztrátové číslo)

s [-] statická permitivita

 [-] optická permitivita

 [C m] dipólový moment

i [C m] indukovaný dipólový moment

p [C m] stálý dipólový moment

 [-] Ludolfovo číslo ( = 3,1415 )
 [Ω m] rezistivita

v [Ω m] vnitřní rezistivita

p [Ω] povrchová rezistivita

 [s] relaxační doba
 [S m-1] elektrická vodivost
 [rad] fázový úhel

 [lm W-1] účinnost záření

 [rad s-1] kruhová frekvence
 [°C] teplota
 [-] intenzita relaxace
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Přílohy

PŘÍLOHA 1: Výsledky zbývajících měření z oblasti DRS

Obr. P1: Frekvenční závislost   ,    a závislost )(F   vzorku měřeného při teplotě

10 °C s parametrem způsobu vytvrzení

Obr. P2: Frekvenční závislost   ,    a závislost )(F   vzorku měřeného při teplotě

30 °C s parametrem způsobu vytvrzení

Obr. P3: Frekvenční závislost   ,    a závislost )(F   vzorku měřeného při teplotě

40 °C s parametrem způsobu vytvrzení

Obr. P4: Frekvenční závislost   ,    a závislost )(F   vzorku měřeného při teplotě

50 °C s parametrem způsobu vytvrzení
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PŘÍLOHA 1: Výsledky zbylých měření z oblasti DRS
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Obr. P4  Frekvenční závislost   ,   a závislost )(F   vzorku měřeného při teplotě 50 °C s parametrem 

způsobu vytvrzení
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