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ABSTRAKT 

 

Diplomová práca za zaoberá vysokoplnenými časticovými kompozitnými materiálmi pre 

stomatologické aplikácie. V experimentálnej časti bola matrica na báze dimetakrylátov plnená 

zmesou častíc rôzneho typu a odlišnej veľkosti pre dosiahnutie maximálneho možného 

vyplnenia. Ďalej bol študovaný vplyv a obsah plniva na vlastnosti kompozitného materiálu. 

Na kompozitnom materiáli bola testovaná aj hydrolytická stabilita. Použitými metódami na 

charakterizáciu kompozitných materiálov boli ohybová skúška, termogravimetrická analýza 

(TGA), diferenčná kompenzačná fotokalorimetria (DPC), dynamicko-mechanická analýza 

(DMA) a rastrovacia elektrónová mikroskopia (SEM). Polymerácia matrice bola 

charakterizovaná stupňom konverzie, teplom polymerácie a polymeračnou rýchlosťou. Ďalej 

bolo zmerané polymeračné zmrštenie vzoriek s plnivom. U testovaných vzoriek bola zistená 

teplota skelného prechodu, dynamický modul pri teplotách 40 °C a 100 °C, ďalej modul 

pružnosti, pevnosť, kritická hodnota faktoru intenzity napätia a kritická hodnota rýchlosti 

uvoľňovania energie. 

 

 

ABSTRACT 

 

Master thesis deals with highly filled particulate composite materials for dental applications. 

In the practical part, the dimetacrylate matrix was filled with a mixture of particles of 

different types and different sizes to achieve the maximum possible packing. Moreover, filler 

content and the influence of filler on composite material was studied. Hydrolytic stability was 

also tested on composite materials. The methods used to characterize composite materials 

were bending test, thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning photocalorimetry 

(DPC), dynamic-mechanical analysis (DMA) and scanning electron microscopy (SEM). 

Curing of the matrix was characterized by the degree of conversion, the heat of 

polymerization and the polymerization rate. Furthermore the polymerization shrinkage was 

measured. The glass transition temperature, the dynamic modulus at 40 °C and 100 °C, the 

modulus of elasticity, the strength, the critical value of the stress factor and the critical energy 

release rate were found in the tested samples. 
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1 ÚVOD 

 

Plnené kompozitné polymérne materiály majú nenahraditeľné zastúpenie vo výrobe dnešných 

materiálov rôzneho druhu. Kompozitné materiály všeobecne sú heterogénne materiály, ktoré 

sú zložené z minimálne dvoch alebo viacerých zložiek, chemicky odlišných, za účelom 

zlepšenia vlastností výsledného produktu. Spomínané zložky kompozitných materiálov sú 

najčastejšie polymérna matrica a výstuž. Výstuž môže byť vláknového alebo časticového 

charakteru a potom často hovoríme o plnive. Časticové kompozity pozostávajú z častíc, ktoré 

sú náhodne rozmiestnené v spojitej fáze (matrici), materiál je izotropný. Takéto materiály 

prinášajú výhody vo zvýšení pevnosti materiálu, spracovateľskej teploty, ďalej odolnosti voči 

oteru, oxidácii atď. [1] 

 

Kompozitné materiály našli svoje uplatnenie aj v medicínskom odvetví a to práve 

v stomatologických aplikáciach ako výplne, spoje, časti mostíkov, čapov a podobne. 

Polymérna matrica je v prípade dentálnych kompozitou založená na dimethakrylátovej báze 

a plnivo býva na báze röntgenokontrastnej keramiky. Vďaka svojej pevnosti, tuhosti, 

odolnosti, biokompatibilite, ďalej vďaka eliminovanému obsahu ortuti a iných kovov, svojmu 

vhodnému estetickému hľadisku a ľahkej spracovateľnosti postupne nahrádzajú tieto 

polymérne kompozitné materiály klasické amalgámové výplne v stomatologickom odvetví už 

po niekoľko rokov. 

 

Kvôli vyššej cenovej hladine v porovnaní s amalgámovými výplňami a kvôli dostupnosti 

na trhu sú dentálne kompozitné materiály častejšie využívané v zahraničí, ale nachádzajú 

svoje miesto aj v českých a slovenských stomatologických ambulanciách a sú stále viac 

žiadané ako lepšia alternatíva výplňových a spojivových materiálov.    
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

 

2.1 Kompozitné systémy pre stomatologické aplikácie 

 

Kompozitné materiály sú vo všeobecnosti také materiály, ktoré sa skladajú z dvoch alebo 

z viacerých zložiek, ktoré majú rozdielne fyzikálne a chemické vlastnosti, za účelom 

zlepšenia výsledných vlastností produktu. Jednotlivé zložky nie sú navzájom rozpustné. Tieto 

materiály sú využívané aj pre stomatologické aplikácie už niekoľko desaťročí. Dentálne 

kompozity tvorí organická fáza, najčastejšie polymérna matrica dimethakrylátového typu 

a anorganická fáza, ktorá je dispergovaná a tvorí ju plnivo na báze röntgenokontrastného skla. 

Tieto dve zložky drží pohromade medzipovrchová fáza, silanové činidlo. Poznáme dentálne 

kompozity s plnivom časticovým a vláknovým. [1], [2] 

2.1.1 Dentálne polymérne materiály a ich vývoj 

Historický vývoj 

Za prvé počiatky dnešných dentálnych živíc môžeme považovať už rok 1 843, keď nemecký 

chemik J. Redtenbacher objavil novú kyselinu, ktorý pomenoval kyselinou akrylovou. Okolo 

roku 1 900 bola syntetizovaná a polymerizovaná kyselina methakrylová a taktiež jej estery 

zahŕňajúc methyl methakrylát (MMA), ktorý polymerizuje na polymethylmethakrylát 

(PMMA) adičným mechanizmom cez C-C dvojité väzby. Koncom 30. rokov 20. storočia bol 

PMMA použitý ako matrica pre zubnú protézu. Objav redoxného systému benzoyl 

peroxid/terciárny amín umožnil MMA polymerizovať pri laboratórnej teplote a to viedlo 

k základu plnenej polymérnej živici pre stomatologické aplikácie. [3] 

Kvôli limitáciám polymethylmethakrylátových živíc, bol americký zubár a vedec 

R. L. Bowen motivovaný vynájsť iné syntetické živice, ktoré by mohli byť využité ako 

dentálne plnené polymérne materiály. Potenciál videl v epoxidových živiciach, ktoré sa 

vytvrďujú pri izbovej teplote s malým polymeračným zmrštením, ktoré mali navyše dobrú 

farebnú stálosť a priľnavosť k zubnej štruktúre. Napriek značným výhodám zanechal výskum 

epoxidových živíc v dôsledku ich pomalého tvrdenia a tým nemožnosti využitia týchto živíc 

ako priamo aplikovaný plnený kompozitný materiál. [3] 

Zlomový bod nastal v roku 1 956, kedy Bowen syntetizoval nový monomér, ktorý bol 

podobný epoxidovej živici, avšak epoxy skupiny boli nahradené skupinami 

methakrylatovými.  Jeho názov je 2,2-bis[4-(2-hydroxy-3-metakryloyloxypropyl)fenyl]propan 

(Bis-GMA) a bol pripravený z bisfenolu A a glycidyl methakrylátu a neskôr tiež z diglicidyl 

etheru bisfenolu A a methakrylovej kyseliny (Obr. 1). Polymerizácia prebieha cez C-C dvojité 

väzby dvoch methakrylátových skupín. Tento objemný difunkčný monomér je dodnes 

využivaný pre dentálne polymérne živice a je vhodnejší pre stomatologické aplikácie ako 

MMA, pretože má väčšiu molekulovú veľkosť a poskytuje nižšiu prchavosť, menšie 

polymerizačné zmrštenie, rýchlejšie vytvrdnutie a zároveň sú produktom silnejšie a tuhšie 

živice. [3] 
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Prvý krát boli polymérne kompozitné materiály pre stomatologické aplikácie uvedené na 

komerčnom trhu v polovici 60. rokoch 20. storočia. [3] Odvtedy došlo k ich významnému 

vývoju, čo viedlo k zvýšeniu životnosti a odolnosti týchto materiálov. 
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O O
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Obr. 1: Príprava Bis-GMA z bisfenolu A a glycidyl methakrylátu a z dyglycidylethetu bisfenolu A 

a kyseliny methakrylátovej [3] 

 

2.1.2 Monoméry využívané pre prípravu polymérnych dentálnych živíc 

Organická polymérna matrica, ktorá je jednou zo zložiek dentálneho kompozitu je tvorená 

monomérmi na báze dimethakrylátu. Medzi najčastejšie využívané monoméry pre dentálne 

aplikácie zaraďujeme Bis-GMA, 2,2-bis[4-(2-hydroxy-3-metakryloyloxypropyl)fenyl]propan, 

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

trietyleneglykoldimetakrylát (TEGDMA), potom dodekandiol dimetakrylát (D3MA)                    

a 1,6-bis-[2-metakryloyloxyetoxykarbonylamino]-2,4,4 trimetylhexan (UDMA). [4] 

Využitie nachádzajú nielen ako matrice pre prípravu kompozitov, ale samotné aj ako 

lepidlá a rôzne tmely na prasliny alebo iné defekty. [5] 

Výber monomérov a ich molárny pomer v zmesi výrazne ovplyvňuje reaktivitu, viskozitu 

a polymeračné zmrštenie kompozitnej pasty, taktiež rovnako aj zmáčavosť a výsledné 
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mechanické vlastnosti vytvrdeného kompozitu. Napríklad nízkomolekulárne monoméry majú 

polymeračné zmrštenie zreteľnejšie v porovnaní s vysokomolekulárnymi monomérmi. Avšak 

vysokomolekulárne monoméry majú vysokú viskozitu. [4] 

 

Tabuľka 1: Vlastnosti niektorých monomérov [4] 

Monomér MW [g/mol] 
Viskozita 

[mPa·s] 
ΔVp [obj. %] 

ρmonoméru 

[g/cm
3
] 

ρpolyméru 

[g/cm
3
] 

TEGDMA 286 100 -14,3 1,072 1,250 

UDMA 470 5 000–10 000 -6,7 1,190 1,190 

Bis-GMA 512 500 000–800 000 -6,1 1,226 1,226 

 

Ideálne pomery monomérov pre dosiahnutie optimálnej zmesi sú objektom výskumu 

dodnes. Jedným z hlavných faktorov pri výbere monomérov je počiatočná viskozita živice, 

ktorá určuje vlastnosti pre následnú manipuláciu s kompozitnou pastou. Napríklad Bis-GMA 

napriek svojej vysokej reaktivite, nedosahuje vysokú konverziu. Je to v dôsledku prítomnosti 

hydroxylových skupín a π-π interakcií, ktoré sú spôsobené aromatickými kruhmi a zvýšujú 

počiatočnú viskozitu. Z dôvodu zlepšenia spracovateľnosti a lepšej miešateľnosti s plnivom, 

sa bežne Bis-GMA kombinuje práve s nízkoviskóznymi monomérmi ako napríklad 

TEGDMA. Pridanie TEGDMA avšak zvyšuje sorpciu vody, znižuje mechanické vlastnosti 

a zhoršuje farebnú stálosť produktu. [5], [6] 

Ďalšie monoméry s vysokou molekulárnou hmotnosťou ako napríklad UDMA boli 

vyvinuté s cieľom prekonať limitácie systémov založených na Bis-GMA. UDMA kopolyméry 

vo všeobecnosti vykazujú vyššiu pevnosť v ohybe, modul pružnosti a tvrdosť. Iná alternatíva 

je v ethoxylovanom Bis-GMA, s vyššou molekulovou hmotnosťou (MW=540 g/mol), avšak 

bez silných sekundárnych molekulárnych interakcií medzi hydroxylovými skupinami, čo 

redukuje viskozitu a prináša lepšie mechanické vlastnosti a vyšší stupeň konverzie. [5] 

 

 
Obr. 2: Molekulárne štruktúry monomérov používaných pre dentálne materiály [4] 
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2.1.3 Polymerácia dimethakrylátových živíc 

Polymerizačný proces u dimethakrylátov je reakcia prebiehajúca radikálovým reťazovým 

mechanizmom. Polymerizácia sa delí na tri kroky: iniciáciu, propagáciu a termináciu. [7] 

Iniciácia 

Iniciácia je prvotný krok polymerácie. Všeobecne pri iniciácii dochádza k aktivovaniu 

iniciačného systému za tvorby voľných radikálov, ktoré sú veľmi reaktívne. Iniciačný systém 

môže byť aktivovaný rozličnými metódami. Voľné radikály vyprodukované iniciačným 

systémom napadajú molekulu monoméru a otvárajú π-väzby na uhlíkoch methakrylátových 

funkčných skupín, kde sa následne formuje nové radikálové "aktívne" centrum. [7], [8]  

 

Schematické znázornenie iniciácie:  

– 

I               I

I + M                   I   M
 

 

 

U tepelnej (termickej) iniciácie tvorí iniciačný systém organický peroxid. Ako príklad si 

uvedieme dibenzoylperoxid, ktorý je často používaný. Slabá peroxidová väzba 

u dibezoylperoxidu sa pôsobením tepla homolyticky rozpadá na dva benzoylové radikály. 

Kedže tento benzoylový radikál je nestabilný, rozpadá sa ďalej na fenylový radikál a oxid 

uhličitý. [8] Fenylový radikál potom napadá monomér dimethakrylátu na jeho dvojitej väzbe. 

Priebeh reakcie je znázornený nižšie (Obr. 3). 

 

 

 
 

Obr. 3: Tepelný rozpad dibenzoylperoxidu na fenylový radikál [8] 
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Pre vnútroorálne aplikácie použitie tepelnej iniciácie nie je vhodné. Rozklad peroxidu je 

možné uskutočniť aj za nižších teplôt. Pri chemickej iniciácii sa využíva redoxčný systém, 

aromatický terciárny amin, napríklad N,N-dimethyl-p-toluidin (DMPT) alebo (DHPT), čo je 

N,N-dihydroxyethyl-p-toluidin (Obr. 4). [8] 
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Obr. 4: Chemická štruktúra aromatických a alifatickách terciárnych amínov využívaných  ako 

súčasť iniciačného systému pre dentálne účely [8] 

 

Pri chemickej iniciácii prebieha oxidačno-redukčná reakcia v relatívne krátkom čase a za 

laboratórnej teploty. Dochádza k ataku peroxidovej väzby voľným elektrónovým párom na 

amine. Dôjde k posunu elektrónov a peroxidová väzba sa poruší, čo vedie k vytvoreniu 

medziproduktu, ktorého rozpadom sa vytvoria dva radikály benzoylový a aminový. Obe tieto 

radikály sa podieľajú na iniciácii polymerizácie (Obr.5). [8] 

 

 

Obr. 5: Mechanizmus redoxnej reakcie medzi dibonzoylperoxidom a terciárnym amínom           

N,N-dimethyl-p-toluidinom (DMPT) [8] 
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Pri fotochemickej iniciácii sú voľné radikály generované ožiarením iničného systému, 

ktorý je citlivý na svetlo o určitej vlnovej dĺžke. Tento typ iniciácie je veľmi často v praxi 

využívaný. Fotoiniciátory sa dajú rozdeliť na dva typy. Prvý typ, ktorý po ožiarení podlieha 

α-šiepeniu a následne dochádza k formácii dvoch radikálov (Obr.6). Druhý typ sa po ožiarení 

dostáva do excitovaného stavu. Ďalej sa táto excitovaná molekula môže homolyticky 

rozpadnúť alebo interaguje s inou molekulou, ktorá je donorom vodíku, a tak sa generujú 

voľné radikály. [8] 

                              

 

                           
 

Obr. 6: Homolytické α-štiepenie benzoin methyl etheru po ožiarení UV svetlom 

na benzoylový radikál a methoxybenzylový radikál [8] 

 

 

Zástupca fotoiniciátorov 2. typu je α-1,2 diketon, triviálne camphorquinone (CQ), ktorý 

absorbuje UV žiarenie v oblasti vlnovej dĺžky 200–300 nm, vzhľadom na π−π* premenu. 

Absorbuje tiež viditeľné svetlo o vlnovej dĺžke 400–500 nm, vďaka n−π* premene                     

α-dikarbonyl chromophoru. Iniciátor CQ tvorí iniciačný systém v kombinácii s reduktantom 

terciárnym aminom 2-(N,N-dimethylaminoethyl) methakrylátom (DMAEMA). Tento 

iniciačný systém bol objavený vedcami E.C. Dartom a J. Nemcekom v roku 1 971. [8], [9] 

Vytvrďovanie viditeľným svetlom je bezpečnejšie a poskytuje vytvrdenie materiálu do 

väčšej hĺbky v porovnaní s UV. Preto sa pre dnešné dentálne materiály používa iniciačný 

systém CQ/DMAEMA za využitia viditeľného svetla. V prvom kroku molekula CQ absorbuje 

viditeľné svetlo o vlnovej dĺžke 468 nm, a tak sa dostane do excitovaného tripletového stavu. 

V tomto excitovanom stave molekula CQ rýchlo interaguje prenosom elektrónov s aminom, 

ktorý sa chová ako redukčné činidlo. Dochádza  k vzniku excitovaného komplexu, na ktorom 

potom dôjde k presunom vodíkov z aminu, a k následnému vytvoreniu CQ-ketylového 

radikálu a α-amino-alkylového radikálu, ktorý je viac reaktívnejší a teda viac účinný 

v nasledujúcom priebehu polymerácie ako pomerne nereaktívny CQ-ketylový radikál. [8] 

Fotoiniciačný systém CQ/DMAEMA je najčastejšie využívaný pre svetlom vytvrďované 

dentálne materiály, avšak prináša so sebou limitáciu v jeho koncentrácii, kedže má výrazné 

žlté sfarbenie, a tak prekročenie optimálne koncentrácie môže spôsobiť estetické chyby 

produktu. Koncentrácia CQ sa pohybuje okolo 0,2 hm.%. [10] Obmedzená koncentrácia 

fotoiniciačného systému sa následne prejavuje na znížení stupňa konverzie a zároveň aj hĺbky 

vytvrdenia materiálu. [8] Alternatívne fotoiniciátory sú 1-fenyl-1,2-propandion (PPD) 

a benzoyl-difenyl-fosfin oxid (TPO). [8] 

 

 

 UV 
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Obr. 7: Mechanizmus fotoiniciačného systému, camphorquinone (CQ)/amin  

2-(N,N-dimethylaminoethyl) methakrylát (DMAEMA) - tvorba voľného radikálu [8]  

 

 

Rýchlosť vytvorenia primárnych voľných radikálov počas fotopolymerizácie (Rr) môže 

byť vyjadrena vzťahom: 

 

    ar IR 2 ,      (1) 

 

kde Ia je intenzita svetla absorbovaná fotosenzibilizátorom v celej hrúbke elementu a   je 

kvantový výťažok iniciácie. [10] 

Detailná kinetická analýza aktivácie iniciačného systému bola opísaná  Cookom. Výraz pre 

Rr môže byť vyjadrený tiež ako množstvo kvantového výťažku pokiaľ podmienky podliehajú 

základným mechanickým veličinám: 

 

               [ ][ ]Tar QAkβR *= ,                        (2) 

 

kde β  je frakcia molekúl exciplexu tvoriacich voľé radikály a ka je rýchlostná konštanta 

formácie exciplexu z bimolekulárnej reakcie medzi aminom a tripletovým stavom CQ, [ ]A  je 

koncentrácia aminu a [ ]T*Q  je koncentrácia CQ v tripletovom stave. [10] 
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Životnosť singletového excitovaného stavu je zvyčajne veľmi krátka, takže táto 

koncentrácia [ ]S*Q  je nízka a potom tiež koncentrácia [ ]T*Q  by mala byť nízka 

a konštantná, potom: 

 

          
[ ] [ ]

0=
*

=
*

dt

Qd

dt

Q TS
,     (3) 

a z toho vyplýva:  

   
[ ]

[ ]{ }Akkkk

IQεk
Q

a

Q
T ´+´

=*
3

2
,        (4) 

 

kde I  je ožiarenie materiálu do hĺbky d. Ďalej platí, že k´= k1 + k2 sú rýchlostné konštanty 

jednotlivých reakcií a εQ je molárny extinkčný koeficient CQ. [10] 

Propagácia  

Propagácia je druhým krokom reťazovej polymerácie. Dimethakryláty majú dve funkčné 

skupiny. Potom ako sa v iniciácii vytvorilo "reaktívne" centrum dochádza k rastu 

polymérneho reťazca a formuje sa vysokomolekulárny polymér. [8] 

 

Schematické znázornenie propagácie: 

 

– – 

Rn   M   + M          Rn+1   M– – 

I   M  + M            R   M

 
 

Rýchlosť ubúdania monoméru, čo je vlastne rýchlosť polymerizácie, sa dá vyjadriť ako 

suma rýchlosti iniciácie (Ri) a propagácie (Rp), kedže v oboch týchto krokoch je spotrebovaný 

monomér. Avšak, kedže množstvo monoméru spotrebované pri iniciácii (Ri) je zanedbateľné, 

potom môžeme rýchlosť polymerácie vyjadriť ako: 

 

   
 

  MMk
dt

Md
R pp *


 ,    (5) 

 

kde kp je rýchlostná konštanta propagácie, [ ]M  je koncentrácia monoméru a [ ]*M  je celková 

koncentrácia všetkých makroradikálov o veľkosti M1 a viac. [10] 
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Terminácia 

Rast polymérneho reťazca končí termináciou. Terminácia môže prebehnúť dvoma 

mechanizmami, buď rekombináciou (prvá schéma) alebo disproporcionáciou (druhá schéma). 

Pri rekombinácii dôjde k zlúčeniu dvoch radikálov dohromady a pri dispropocionácii 

dochádza k prenosu vodíku u jedného radikálu na druhý, čo je však menej časté. [8] 

 

Schematické znázornenie terminácie: 

 

 

 

 

Za predpokladu rovnovážneho stavu koncentrácie makroradikálov, kedy boli dosiahnuté 

konštantné hodnoty je môžné uvažovať, že rýchlosť iniciácie (Ri) a terminácie (Rt) sú si rovné 

a môžu byť vyjadrené ako: 

 

   [ ]2*2== MkRR tti ,     (6) 

 

kde kt je rýchlostná konštanta terminácie. [10] Po substitúcii a upravení výrazu 6 dostávame: 

 

    
5,0
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MkR .     (7) 

Výrazom pre Rr (vzťah 1) môžeme v predošlej rovnici nahradiť Ri a dostaneme: 
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I
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dt
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R


.    (8) 

 

Tento výraz dokazuje, že rýchlosť polymerizácie je priamo úmerná druhej odmocnine 

absorbovaného žiarenia, a teda aj priamo úmerná druhej odmocnine koncentrácii 

fotoiniciátora. [10] 

Výsledkom polymerácie dimethakrylátových živíc je zosieťovaný polymér, ktorého 

fyzikálno-chemické vlastnosti závisia na stupni konverzie (DC), ktorý sa dá považovať za 

mierku efektívnosti polymerizácie. Maximálna rýchlosť polymerizácie (Rp) je potom prvá 

derivácia stupňa konverzie podľa času. S týmto dôležitým materialovým parametrom súvisia 

aj ďalšie materialové parametre ako mechanické vlastnosti, uvoľňovanie monomérov 

z vytvrdeného materiálu a odolnosť proti opotrebovaniu. So stupňom konverzie súvisí aj 

polymeračné zmrštenie, ktoré sa avšak so zvyšujúcim stupňom konverzie taktiež zvyšuje, čo 

je nežiadúce. [5], [7], [8] 

 

 

 

 

 

– – – 

– – Rn   M +  M   Rm                Rn   M + M   Rm 

Rn   M  +  M   Rm                Rn    MH + M-H   Rm– 

– – 
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Vyjadrenie stupňa konverzie (DC): 

                                                
 

,
0

dt
dt

Md
dtR=DC

tt

0

p      (9) 
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e
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                (10) 

 

kde M0 je počiatočná koncentrácia methakrylátových skupín a M je koncentrácia 

methakrylátových skupín v čase t. [10] 

Sieťovanie dimethakrylátových živíc 

Dimethakryláty zaraďujeme medzi reaktoplasty. Počas fotopolymerizácie dimethakrylátov 

dochádza k premene monomérov na hustú polymérnu 3D sieť. Sieťovanie je exotermická 

reakcia a počas tejto reakcie dochádza k nárastu molekulovej hmotnosti teda aj rastu 

viskozity, hustoty a modulu pružnosti. Proces rastu polymérneho reťazca môže byť rozdelený 

do dvoch základných mechanizmov: [11] 

 

 postupný rast reťazca reakciami na oboch funkčných skupinách dimethakrylátu 

 rast reťazca sieťovaním jednotlivých monomérov 

 

Prvotne dochádza k vytvoreniu kovalentných väzieb reakciou medzi reaktívnymi centrami, 

kde sa následne spoja monoméry, oligoméry alebo makromolekuly dokopy. V druhom kroku 

dochádza k reťazovému spájaniu monomérov a rozvetvovaniu. Priečne väzby sú vytvorené 

medzi reťazcami cez trojfunkčné a multifunkčné skupiny. V treťom kroku sa začína vytvárať 

náznak siete a gelovatenia. Elastický gél je potom tvorený z viskóznej kvapaliny skrz 

zosieťovanie.  V štvrtom a poslednom kroku  hustota zosieťovania v géle pokračuje, kým je 

sieť úplná a reakcia prakticky zastaví v dôsledku vitrifikácie. Je vytvorená hustá sieť, polymér 

je vytvrdený. Tento proces je znázornený na Obr. 8. [11] 

 

 

Obr. 8: Schematické znázornenie tvorby polymérnej siete u reaktoplastov [11] 
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Vytvrďovanie dentálnych materiálov prešlo výrazným vývojom. V dnešnej dobre sa 

stretávame s rôznymi problémami, ako napríklad aká je adekvátna doba expozície materiálu 

žiareniu a ďalších iných podmienok, aby došlo k požadovanému vytvrdeniu matrice  

v dentálnych materiáloch.  

Charakteristiky polymérnej siete 

Formovanie polymérnej siete prebieha cez tri fyzikálne štádia. Z kvapalného pred-gelovitého 

štádia prechádza polymér do gumovitej gélovej fázy a nakoniec dosiahne finálneho sklovitého 

stavu. Bod gelácie je definovaný ako bod, v ktorom sa objaví prvý nerozpustný polymér 

a dochádza k vytvoreniu 3D siete. Viskozita výrazne narastá. Priebeh je znázornený na TTT 

diagrame (čas-teplota-transformácia) na Obr. 9. [12] 

 

 

 
Obr. 9: TTT diagram procesu formácie polymérnej siete [12] 

 

 

TTT diagram je graf závislosti teploty na logaritmu reakčnej doby a ukazuje stav živice po 

uplynutí určitej reakčnej doby pri určitej reakčnej teplote TR. Pod teplotou Tg0 je živica 

v sklovitom stave a reakčná zmes je prakticky blokovaná. [11], [12] 

Pri vytvrdzovacej teplote TR2 (prerušovaná čiara) je gelácia dosiahnutá po relatívne krátkej 

dobe, materiál je transformovaný do gumovitého stavu (bod G2 gél). Zosieťovanie  pokračuje 

až do úplného vytvrdnutia. Teplota vytvrdenia je vyššia ako maximálna teplota skelného 

prechodu Tg∞. S dalšou reakčnou dobou dochádza k rozkladu, teda dekompozícii 

materiálu. [11] 

Ak je zvolená reakčná teplota TR1, dosiahnutie bodu gelácie G1 trvá trochu dlhšie. 

Sieťovanie pokračuje v gumovitom stave a v bode V1 dôjde k zoskleneniu materiálu. Na 

prechode do sklovitého stavu sa reakcia zastaví. [11] 

Z technického hľadiska, bod gelácie, doba spracovania a doba skladovania pri konkrétnych 

teplotách majú veľký význam, a to bez ohľadu na to, či sa sieťovanie spustí katalyticky, 

prostredníctvom vystavenia žiareniu alebo prostredníctvom nárastu teploty. [11] 
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V bode gelácie sa končí možnosť využitia živice (odlievanie, povrchová úprava…). Tiež sa 

k bodu gelácie vzťahuje doba použiteľnosti. Doba použiteľnosti môže znamenať ľubovoľný 

čas pre praktické skladovanie reaktoplastického systému. Napríklad, niektoré vytvrdzovacie 

činidlá strácajú reaktivitu vzhľadom k absorpcii vzdušnej vlhkosti. [11] 

Už ako bolo uvedené, manipulácia, spracovanie a vlastnosti reaktoplastov silne závisia od 

gélovatenia a zosklovatenia.  

 

2.1.4 Vytvrdzovacie zariadenia 

Ultrafialové žiarenie UV 

Prvé fotovytvrdzovacie zariadenia boli uvedené začiatkom sedemdesiatych rokov minulého 

storočia a boli založené na emitácii UV žiarenia (365 nm) cez kremennú tyč 

z vysokotlakového ortuťového zdroja. Tento vynález  sa považoval za prvý revolučný krok 

v fotovytvrdzovaní plnených dentálnych materiálov. Dovtedy sa používali len 

samovytvrďovacie produkty a tento pokrok predstavoval zmenu v možnom načasovaní 

vytvrdenia materiálu. [13] 

Čas vystavenia materiálu žiareniu bol typicky 20 sekúnd, ale pri vystavení 60 sekúnd boli 

dosahované lepšie výsledky. Fotoiniciačný systém bol na báze benzoin etheru, ktorý 

poskytoval množstvo radikálov bez ďalšieho nutného použitia medzifázových zložiek. 

Dentálne materiály vytvrdzované týmto spôsobom boli využívané v nových inovatívnych 

smeroch, nie len ako restoratívne materiály, ale tiež pri oprave zubných prasklín a dosahovali 

výborné estetické výsledky. [13] 

 Aj keď sa takto vytvrdzované materiály ukazovali v mnohých smeroch ako úspešné, 

napriek tomu sa táto metóda potýkala s viacerými problémami. Napríklad s obmedzenou 

schopnosťou žiarenia prenikať hlboko do materiálu. Navyše toto žiarenie svojou krátkou 

vlnovou dĺžkou predstavovalo možné zdravotné riziká, kedy mohlo dôjsť k popáleniu 

rohovky alebo k šedému zákalu a taktiež k zmene ústnej mikroflóry u pacienta. [13] 

Vytvrďovanie viditeľným svetlom VLC 

Len niekoľko rokov po uvedení vytvrdzovacej metódy s použitím UV žiarenia bola objavená 

využiteľnosť viditeľného svetla ako ďalšej možnej metódy pre vytvrďovanie dentálnych 

materiálov. Prvé kompozity vytvrďované VLC metódou neboli dentálne materiály, ale tenké 

polymérne fólie určené pre tlač. Optimalizácia VLC metódy s použitím fotoiniciačného 

systému CQ/terciárny amin bola kľúčová k úspechu a táto formulácia sa používa pre 

vytvrďovanie dentálnych materiálov dodnes. [13] 

Zariadenie pozostáva z kremeň-wofrám-halogénového (QTH) zdroja, ktorý sa skladá 

z halogénovej žiarovky s wolfrámovým vláknom. Po prejdení prúdom sa vlákno rozžhaví 

a emituje elektromagnetické žiarenie. [10] Jednotka obsahuje tiež teplo absorbujúceho sklo 

a pásový filter, ktorý prepúšťa svetlo o vlnovej dĺžke 400 až 550 nm. To predstavuje vlnovú 

dĺžku potrebnú na aktivovanie fotoiniciačného systému CQ/terciárny amin. Prvý takýto 

systém sa nazýval FotoFil. [10], [13] 
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Výhody použitia VLC  boli, že sa minimalizovali zdravotné riziká ako formácia šedého 

zákalu a zmena ústnej mikroflóry. Avšak vlnová dĺžka potrebná na iniciáciu VLC systému 

stále predstavovala riziko pre spálenie sietnice a iné poškodenia očí. Toto riziko bolo možné 

eliminovať umiestnením filtra pred oči, ktorý dostal pomenovanie tzv. "modrý blokátor". [13] 

Pôvodne QTH zdroj nebol vyvinutý pre účely vytvrďovania dentálnych materiálov, ale 

pre svetlá lietadiel, kde bol požadovaný malý ale veľmi jasný a dlhodobo účinný zdroj svetla. 

Napriek tomu QTH zdroj našiel významné využitie aj pre vytvrďovanie dentálnych 

materiálov po dobu niekoľkých rokov až do konca deväťdesiatych rokov minulého storočia. 

Zdroje boli dostupné, ľahko inštalovateľné a relatívne nenákladné. Počas tejto doby dosiahla 

táto metóda množstvo vylepšení.  

Príkon žiarovky vzrástol z 35 W na 100 W pre prenosné zariadenia a až do 340 W pre 

neprenosné zariadenia. Výkon ožiarenia dosahuje v priemere od 400 do 500 mW/cm
2
, čo je 

postačujúce pre adekvátne vytvrdenie dentálnych kompozitov za čas 40 s do hĺbky 2 mm 

s výsledným dosiahnutím uniformných vlastností. [10], [13] 

Argónovo-ionový laser 

Ako aj v predošlom prípade ani využitie argonového lasera nebolo pôvodne zamýšľané pre 

účely fotopolymerizácie dentálnych materiálov, ale bol to produkt vývoja náterového 

priemyslu. Zariadenia poskytovali vysokú efektivitu v poskytovaní výborných fyzikálnych 

vlastností vytvrdených dentálnych restoratívnych materiálov. [13] 

Doba vystavenia materiálu žiareniu bola kratšia v porovnaní s QTH zdrojmi, kedže 

jednotka s argon-ionovým laserom poskytovala ohromný výdaj žiarenia. Veľkosť zariadenia 

bola veľmi veľká a samotný zdroj mohol byť prispôsobený tak, že jeden laser mohol pokryť 

viacero operácií s použitím siete optických káblov. Vlnová dĺžka v prípade dentálnych 

argonových laserov sa pohybovala v rozmedzí od 455 nm do 514 nm. Vlnové dĺžky 

457,9 nm, 468 nm a 476,5 nm pri ktorých bola zaznamenaná vysoká absorpcia CQ boli 

najefektívnejšie v fotovytvrďovaní. [13] 

Vysokorýchlostne pulzujúce svetlo poskytovalo širokú povrchovú a hĺbkovú konverziu 

materiálu počas kontinuálneho vystavenia žiareniu. Bol navrhnutý aj dizajn prenostného 

diodového lasera pre dentálne fotovytvrďovanie, ale doteraz žiadne komerčne dostupné 

zariadenie neexistuje. Toto zariadenie sa prestalo používať v pomerne krátkej dobe, kedže 

bolo relatívne nákladným. [13] 

Iné laserové zdroje 

Laserové zdroje vyžarujú svetlo v niekoľkých odlišných frekvenciách v rámci požadovanej 

oblasti, preto je nutné filtrovanie nežiadúcich vlnových dĺžkok. Komerčne dostupný  je laser 

s názvom AccuCure-3000, ktorého výstup spektra spadá do absorpčného spektra CQ. Podľa 

štúdie Blankenaua sa ukázalo, že AccuCure-3000 produkoval po vytvrdnutí fyzikálne 

vlastnosti dentálnych kompozitoch, ktoré sú oveľa lepšie ako dosiahnuté pomocou argón-

iónoveho lasera a QTH svetelného zdroja. [10] 
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 Plazmový oblúkový výboj PAC 

Táto technológia bola vynájdená na prelome šesťdesiatych rokov minulého storočia a taktiež 

prvotným zámerom nebolo využitie pre dentálne účely. [13] 

Zdroj pozostával z dvoch wolframových elektród, ktoré boli oddelené malou 

vzdialenosťou. Elektródy boli umiestené vo vysokotlakovej komore naplnenej plynom, ktorá 

bola opatrená oknom zo syntetického zafíru, cez ktoré bola emisia žiarenia priamo usmernená 

parabolicky reflektívnym povrchom. Medzi elektródami  bol vysoký elektrický potenciál, kde 

sa vytvorila iskra ionizujúca plyn a poskytujúca plazmu. Potom ako sa objavila prvotná iskra, 

bol nastavený prevádzkový prúd na udržanie plazmy. Plyn používaný pre vytvrďovanie 

dentálnych materiálov bol argón a mal extrémne výsoký výkon, tým boli umožnené 

krátkodobé "subsekundové" expozície, čo malo nahradiť konvenčné QTH zdroje, kde 

expozícia trvala 40 až 60 s. Dnešné zariadenia pozostávajú z xenonových plazmových lámp. 

Typický výkon takéhoto typu žiarenia je blízko 2 000 mW/cm
2
 a vlnová dĺžka sa pohybuje od 

380 do 500 nm (u xenonových 470 nm), kde sa pohybuje aj optimálna absorpcia CQ. Čím 

vyššia je intenzita svetla, tým je väčší prienik žiarenia do hĺbky. Avšak to vyvoláva otázku, či 

by vysoko intenzívne ožiarenie v krátkom čase viedlo k primeranému vytvrdeniu materiálu. 

Ďalšia nevýchoda je v rýchlosti polymerizácii, ktorá je vysoká, a tak hrozí riziko veľkého 

polymeračného zmrštenia. [10], [13] 

Tieto zariadenia museli byť vysoko filtrované, kedže generovali ohromné množstvá 

infračerveného a rovnako aj ultrafialového žiarenia. V dentálnych aplikáciách tieto zariadena 

boli vyvinuté pre vytvrďovanie UV polymerizovateľných matríc. Neskôr boli prispôsobené 

pre produkty vytvrďované viditeľným svetlom. [13] 

Neprenosné jednotky pozostávali z konvenčných teplo absorbujúcich skiel a pásových 

filtrov, ale emitované žiarenie malo výstup do tri stopy dlhého kvapalinového svetlovodu, 

ktorý mal úlohu optického filtru, kde sa eliminovalo UV a IR žiarenie a prepúšťal len 

viditeľné svetlo. [13] 

Potom ako bolo zariadenie pôvodne navrhnuté v EU ako Argo HP, bolo neskôr aj vďaka 

subsekundovým expozíciam uvedené na trh aj v spojených štátoch pod značkou DMDS ako 

Apollo 9500, neskôr ako Apollo 95e. Doba expozície Apolla 95e bola 3 sekundy, aby 

jednotka poskytovala dostatočnú energiu na požadované vytvrdenie. Pre klinické účely bolo 

potrebné vystaviť materiál opakovaným viacnásobným 3 sekundovým expozíciam. Ďalšie 

PAC zariadenia prekonali nedostatky Apolla 95e a poskytovali dlhšie časy expozície 

a adekvátne vytvrdenie kompozitov už po dobe 10 sekúnd. [13] 

QTH zdroj o vysokej intenzite 

Po uvedení PAC zariadení mali QTH zariadenia na trhu veľkú konkurenciu. Aby boli QTH 

zariadenia považované za ekvivalentné PAC zariadeniam boli použité nové mechanizmy 

v QTH zdrojoch, ktoré zvyšovali ich celkový výkon. [13] 

Prvotným nastavením zdroja bola možnosť zosilniť výkon žiarenia nad bežné hodnoty. 

Tento mechanizmus pozostával z udržania vlákna pod vysokým napätím, čo presahovalo 

limitné hodnoty, ktoré boli odporučané výrobcami žiaroviek. Expozície v takýchto módoch 

trvali maximálne 10 s, kedže dlhšie expozície mohli vážne narušiť operačnú životnosť zdroja. 

Iný mechanizmus na zvýšenie výkonu bol vynájdený s tzv. turbo-tipom. Toto zariadenie tvoril 
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zväzok tuhých sklenených vlákien, ale jednotlivé vlákna boli ťahané za horúca, tak že 

výsledný priemer bol menší na emitujúcich koncoch ako v stredovej časti. Týmto bolo 

rovnaké množstvo energie prítomné na oboch koncoch, ale bolo distribuované cez menšiu 

plochu na emitujúcich koncoch a vo výsledku bolo dosiahnuté 1,6 krát väčšie ožiarenie. [13] 

Tento spôsob je stále rozšírený v súčastných LED jednotkách pri potrebe zvýšení hodnôt 

celkového výkonu. Napriek týmto pokusom QTH jednotky nikdy nedosiahli výkon PAC 

zariadení. [13] 

 

Svetlo emitujúce diódy LED 

Približne pred päťdesiatimi rokmi boli vynájdené svetlo emitujúce diódy (LED). Zariadenie 

LED boli prvýkrát navrhnuté pre aktiváciu svetlom vytvrďovaných dentálnych kompozitov  

Millsom. Tieto zariadenia boli omoho efektívnejšie ako ostatné zdroje žiarenia pre 

vytvrďovanie dentálnych materiálov. [10], [13] 

LED sú vlastne polovodičové zariadenia typu n-p. Pozostávajú z dvoch vrstiev 

semikonduktorov, kde prvá vrstva obsahuje elektróny (n-typ) a druhá vrsva obsahuje "diery" 

(p-typ). Keď je malé napätie privedené na terminály, elektróny sa prenášajú z n-oblasti do     

p-oblasti (a "diery" naopak z p-oblasti do n-oblasti). Oblasti elektrónov a dier emitujú fotóny 

o rovnakých vlnových dĺžkach. Toto žiarenie tvorí základ pre LED a vysvetľuje úzku šírku 

pásma vyžarovaného svetla. [10] 

Vlnová dĺžka emitovaného svetla závisí na kryštálovej štruktúre, ale aj na dĺžke a indexu 

lomu polovodičového kryštálu. Jednotlivé LED diódy majú relatívne nízky výstup ožiarenia 

v porovnaní s QTH žiarovkami. Preto sú často jednotlivé LED diódy usporiadané do zväzkov, 

ktoré spolu môžu dosiahnuť aj hodnôt ožiarenia ako QTH zdroje. [10] S použitím indium-

gálium-nitridových substrátov boli vyvinuté modré emisie LED pri ktorých bola vykazovaná 

maximálna absorpcia CQ. Existujú LED troch generácií. [13] 

LED prvej generácie boli uvedené na trh okolo roku 2 000. Typický dizajn 1. generácie 

vytvrdzovacích svetiel LED používal zväzok viacerých individuálnych LED. Každá jedna 

emitovala z 5 mm veľkého LED elementu a každá poskytovala výkon 30 až 60 mW. Žiarenie 

bolo sústredené axiálne alebo planárne, takže na výstupe sa zhromaždil dostatok energie na 

aktiváciu CQ. Vlnová dĺžka žiarenia sa pohybovala od 450 do 470 nm. Avšak aj so skvelými 

výsledkami ani množstvo žiarenia nebolo dostatočné na konkurenciu QTH zariadeniam, aj 

keď doba expozície bola u LED kratšia. Navyše táto technológia založená na pohone batérií 

sa opierala o nikel kadmiové jednotky, ktoré mali slabý výkon a pamäťový efekt. [13] 

LED druhej generácie boli umiestené mnohonásobné emitujúce body do jedného čipu, vo 

výsledku sa dosiahlo zvýšenie celkového svetelného výkonu. Zubný výrobcovia začlenili 

nové 1 W čipy do vytvrdzovacích svetiel a to dostalo pomenovanie LED druhej generácie, 

ktoré generovali 140 mW. Neskôr sa začali vyrábať aj 5 W čipy, ktoré generovali výkon 

600 mW. V porovnaní s prvou generáciou tieto jednotky dosahovali výrazné zvýšenie vo 

výkone. Napríklad s jedným 5 W čipom sa dosiahlo podobnej svietivosti ako s 10 až 20 

jednotlivými 5 mm typmi prvej generácie. Avšak rozmedzie vlnovej dĺžky bolo rovnaké ako 

u prvej generácie. Pohon batériou bol vylepšený na nikel-methyl hydridový (NiMH), čo sa 

neskôr stalo typickým zdrojom energie. Z dôsledku generácie ohromne vysokej energie na tak 
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malom priestore, teplota vo vnútri čipu viedla k novým obavám, či nie je až tak veľká, aby 

došlo k  pernamentnému poškodeniu čipu. Teda, jednotka bola opatrená chladičom z ťažkého 

kovu, aby bolo teplo čipu rozptýlené. Nedávno sa stali dostupné aj 10 W LED špeciálne pre 

dentálne aplikácie a rovnako aj 15 W jednotky. Tieto sú schopné posktnúť výkon žiarivého 

toku až 4,2 do 5,6 W. S týmto dramatickým zvýšením výkonu LED jednotky 2. generácie boli 

schopné konkurovať komerčne zaužívaným zdrojom žiarenia pre vytvrďovanie s použitím 

kratších časov. [13][12] 

LED tretej generácie boli vynájdené v snahe riešiť neschopnosť predošlých dvoch 

generácií LED polymerizovať restoratívne materiály, ktoré používali okrem CQ aj iný 

alternatívny iniciátor. Tieto boli schopné emitovať viac ako jednu vlnovú dĺžku. Prvá takáto 

jednotka pozostávala z 5 W modrého LED v strede a bola obkolesená 4 fialovými LED 

s malým výkonom a vlnovou dĺžkou okolo 400 nm. Touto kombináciou výkonu z dvoch 

vlnových dĺžok bolo zariadenie efektívne nielen pre CQ, ale aj iné iniciačné systémy. 

Neskoršie zariadenia tohto typu boli riešené umiestením fialového LED čipu vedľa modrého 

LED čipu. Tieto zariadenia používali taktiež NiMH alebo litium-ionové batérie. Tieto 

zariadenia sú efektívne v poskytovaní dostatočného ožiarenia a primeranej vlnovej dĺžky pre 

akýkoľvej typ dentálneho restoratívneho materiálu. [13] 

Konštrukcia súčastných LED svetiel je buď ceruzkového typu, kde emitujúci čip sa 

nachádza na vzdialenom konci, alebo klasického zväzku optických vlákien ako to bolo u QTH 

zdrojov. Výhody ceruzkového typu sú schopnosť získať prístup k väčšine lokácii v ústnej 

dutine a rovnako nižšia možnosť rozbitia pri páde zariadenia. [13] 

 

2.1.5 Plnivá pre prípravu kompozitných systémov pre stomatologické aplikace 

Plnivo by sme mohli definovať ako anorganický materiál, ktorý je pridávany do matrice, aby 

sa zvýšil jej objem a modifikovali sa mechanické vlastnosti. Má odlišné chemické zloženie 

a štruktúru ako matrica. U časticových kompozitných materiálov sú vystužujúce častice 

dispergované v matrici a obmedzujú rozvoj plastických deformácií, čím zvyšujú medz sklzu, 

medz pevnosti a tvrdosť. V prípade dobrej adhézie plnivo zvyšuje modul pružnosti. Vo 

všeobecnosti plnivo dramaticky znižuje predĺženie pri pretrhnutí. [14], [15], [16] 

Veľkosť plniva má malý vplyv na modul pružnosti kompozitu, ale veľký vplyv na 

pevnosť v ťahu. Tá rastie so zmenšujúcou sa veľkosťou častíc, pretože sa zvyšuje interakčný 

povrch častice. Tiež to súvisí s Griffithovou teóriou, a to tak, že pri väčších časticiach 

vznikajú väčšie prázdne medzery, teda aj väčšie defekty a vyššia náchylnosť k tvorbe trhlín 

a kritickému lomu. Vo všeobecnosti pridanie tuhých častíc do tuhej matrice rázovú 

húževnatosť zníži, častice sa chovajú ako iniciátory trhlín, ale so zmenšujúcou sa veľkosťou 

častíc razová húževnatosť rastie. Existuje teória, kde podľa Fedorsa a Landela majú na 

mechanické vlastnosti pri napätí-deformácii výrazný vplyv iba častice, ktoré sú väčšie ako 

veľkosť počiatočnej trhliny. Okrem iného plnivo ovplyvňuje celú radu ďalších vlastností  ako 

napr. tepelnú a elektrickú vodivosť, navyše redukuje polymeračné zmrštenie. [14], [16], [15] 

Aglomerácia častíc vedie k redukcii pevnosti materiálu. Prvotne sa môže javiť, že 

aglomeráty sú dosť silné a kompaktné, aby zvýšili počiatočný modul pružnosti. V skutočnosti 

sú aglomeráty slabé miesta, ktoré sa ľahko rozpadnú po aplikácii napätia. Rozpadnutý 

aglomerát sa potom chová ako miesto s vysokou koncentráciou napätia. [16] 



24 

 

Časticové plnivo v dentálnych kompozitoch je najčastejšie na báze rôznych typov skiel 

a keramiky (SiO2, Al2O3…). Pre stomatologické aplikácie je dôležité, aby plnivo obsahovalo 

röntgenokontrastné prvky, čo napríklad spĺňa sklo s obsahom bária, stroncia alebo zinku. Tvar 

častíc môže byť sférický, ale stretávame sa aj s nepravidelným tvarom častíc, čo zabezpečuje 

lepšie udržanie častíc v matrici a následne aj lepšie mechanické vlastnosti. Častice, vďaka 

svojej inertnosti chemicky nereagujú s matricou. [14] 

Silanizácia 

Silanizačné činidlá zvyšujú adhéziu plniva k matrici, tým môžu zvýšiť zmáčavosť častíc 

matricou. Ďalej silanizačné činidlá môžu taktiež znížiť aglomeráciu častíc. Niektoré silany 

reagujú aj s hydroxylovými skupinami na povrchu plniva a aj s matricou. Kompozitné 

materiály so silanizovaným plnivom vykazujú vyššiu pevnosť v tlaku a v ťahu. Kompozity 

s nesilanizovaným plnivom môžu vykazovať vyššiu pevnosť, ale iba v suchom stave a po 

ponorení do vody pevnosť takého materiálu klesne, vzhľadom na zlú adhéziu medzi matricou 

a časticami, a následnu adsorpciu vody do medzirozhrania.  [14], [16], [17]  

 

 

 
Obr. 10: Princip silanizácie [20] 

 

Silany sú najprv chemicky aktivované vo vodnom roztoku alkoholu pri pH 4–5, pričom 

dôjde k hydrolýze alkoxy skupiny na hydroxylovú. Silanoly potom kondenzujú za vzniku 

siloxanových väzieb. Na trhu sú komerčne dostupné už aj pred-aktivované silany. Jeden 

z najpoužívanejších silanov je 3-metakryloxypropyltrimetoxysilan (MPS) (Obr. 11) a je 

komerčne dostupný ako predhydrolyzovaný v roztoku vody a etanolu. Obsah MPS v tomto 

roztoku sa pohybuje okolo 1–5 obj. % . [17], [18] 

 

 
Obr. 11: Silanizačné činidlo 3-methakryloxypropyltrimethoxysilan (MPS) [19]  
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Silany sa rozdeľujú do dvoch skupín, a to na silany s funkčnými skupinami a silany bez 

funkčných skupín. Funkčné silany majú dve typy funkčných skupín. Prvú organickú, ktorá 

reaguje s funkčnými skupinami polymérnej matrice a hydrolyzovateľnú, ktorá reaguje 

s hydroxylovými skupinami na povrchu anorganického substrátu. Silany bez funkčných 

skupín (sieťovacie) majú reaktívne alkoxy skupiny, ktoré po hydrolýze 

reagujú s hydroxylovými skupinami na povrchu substrátu. Je možné aj kombinovanie 

funkčných a sieťovacích silanov, čo prináša zlepšenie väzbovej a hydrolytickej stability 

medzifázovej siloxanovej vrstvy. [18] 

 

Packing theory 

Táto teória vysvetľuje ako je možné použiť v kompozite častice o rôznej veľkosti, tak aby 

došlo k takmer dokonalému vyplneniu prázdych priestorov medzi väčšími časticami, menšími 

časticami. Model bol navrhnutý už okolo roku 1 962 Z. Hashinom. [21] Týmto je možné 

dosiahnuť maximálny objemový podiel plniva v kompozitnom systéme. Takéto balenie častíc 

závisí predovšetkým na veľkosti jednotlivých častíc, ich tvare a povrchových 

charakteristikách. [22] 

V modeloch predpokladáme dokonalé zbalenie častíc, no v skutočnosti nikdy nie je takáto 

kompozícia dosiahnutá a častice sú náhodne rozmiestené. Poznáme dva druhy náhodného 

rozmiestenia častíc, a to voľné rozmiestenie a husté rozmiestenie. K voľnému rozmiesteniu 

dochádza vtedy, ak častice sú náhodne zbalené za podmienok, kedy sa nemôžu ľahko 

pohybovať medzi sebou. K hustému rozmiestneniu dochádza, keď je tento pohyb medzi 

časticami umožnený. [22] 

 

 
Obr. 12: Schéma bimodálneho zbalenia väčších a menších častíc medzi sebou [22] 

 

Pre bimodálny mód sferických častíc by mal byť najmenší priemer častíc 0,41 z priemeru 

väčších častíc pre dosiahnutie efektívneho vyplnenia medzier, ak je systém kubický. Pre 

nahodné rozmiestnenie pomer medzi priemermi by mal byť 0,25 a pre hexagonálne 

rozmiestenie 0,15. Pre dosiahnutie maximálneho vyplnenia, najväčšie častice by mali mať 

objemový zlomok 0,7. Menšie častice musia byť najmenej 5krát menšie ako tie väčsie. Ak 

však majú priemer iba o polovicu menší ako častice väčšie, v tom prípade, by mal byť 

objemový zlomok väčších častíc 0,5 najviac 0,6. [16] 

Dosiahnutie vysokého objemového podielu plniva je možné použitím najmenej 

troch a viac rôzne veľkých častíc, aby došlo k vyplneniu pórov vzniknutých v bimodálnom 

systéme ešte menšími časticami. Takýto spôsob balenia častíc sa nazýva multimodálny a je 
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bohužial v súčastnosti málo pochopený. [22] Hodnotu celkového objemového zlomku 

plniva v multimodálnom systéme môžeme vypočítať pomocou vzťahu: 

 

       
321211

111 mmmmmmm  ,   (11) 

 

kde  m je celkový objemový zlomok plniva a  m1,  m2,  m3 sú objemové zlomky častíc 

s rozlišnými veľkosťami. Potom kompozícia pre dosiahnutie maximálneho vyplnenia je: [16] 
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2.1.6 Klasifikácia dentálnych polymérnych materiálov podľa použitého plniva  

Plnivo má väčší vplyv na fyzikálne vlastnosti ako matrica, preto sa dentálne kompozity 

klasifikájú podľa neho. [4] Obsah plniva v matrici redukuje polymeračné zmrštenie, zvyšuje 

tuhosť a odolnosť voči oderu, zároveň je koeficient tepelnej rozťažnosti so zvyšujúcim 

obsahom plniva viac podobný zubnej štruktúre. [23] 

Z hľadiska veľkosti použitého plniva by sme mohli rozdeliť dentálne kompozitné materiály 

podľa klasifikácia Phillipsa a Lutza na konvenčné, ktoré sú plnené "makroplnivom" 

(10 až 50 µm) či "mikroplnivom" (40–50 nm). Potom na "hybridné" kompozity obsahujúce 

kombináciu plniva o rôznych veľkostach v škále 10 µm–50 nm. Hybridné kompozity ďalej 

rozlišujeme na hybridné s veľkými časticami (1–20 µm  sklo a 40 nm silika) a na hybridné 

s malými časticami, kde rozlišujeme typy so stredným plnivom (midiplnivo), malým plnivom 

(miniplnivo) a nanoplnivom. Podrobnejšie rozdelenie je zobrazené na Obr. 13. [2] 

 

 

 
 

Obr. 13: Plnivá používané pre dentálne kompozitné materiály rozlišnej veľkosti [2] 
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Ďalšie typy hybridných kompozitov sú takzvaný "packable", ktorý obsahuje stredné častice 

a malé častice, ale s menšou frakciou plniva. Potom "flowable" hybridný kompozit obsahujúci 

stredné častice, ale s distribúciou veľkostí častíc jemnejšou. Rozdelenie veľkosti plnív podľa 

Bayne a Heymananovej klasifikácie je uvedené v tabuľke 2. [23] 

 

Tabuľka 2: Klasifikácia plnív podľa Bayne a Heymana [23] 

Názov plniva Veľkosť častíc 

Megaplnivo 1–2 mm 

Makroplnivo 10–100 µm 

Stredné plnivo 1–10 µm 

Malé plnivo 0,1–1 µm 

Mikroplnivo 0,01–0,1 µm 

Nanoplnivo 0,005–0,01 µm 

 

Od veľkosti plniva závisia aj vlastnosti výsledného kompozitného materiálu. Napríklad 

dentálny kompozit, ktorý bol plnený "makroplnivom" síce vykazuje vysokú tvrdosť, ale je 

ťažko leštiteľný, a tak je nemožné získať požadovanú povrchovú hladkosť. Túto estetickú 

požiadavku spĺňajú kompozitné materiály plnené "mikroplnivom", dalo by sa povedať, že sú 

plnené "nanoplnivom", kedže veľkosť tohto plniva sa pohybuje okolo 40 nm. Tie sú ľahko 

leštiteľné, ale sú menej tvrdé vzhľadom na ich relatívne malý obsah plniva. Ako riešenie sa 

ponúka "hybridný" kompozit, ktorý spĺňa aj podmieku adekvátnej tvrdosti a zároveň možnosti 

úpravy povrchu leštením. [2] 

 

2.2 Aplikácie plnených kompozitných systémov v stomatológii 

 

Vzhľadom na variabilitu aplikácii a množstvo nárokov, ktoré sú kladené na restoratívne 

dentálne materiály (oprava prasklín a defektov, náhrada zubov…) existuje v dnešnej dobe 

veľa typov dentálnych materiálov, ktoré sú rozmanité z hľadiska zloženia. [14] 

Dentálne materiály musia mať veľa vlastností, ktoré umožňujú ich použitie bez poškodenia 

zdravia pacienta. Biokompatibilita znamená, že biomateriály môžu byť použité bez 

akéhokoľvek poškodenia zubných tkanív a orgánov umiestnených v dutine ústnej, ako aj 

v celom organizme. Ďalej nesmú prebiehať chemické ani fyzikálne interakcie medzi 

dentálnym kompozitným materiálom a konzumovaným jedlom a nápojmi v ústnej oblasti. 

Nesmie dôjsť k žiadnej produkcii toxických látok v dôsledku rozpúšťania, opotrebenia 

kompozitu,  ktoré by mohli byť absorbované. [14] 

Dobré mechanické vlastnosti sú taktiež dôležité pre zachovanie prirodzenej žuvacej 

funkcie chrupu a pre výdrž kompozitného materiálu po určitú dobu. Restoratívny materiál 

musí odolať tlaku, opotrebovaniu a korózii. Taktiež je požiadavka na dobrú volumetrickú 

stabilitu a to nielen v priebehu vytrdenia, ale aj voči teplotným zmenám v dutine ústnej. [14] 
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2.2.1 Restoratívne materiály "inlay" a "onlay" 

Tento typ zaraďujeme do nepriamej restorácie, kedy je konečný materiál vytvrdený 

a vymodelovaný mimo ústej dutiny pacienta, pomocou sadrovej formy zubného chrupu 

(Obr. 14). [14] 

 

 
Obr. 14: Inlay a onlay dentálny materiál na sadrovej forme [24] 

 

Následne je takto vymodelovaný materiál umiestený na požadované miesto. Tento postup 

sa vykonáva s cieľom posilniť zub, obnoviť tvar a zabrániť ďalšiemu poškodeniu. "Inlay" sa 

prevádza, keď je poškodenie zuba viac špecifikované a "onlay" sa prevádza v prípade, kedy je 

potrebné nahradiť celý vrchol zuba (Obr. 15). [14], [24] 

 

 

 
Obr. 15: Znázornenie "inlay" a "onlay" aplikácie restoratívneho dentálneho materiálu [24] 

 

2.2.2 Výplňové restoratívne materiály 

O priamej alebo plastickej restorácii hovoríme, ak je dentálny materiál aplikovaný 

a adaptovaný priamo v ústnej dutine pacienta. Používa sa jemná výplňová kompozitná pasta, 

ktorá po aplikácii kopíruje tvar zubného chrupu a je vymodelovaná a vytvrdená modrým 

svetlom priamo na zube. [14] 

 

 

 
Obr. 16: Vytvrďovanie dentálneho kompozitu pomocou LED lampy modrým svetlom [25] 
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Priama restorácia je rýchlejšia metóda v porovnaní s nepriamou. Navyše sa šetria zdravé 

zuby, kedže ich nie je potreba zbrúsiť, ako v prípade "inlay" a "onlay" metódy. [14] 

Kompozitné výplňe prinášajú spôsob ako zlepšiť estetiku zubného chrupu (Obr. 17). Môžu 

byť použité na nahradenie amalgámovej výplne, môžu zaceliť medzery, praskliny v zuboch 

alebo zakryť neprirodzene sfarbené zuby. Životnosť je zvyčajne viac ako 10 rokov. [24] 

 

 

 
Obr. 17: Pred a po aplikácii výplňového restoratívneho kompozitu [24] 

 

 

2.2.3 Korunky a mostíky 

V prípadoch, keď je zlomená veľká časť zubu alebo sa zub rozkladá, je použitie kompozitu 

ako výplne nedostačujúce. Vtedy nachádzajú použitie korunky. Poškodená  časť zubu je 

zbrúsená, tak aby na ňu sedela korunka z kompozitného materiálu, ktorá je následne nasadená 

na zbrúsený zub (Obr. 18). [24] 

 

 

 
 

Obr.18: Aplikácia korunky [24] 

 

 

Mostíky nachádzajú svoje využitie v prípadoch, kedy chýba celý zub. Susedné zuby sa 

zbrúsia, tak aby mohli byť po pravej aj po ľavej strane miesta nasadené korunky, ktoré slúžia 

ako podpora pre celý zub (Obr. 19). [24] 

 



30 

 

 
 

Obr. 19: Aplikácia mostíka [24] 

 

 

2.2.4 Zubné implantáty 

Zubný implantát pozostáva z titanovej skrutky, ktorá nahrádza koreň zuba a je zavŕtaná až do 

kosti. Na titanovej skrutke je nasadená korunka z kompozitu (Obr. 20). Implantát môže byť 

umiestnený buď na hornej alebo dolnej čeľusti. Zubné implantáty sa aplikujú pri strate zubov 

v dôsledku úrazu, zubného kazu alebo choroby. [24]  

Zubnými implantátmi možno nahradiť jeden alebo niekoľko zubov. Výhoda oproti mostíku 

je, že nie je nutné zbrúsenie susedných zubov. [26] 

 

 

 

Obr. 20: Aplikácia zubného implantátu [26] 
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2.3 Technológia výroby časticových kompozitov 

 

Pri výrobe polymérnych časticových kompozitov je nutné zaviesť niekoľko krokov, aby 

výsledné produkty spĺňali požiadavky kvality. Presné požiadavky závisia na povahe aditíva 

a na forme polyméru, či sa jedná o termoplast, termoset alebo má elastomérny charakter.  

2.3.1 Preprava surovín 

Vstupné suroviny môžu mať zásadný vplyv na manipuláciu počas spracovania produktu. 

Polyméry sa používajú v mnohých formách, vrátane granúl rôznej veľkosti a tvaru, alebo ako 

tekuté živice. Rovnako je k dispozícii široká škála foriem časticových prísad, ktoré sa výrazne 

líšia tvarom (sférické častice, dosky, krátke vlákna a príbuzné varianty) a veľkosťou 

(nanometre až desiatky a stovky mikrometrov v priemere). Veľkosť a tvar častíc súvisí so 

schopnosťou aditívnych častíc natlačiť sa k sebe, teda zaberať čo najmenší objem a je tiež 

doležitá pri počiatočných fázach spracovania. [27] 

Pravidelný prietok suroviny do zmiešavacieho stroja je dôležitým aspektom. Je nutné 

zabrániť kolísaniu rýchlosti posuvu, a pri viaczložkových zmesiach dosiahnuť rovnomernú 

(požadovanú) kompozíciu. Takéto úvahy majú vplyv na konštrukciu výsypiek. [27] 

2.3.2 Spracovanie tavením 

Pri spracovaní tavením je dôležité udržať uniformné a rýchle tavenie polyméru, a tak zajistiť 

efektívne pokrytie častícového plniva polymérnou matricou. Zahrievanie len kondukciou je 

relatívne neefektívne, čo vedie k dlhým dobám spracovania. Disipácia mechanickej energie 

v teplo je silne závislá na reológii polyméru, a je nutné brať v úvahu, že prítomnosť plniva 

ešte zvýši viskozitu. Ku taveniu dochádza pri kontinuálnom spracovaní v extrudéry. Pri 

procesoch založených na extrúzii je konduktívne tavenie podporené aj mechanickým 

spracovaním. Ku vzniku tepla, ako dôsledku disipácie mechanickej energie dochádza aj pri 

vnútornom mixovaní, dokonca je to v tomto prípade dominujúci faktor pri determinácii 

rýchlosti zahrievania. [27] 

2.3.3 Spracovanie mixovaním 

Medzi hlavné požiadavky pri väčšine procesov výroby časticových kompozitov je mixovanie 

zložiek, a to ako na mikro aj na makro úrovni. Účinnosť mixovania je silne ovplyvnená 

konštrukciou strojov a do značnej miery aj druhom materiálu. Disperzné miešanie zahŕňa 

rozdelenie zhlukov a aglomerátov pevných častíc. K rozpadu aglomerátu dôjde pôsobením 

hydrodynamických síl, ktoré pôsobia na častice viac ako príťažlivé kohézne povrchové sily 

v aglomeráte. Častice môžu byť vzájomne spojené fyzikálnymi alebo fyzikálno-chemickými 

silami. Ďalším cieľom mixovania je dosiahnutie vysokej disperzie častíc v polymére. 

Procesné parametry, ktoré ovplyvňujú disperziu častíc v polymérnej matrici sú uvedené na 

Obr. 21. Všeobecný názov pre opis procesu preusporiadania častíc s menej do viac 

pravdepodobného usporiadania v polymérnej matrici je konvektívne mixovanie. [27] 

Spracovanie mixovaním rozdeľujeme podľa intenzity na spracovanie s nízkou a strednou 

intenzitou a potom na spracovanie s vysokou intenzitou. [27] 
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Obr. 21: Schéma spracovateľských parametrov a materiálov, ktoré ovplyvňujú disperziu častíc 

v polymérnej matrici [27] 

 

Zmiešavanie nízkou intenzitou pred mixovaním  

Počas zmiešavania sú komponenty náhodne rozptýlené medzi sebou a šmykové napätie je 

všeobecne nízke. Jedná sa o zmiešavanie polyméru v pevnom skupenstve a časticového 

plniva. Teplota je udržiavaná pod bodom topenia polyméru. [27] 

Pre túto požiadavku sú dostupné rôzne formy zariadení, vrátane bubnových miešačov, 

"V" miešačov a dvojkužeľových miešadiel (Obr. 22). [27] 

 
Obr. 22: Rôzne typy miešadiel s nízkou intenzitou miešania; (a) bubnový miešač; (b) "V" miešač; 

(c) a (d) konický závitový miešač [27] 
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Mixovanie o vysokej intenzite 

Zariadenie obsahuje otočné obežné koleso, ktoré je schopné vysokých otáčiek (až do 

4 000 otáčok za minútu). Nachádza sa v spodnej časti a je opatrené plášťom zmiešavacej 

komory. Pri miešaní zložiek dochádza k radiálnemu vzostupu zmesi rotorom, ktorá ďalej 

narazí na steny mixéra a následne spadne cez centrálnu zónu a tak sa tvorí vír. [27] 

Časy mixovania a postupy, ako napríklad sekvencie pridávania rôznych zložiek, závisia od 

zloženia zmesi. Teplota zmesi môže vystúpiť až na 140 °C. Z toho dôvodu, aby sa 

zabezpečilo rýchle a rovnomerné chladenie, po miešaní sa zmes napája z vysokorýchlostného 

mixéra do chladiaceho zariadenia, kde sa mierne mieša, až kým vychladne. [27] 

Boli vyvinuté špeciálne formy vysokorýchlostných mixérov, ktoré produkujú zmesi 

termoplastov a plnív v zhutnenej forme, čím sa zvyšuje schopnosť dávkovania do 

vytlačovacích strojov, zníženie prachovitosti a vlhkosti, ktorá je spojené s hygroskopickými 

materiálmi, ako sú napríklad organické plniva. [27] 

Dvojválcové mlyny 

Použitie dvojválcových mlynov je dobre zavedeným a široko používaným procesom miešania 

polymérnej taveniny, či už sa jedná o termoplasty alebo termosety s časticovým plnivom. 

Tento proces prináša vysokú účinnosť mixovania. [27] 

Stroj sa skladá z dvoch rotujúcich valcov, ktoré môžu byť zahrievané alebo chladené, 

a môžu rotovať rôznymi rýchlosťami. Mäkkčený polymér prilieha k jednému z valcov a tvorí 

súvislý pás, ktorý formuje medzeru medzi valcami. V tejto oblasti dochádza k vysokej miere 

lokalizovaného šmyku, ktorá spolu s manuálnym bočným miešaním poskytuje vysoko účinný 

spôsob distribúcie a rozptýlenia častíc do polyméru. [27] 

Spracovanie extrúziou 

Extrúzia sa považuje za kontinuálny spôsob výroby polymérnych časticových kompozitov. 

Poznáme rôzne geometrie extrudérov od jednozávitových po dvojzávitové. Použitie 

jednozávitových je menej časté, kvôli neschopnosti vytvárať dostatočne vysoké úrovne 

šmykového namáhania alebo lokalizovaného šmykového napätia vo vnútri polymérnej 

taveniny. Z tohto dôvodu, sú takéto jednozávitové extrudéry používané na materiál, ktorý bol 

vopred zmiešaný inou metódou. [27] 

Dvojzávitové extrudéry sú narozdiel od jednozávitových vysoko účinným miešacím 

zariadením. Ich využitie zahřňa prípravu termosetových práškových náterových hmôt, 

teplocitlivých spomaľovačov horenia alebo polymérnych kompozitov obsahujúcich 

keramické alebo kovové plnivo. Univerzálnosť a nastaviteľnosť prináša mnoho možností 

spracovania. Vysoká miešacia intenzita je ľahko dosiahnuteľná, pomocou rôznych foriem 

miešacích prvkov a rôznou geometriou závitu (Obr. 23). [27] 
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Obr. 23 : Typy geometrie používané v dvojzávitových extrudéroch [27] 

 

Vnútorný mixér 

Jedná sa o mixér s vysokou intenzitou. Tieto typy mixérov sa používajú pre zamiešanie častíc 

do väčšiny polymérnych typov, vrátane termoplastov, termosetov aj elastomérov. Vnútorné 

mixovanie prináša obmedzenia, ako je vonkajší manuálny zásah. [27] 

Vnútorný mixér obsahuje teplotne riadenú mixovaciu komoru, kde sa nachádzajú dve  

miešania rotory, ktoré sa zvyčajne točia v opačných smeroch, a niekedy rozlišnými 

rýchlosťami. Materiál vstupuje do komory pod tlakom. [27] 

Mechanizmus miešania je zložitý, pretože materiál naráža, ako aj na stenách zmiešavacej 

komory, tak aj medzi rotormi. Okrem toho je opakovane prevedzaný z jednej strany komory 

do druhej. Počas miešania sú generované vysoké úrovne trecieho tepla, ktoré vyplývajú 

z viskózneho rozptýlenia mechanickej energie z pohonu rotora. [27] 

Rozšírené používanie vnútorných mixérov pre polymérne zmesi viedlo k vzniku vývinu 

vylepšení ako najmä dizajnu rotoru, spolu s optimalizáciou miešacích postupov. Bežné 

prostriedky pre zvýšenie účinnosti jednozávitových extrudérov zahŕňajú použitie 

modifikovaných foriem, ktoré obsahujú špeciálne miešacie zariadenia alebo statické mixéry, 

ktoré sú umiestnené medzi extrudérom a komorov. [27] 

 

2.3.4 Devolatilizácia 

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dôležité pri spracovaní polyméru a časticovej prísady 

devolatizovať. Po prvé, to môže byť jednoducho potreba odstrániť zachytený vzduch, ktorý je 

privádzaný do mixéru spolu so surovinou. Po druhé, je v niektorých prípadoch nutné odstrániť 

vlhlkosť, zvyčajne u kompozitov obsahujúcich hygroskopické polyméry a prísady ako je 

napríklad drevitá múčka. Ďalej sa devolatizácia využíva tam, kde je nutné odstrániť zvyškové 

množstvo monomérov alebo iných reaktívnych vedľajších produktov. Všeobecne platí, že 

množstvo odst rániteľných prchavých látok je malé, zvyčajne menej ako 3 hm. %. Z toho 
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dôvodu, aby sa zvýšila účinnosť odstraňovania prchavých látok počas miešania, je výhodné 

vytvárať veľké povrchové plochy na jednotku hmotnosti materiálu. Extrakcia prchavých látok 

je efektívnejšia s rastúcou teplotou taveniny a klesá s rovnovážnou koncentráciou prchavých 

látok na rozhraní s polymérom. [27] 

 

2.3.5 Čerpanie a natlakovanie 

Vo väčšine zmiešavacích postupov je požiadavka vytvárať dostatočný tlak taveniny k účelu 

prenosu materiálu na vopred definovaných geometrických konfiguráciách. Napríklad 

v extrudéroch medzi jednotlivými závitmi alebo medzi špeciálne navrhnutými miešacími 

zariadeniami. Tlaky, majú tendenciu byť veľké, vzhľadom k vysokej viskozite polymérnych 

tavenín, ktorá je ešte zvýšená prítomnosťou časticového plniva. Je potrebné čerpať roztavený 

polymér cez malé prietokové kanály pri vysokej rýchlosti spracovania, čím sa dosiahnú 

dostatočne veľké šmykové napätia, ktoré napomáhajú disperzii častíc. [27] 

Osobitný význam pre návrh a dizajn strojov na spracovanie polymérov, majú ťahom 

indukované prúdové polia spôsobené jedným alebo viacerými pohyblivými povrchmi 

a objemovým prietokom. Mechanizmus, tiež nazývaný ako viskózné dynamické tlakovanie je 

použiteľný pre konštrukciu jednozávitových extrudérov a valcových mlynov. [27] 

 

2.4 Mechanika časticových kompozitov 

 

Mechanika kompozitných materiálov sa zaoberá stanovením deformačných a pevnostných 

charakteristík materiálu, a to na základe známych mechanických charakteristík zložiek, pri 

definovanej štruktúre a objemovom zložení kompozitu. [15] 

Za zakladateľa lomovej mechaniky sa považuje Griffith, ktorý sa zaoberal problémom, že 

malé sklenené objekty vykazujú vyššiu pevnosť ako väčšie sklenené objekty. Prišiel 

s návrhom, že každé teleso má určitú distribúciu defektov. Veľké telesá majú veľké množstvo 

defektov, ktoré sú rozmernejšie, a teda u nich je väčšia pravdepodobnosť lomu. Neskôr 

popísal vzťah medzi napätím pri lome a veľkosťou trhliny, za pomoci sledovania poklesu 

potenciálnej energie v telese spôsobeným rastom trhliny. Pozoroval, že trhlina sa nemôže šíriť 

pokiaľ nedôjde k poklesu energie.  Uvoľnená energia bola spotrebovaná na tvorbu nového 

povrchu rastúcej trhliny, popísaná ako povrchová energia, γ . [28] Vzťah má tvar: 

 

      22 Ea  ,      (13) 

 

kde σ  je lomové napätie, a je veľkosť trhliny a E je Youngov modul pružnosti. [28] 

Vzťah popísaný Griffithom nebol dostačujúci pre všetky materiály, pretože sa jednalo 

o popis krehkého lomu, ktorý je charakteristický pre sklo. Avšak u väčšiny materiálov napätie 

privádzané na trhlinu spôsobí veľké lokálne deformácie, čo vo výsledku vedie k disipácii 

oveľa väčšieho množstva energie. Popis zahrňujúci disipáciu energie spôsobenú deformáciou 

v malej zóne na začiatku trhliny, bol prvýkrát odvodený nezávisle od seba Irwinom 

a Orowanom, pri sledovaní lomu ocele. V podstate modifikovali Griffithov vzťah a člen 2 γ  
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nahradili členom Gc, ktorý popisoval kritickú rýchlosť uvoľnenia sa energie a zahrňoval 

plastickú prácu a rovnako aj povrchová prácu. [28], [29] 

Lomová mechanika sa opiera o dve základné predpoklady: 

 

 Všetky materiály obsahujú trhliny, defekty a nehomogenity, ktoré spôsobujú lom. 

 Lomová pevnosť materiálu môže byť charakterizovaná ako energia na jednotku 

povrchu, ktorá je potrebná k vzniku nového povrchu. [28] 

 

2.4.1 Lomová húževnatosť 

Lomová húževnatosť je materiálová charakteristika, ktorá závisí od chemického zloženia, 

štruktúry materiálu, hrúbky materiálu (čím je väčšia hrúbka, tým je väčšie napätie v smere 

hrúbky) a teploty (pri vyšších  teplotách  klesá  medz  sklzu  a  vzrastá  veľkosť plastickej  

zóny). Charakterizuje odpor materiálu (telesa s trhlinou) proti krehkému lomu. [30]  

Prvá zmienka o lomovej húževnatosi bola v práci Inglisa, kde bolo demonštrované, že 

napätie v blízkosti počiatku trhliny v materiále pod aplikáciou sily je často oveľa vyššie ako 

v objeme materiálu, ∞σ . Odvodil nasledujúci vzťah pre napätie na počiatku trhliny σ  o dĺžke 

c a polomere r: [29] 

    















r

c
21∞

     (14) 

 

Prepojenie medzi energiou a napätím prináša faktor intenzity napätia K:  

 

    cc EGcπσK == .    (15) 

 

Tento parameter bol zavedený Irwinom okolo päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia 

a charakterizuje intenzitu stresového poľa okolo počiatku trhliny. Jeho kritická hodnota je 

často považovaná za hodnotu lomovej húževnatosti. [29] 

Ďalším dôležitým parametrom je rozovretie trhliny (COD) δ : 
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Tieto parametre sú užitočné pre stanovenie akým spôsobom bola energia absorbovaná a ako 

môže byť tento proces stimulovaný v kompozitných materiáloch. [29]  

Lomová húževnatosť sa musí experimentálne stanoviť testovaním reálneho materiálu 

a nemožno ju vypočítať. [31] Húževnatosť, by sa tiež dala popísať ako energia absorbovaná 

materiálom pri aplikácii vonkajšej sily. Huževnatý materiál je taký, ktorý absoruje veľké 

množstvo energie do lomu. [29] 

 Na skúšky lomovej húževnatosti sa používajú telesá predpísaného tvaru, opatrené vrubom 

ukončeným únavovou trhlinou (Obr. 24). Dĺžka trhliny je potom súčtom hĺbky vrubu a dĺžky 

únavovej trhliny. Najčastejšie sa používajú vzorky na zaťažovanie trojbodovým ohybom 
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alebo excentrickým ťahom. [31] Teleso sa pri skúške zaťažuje tak, aby sa trhlina otvárala 

ťahovým napätím kolmým na jej plochu. [30] 

 

 
Obr. 24: Náčrt skúšobného telesa s vrubom pre trojbodový ohyb a s centrálnou trhlinou (ťah) [31] 

 

Lomová húževnatosť pri rovinnej deformácii (LELM) 

Odolnosť proti rastu trhlín z defektov sa podľa lineárnej elastickej lomovej mechaniky 

(LELM) hodnotí súčiniteľom intenzity napätia KIC. Platí, že lom materiálu nastane vtedy, keď 

koeficient intenzity napätia dosiahne kritickú hodnotu. K tomu dôjde ak aplikované napätie 

prekročí kritickú hodnotu, alebo trhlina dosiahne kritický rozmer. [30] 

 Pri tejto skúške je skúšobné teleso s vrubom zaťažované pri určitej teplote až do lomu. 

Sníma sa veľkosť zaťažujúcej sily F v závislosti na šírke roztvorení vrubu. Z grafu sa potom 

určí sila FQ ako 5% odchýlka od lineárnej oblasti.  Hodnota sily FQ sa dosadí do vzťahu:  
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kde Y=f(c/b) je tvarový súčiniteľ a závisí od skúšobného telesa, t je šírka telesa a b je jeho 

hrúbka, KQ je hodnota povizórnej lomovej húževnatosti. [31] 

Túto provizornú hodnotu lomovej húževnatosti overíme, či zodpovedá podmienkam 

rovinnej deformácie splnením nasledovných podmienok:  
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kde c je hĺbka vrubu, Re je napätie v koreni trhliny medze sklzu, Fc je kritická sila. Ak sú tieto 

podmienky splnené, tak sa hodnota provizórnej lomovej húževnatosti KQ rovná lomovej 

húževnatosti KIC. [31] 
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Lomová húževnatosť určená z roztvorenia vrcholu trhliny δIC (EPLM) 

Popis  nestabilného  rastu  trhliny  v materiály  a  odolnosť proti  vzniku  krehkého  lomu sa 

v elasticko-plastickej  lomovej  mechanike (EPLM) hodnotí  teóriou  kritického  rozovretia  

trhliny δIC. Nazýva sa aj skratkou COD (z anglického Crack Opening Displacement). [30] 

Cieľom tejto skúšky je stanovenie kritickej veľkosti roztvorenia trhliny, keď sa začne 

trhlina nekontrolovateľne šíriť a celková deformácia v koreni trhliny dosiahne kritickú 

hodnotu roztvorenia δC. Z grafu závislosti sily F na roztvorení vrubu V sa určí hodnota 

roztvorenia vrubu Vc v okamihu vzniku trhliny (bod C) (Obr.25). [30], [31] 

 

 
Obr. 25: Graf závislosti síly F na roztvorení vrubu V  [31] 

 

Hodnota roztvorenia vrcholu trhliny δIC sa vypočíta podľa vzťahu:  
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kde CEδ  je elastická a CPδ  je plastická deformácia v koreni trhliny, c je veľkosť trhliny, VCP 

je plastická zložka rozorvetia vrubu, ν  je Poissonov pomer, E je modul pružnosti a Kc sa 

vypočíta z kritickej sily Fc podľa vzťahu: [31]  
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Ďalej rp je rotačný súčiniteľ, zahrňujúci  vplyv  napätia  na  prierez  vzorky  pod  vrubom  

s trhlinou  a medz sklzu materiálu; ktorý sa vypočíta podľa: [31]  
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Súčiniteľ vplyvu ťahového namáhania α  a nominálne napätie Rn sú pre trojbodový ohyb 

dané: [31]     
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a pre ťah:   
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Ak je splnená podmienka, že t, c, (b–c) ≥ 50δC, potom δC sa rovná δIC  a je platnou 

hodnotou kritického rozovretia trhliny a rovná sa lomovej húževnatosti určenej z rozovretia 

vrcholu trhliny. Hodnotu δC je možné prepočítať na lomovú húževnatosť podľa vzťahu: [31] 
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Hodnota δc závisí od teploty. Predpokladom použitia kritéria rozovretia trhliny je, že  

hodnota δc zistená experimentálne na skúšobných telesách zodpovedá hodnote δc v okamihu 

nestability trhliny v reálnom materiáli pri rovnakej teplote, rýchlosti zaťažovania a stave 

napätosti. [30]    

 

Lomová húževnatosť určená z J integrálu – JIC (EPLM) 

Kritérium J integrálu je založené na stanovení lomovej húževnatosti telesa obsahujúceho  

trhlinu podľa energetického princípu. Podstatou je určenie zmeny potenciálnej energie v okolí 

trhliny, ktorá je pri nestabilite trhliny rovnaká so zmenou uvoľnenej energie deformácie. [30] 

Pre  dané  teleso  sa  hodnota  J  integrálu  zisťuje  buď  výpočtom  alebo  experimentálne.  

Pri experimentálnom stanovení hodnoty J integrálu sa zaznamenáva závislosť sily F na 

priehybe  telesa  pri  trojbodovom  ohybe  f.  Potom hodnota  J  integrálu  bude úmerná ploche 

pod krivkou F-f  po bod nestability C (Obr. 26). Lomová húževnatosť JIC je kritická hodnota 

J integrálu. [30], [31] 

 

Hodnota Jc sa vypočíta podľa vzťahu:  
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pre trojbodový ohyb platí x = 2, pre ťah x = 2 + 0,522(1 - c/b - c). Hodnota ACP sa určí 

planimetrovaním alebo odhadom ACP = 0,8FCfCP. [31] 
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Obr. 26: Graf závisloti sily F na premiestnení sily f  [31] 

  

 

Hodnota J integrálu je platná, ak je splnená podmienka 
em

c

RR

J
cbct


 50≥)(, . Potom 

J sa rovná lomovej húževnatosti JIC určenej z integrálu J. Hodnotu JIC možno prepočítať na 

KC podľa vzťahu: [31] 
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2.4.2 Teoretické modely pre výpočet modulu pružnosti kompozitu 

Nasledujúce teórie slúžia pre teoretický výpočet modulu pružnosti časticového kompozitu. 

Ukazujú, že modul pružnosti by nemal byť závislí na veľkosti častíc. Avšak experimentálne 

bolo dokázané, že dochádza k zvyšovaniu modulu pružnosti pri znižovaní veľkosti častíc 

použitých ako plnivo v kompozite. [16]  

Dôvody môžu byť nasledujúce: 

 

 Po prvé, so znižovaním veľkosti častíc narastá povrch častíc. To môže spôsobiť 

zmenu polyméru a rozhrania medzi polymérnymi reťazcami a časticami. Tým sa 

môžu zmeniť aj vlastnosti. [16] 

 Po druhé, dochádza k nárastu povrchovej energie častíc. Následok je zvýšenie 

adsorpcie, adhézie a interakcie medzi časticami, čo môže viesť k vzniku 

aglomerátom. Vznik aglomerátov znižuje hodnotu maximálneho "balenia" častíc 

a tým zvyšuje modul pružnosti a viskozitu. [16] 

Kernerov model 

Pre polyméry, ktoré obsahujú takmer sférické častice a každá fáza má odlišnú hodnotu 

modulu pružnosti platí pre výpočet modulu pružnosti Kernerov model. Nutná je aspoň 

minimálna adhézia (predpokladá sa dobrá) medzi časticami a matricou. [16] 
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Pre kompozit obsahujúci tuhšie častice ako je polymérna matrica, vzťah pre výpočet 

modulu vyzerá takto:  
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kde 
1G

G
 je redukovaný šmykový modul pružnosti, 1ν  je Poissonov pomer matrice a  je 

objemový zlomok zložky 1 a 2 (podľa indexu). [16] 

Pre kompozity obsahujúce tuhšiu polymérnu matricu ako plnivo, môžeme podľa Kernera 

písať [16]:  
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Lewis-Nielsenov model 

Predstavuje zovšeobecnenie Kernerovho modelu: 
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kde M predstavuje modul pružnosti, či už šmykový alebo Youngov. Konštanta A zahŕňa 

geometriu plniva a Poissonov pomer matrice. Pre prípad šmykového modulu s sférickými 

časticamije hodnota A pre rôzny Poissonov pomer matrice: [16] 
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Konštanta B predstavuje relatívny modul medzi plnivom a matricou a dá sa vyjadriť ako: [16] 
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Modul pružnosti kompozitu závisí na pomere 
1

2

M

M
. Z toho vyplýva, že čím väčší bude tento 

pomer, tým väčší bude celkový modul pružnosti a zvlášť pri vysokých koncentráciách plniva. 

Ďalej faktor ψ  závisí na maximálnom výplňovom zlomku plniva  m a môžeme ho zapísať 

ako [16]:  
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Použité materiály na prípravu dentálneho kompozitu 

 

Bol pripravený dentálny kompozit v troch rôznych obsahoch plniva. Plnivo tvorila zmes 

častíc o rozlišnej veľkosti a bolo dávkované v množstve 50 hm. % (27 obj. %), 65 hm.% 

(43 obj. %) a 80 hm. % (60 obj. %).  

 

Špecifikácia materiálov použitých na prípravu kompozitu: 

 

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

CAS# 1565-94-2  (Esschem Europe LTD) 

 Bis-EMA, 2,2-bis[4-(2-methakryloxy-ethoxy)-fenyl]propan, CAS# 41637-38-1 

(Esschem Europe LTD) 

 TEGDMA, triethylenglykol dimethakrylát, CAS#  109-17-1 (Esschem Europe LTD) 

 UDMA, polyethylenglykol dimethakrylát, CAS#  72869-86-4 (Esschem Europe LTD) 

 CQ, camphorquinon, CAS#  10373-78-1  (Alfa Aesar, 99%)  

 Methylhydroquinon, CAS#  95-71-6 (Sigma Aldrich) 

 N-(2-kyanoethyl-N-methylanilín) (ABCR GmbH & Co.KG, 97%) 

 plnivo koloidná nanosilika Nanocryl D 322 (50 hm.%) v disperzii UDMA 

(80 hm.%) a TEGDMA (20 hm%)  (Evonik Hanse GmbH)  

 plnivo bárnaté borosilikátové sklo EEG102-07-S, CAS#  65997-17-3 (Esschem 

Europe LTD) 

 plnivo bárnaté borosilikátové sklo EEG107-2-S, CAS#  65997-17-3 (Esschem    

Europe LTD) 

 plnivo nanosilika GM27884,  SCHOTT NanoFine (Schott) 

 silikonový dvojzložkový kaučuk Lukopren N 1 522  (Lučební závody Kolín) 

 

3.1.1 Matrica 

Pre prípravu kompozitu bola použitá polymérna matrica dimethakrylátového typu. Použité 

monoméry, ich obsah a vlastnosti sú uvedené v Tabuľke 3.  

 
  Tabuľka 3:  Použité monoméry pre prípravu polymérnej matrice [32] 

Monomér M [g/mol] 
Pomerné  

diely [mol] 

Viskozita 

 [mPa⋅s] 
ρ [g/cm

3
] 

Bis-GMA 512,6 2 700 000 1,161 

Bis-EMA 496,6 6 775 1,121 

UDMA 470,6 5 6 000–11 000 1,114 

TEGDMA 286,3 6 100 1,092 

 

K monomérom bolo pridaných 0,1 hm. % stabilizátoru methylhydroquinonu, ďalej 

1 hm. % camphorquinonu ako iniciátoru a 0,8 hm. % N-(2-kyanoethyl)-N-methylanilinu ako  

fotoreduktantu. 
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3.1.2 Plnivo 
Pre prípravu kompozitu bolo použité časticové plnivo, ktoré pozostávalo zo zmesi 4 plnív 

o rozlišnej veľkosti. Plniva od firmy SCHOTT a Esschem Europe LTD boli komerčne 

upravené γ-methakryloxypropyltrimethoxysilanom a plnivo Nanocryl bolo tiež povrchovo 

upravnené silanom, ale nie sú dostupné podrobnejšie informácie. Obsah jednotlivých častíc 

a ich veľkosť sú uvedené v Tabuľke 4. 

 

 Tabuľka 4: Použité častice pre prípravu časticového plniva [33] 

Častice 
Veľkosť 

častíc [nm] 

Obsah z celkového  

obsahu plniva 

 [hm. %] 

Obsah 

silanu 

[%] 

ρ 

[g/cm
3
] 

Index 

lomu 

Ba borosilikátové sklo 2 000 64 1,5 3,049 1,55 

Ba borosilikátové sklo 700 20 1,5 3,049 1,55 

Nanosilika 180 11 13 3,049 1,53 

Koloidná nanosilika* 20 5 - 2,285 1,45 

*50 hm.% nanočastíc v disperzii UDMA a TEGDMA (8:2) 

 

3.2  Príprava dentálneho kompozitu 

 

Jednotlivé monoméry boli predhriaté v sušiarni pre lepšiu spracovateľnosť. Zmiešaním 

monomérov s iniciačným systémom bola pripavená dimethakrylatová matrica. Následne bolo 

do matrice postupne pridávané plnivo. Kompozitná pasta bola spracovaná mixérom VPL 1,6 L 

Pilot Vacuum Planetary mixer od firmy Grieser Maschinenbau s dvomi špirálami (Obr. 27). 

Každá frakcia bola miešaná po dobu 30 minút. Kompozit s obsahom 80 hm. % bol miešaný za 

tlaku 0,6 bar. 

 

 
Obr. 27: Mixér použitý na prípravu dentálneho kompozitu, naľavo detail miešacej komory a špirály 

mixéru, napravo záber na celý prístroj 
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Následne bola kompozitná pasta plnená do lukoprenových foriem (Obr. 28) a kompozit bol 

vytvrdený vo vytvrdzovacej fotokomore Targis Power od firmy Ivoclar  (Obr. 29) modrým 

svetlom po dobu 5 minút z jednej strany a po dobu 5 minút z druhej strany. 

 

 

 

 
Obr. 28: Lukoprenová forma na prípravu testovacích telies pre trojbodý ohyb 

 

 

 

 

 
Obr. 29: Vytvrdzovacia fotokomora 
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Pre skrátenie zápisu označenia vzoriek bolo použité značenie, ktoré je uvedené v Tabuľke 5. 

 

       Tabuľka 5: Značenie jednotlivých testovacích sád vzorkov 

Testovaný materiál Značenie 

Matrica M 

Kompozit s 50 hm. % plniva K50 

Kompozit s 65 hm. % plniva K65 

Kompozit s 80 hm. % plniva K80 

Kompozit s 50 hm. % plniva a po hydrolytickej stabilite K50HS 

Kompozit s 65 hm. % plniva a po hydrolytickej stabilite K65HS 

Kompozit s 80 hm. % plniva a po hydrolytickej stabilite K80HS 

 

 

3.3 Charakterizácia a testovanie vlastností dentálneho kompozitu 

 

3.3.1 Termogravimetrická analýza (TGA) 

Termické analýzy patria medzi najvýznamnejšie fyzikálno-chemické techniky slúžiace 

k analýze širokého spektra materiálov. Materiál je podrobený určitému teplotnému programu 

a je sledovaná zmena vlastností materiálu. [34] 

Vzorka, o malej hmotnosti (miligramy) je vystavená zvyšujúcej sa teplote a na veľmi 

citlivých váhach je sledovaná zmena hmotnosti tejto vzorky. Do piecky sa vkladá na 

platinovej alebo korundovej platničke. Atmosféra pre meranie je voliteľná, a to buď inertná 

(dusík alebo argón) alebo oxidačná (napr. vzduch). Rozsah teplôt v ktorých je možné meranie 

prevádzať je od laboratórnej teploty až do 1 600 °C. Závisí to od typu prístroja. [34] 

Termogravimetriou sa dá stanoviť tepelná stabilita vzorku, ďalej pomocou analýzy 

jednotlivých krokov degradácie je možno stanoviť obsah organickej hmoty, vlhkosti 

a anorganickej hmoty v materiále. Je možné kombinovať termogravimetriu s infračervenou 

spektrometriou, a v prípade potreby zistiť, aké látky sa zo vzorku počas teplotného namáhania 

uvoľňujú. [34] 

Pre mnou vyrobený kompozit bola využitá termogravimetrická analýza k stanoveniu 

skutočného obsahu plniva vo vzorkách. Meralo sa na prístroji TGA Q500 od firmy 

TA Instruments. Bol využitý program zahrievania do 600 °C o rýchlosti nárastu teploty 

25 °C/min v dusíkovej atmosfére. Nasledovalo prerušenie prívodu dusíku a prechod na 

oxidačnú atmosféru vzduchu. 

 

3.3.2 Ohybová skúška 

Jedná sa o skúšku v trojbodovom usporiadaní. Princíp tohto testu spočíva v tom, že skúšobné 

teleso je podoprené symetricky dvoma nosníkmi a na teleso pôsobí z druhej strany zaťažovací 

tŕň, ktorý spôsobuje ohybovú deformáciu rastúcu lineárne s časom (Obr. 30). Meria sa 

veľkosť sily a prepočítava sa na ohybové napätie v každom meranom bode. [35] 
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Vynesením závislosti napätia na deformácii je zostavený graf ohybovej krivky. Z neho sa 

dá určiť modul pružnosti, pevnosť, húževnatosť, medz sklzu a maximálne predĺženie 

materiálu. Podmienky pre meranie sú v súlade s normou pre daný materiál. [35] 

Pre testovanie vytvrdeného kompozitu bola použitá dentálna technická norma pre 

trojbodový ohyb ISO 10477:2004(E). Boli tak testované 4 sady po 8 vzorkách, ktoré neboli 

podrobené hydrolytickej stabilite a 3 sady po 8 vzorkách, ktoré boli podrobené hydrolytickej 

stabilite. Na prístroji Zwick Z010 (Zwick Roell) bola meraná maximálna veľkosť sily, ktorej 

bola vzorka vystavená až do prelomenia a stanovená tak pevnosť v ohybe. Vyhodnocovaný 

bol aj modul pružnosti v ohybe a to v programe testXpert v intervale deformácie 0,05 % až 

0,25 %. Špecifikácia metódy je uvedená v Tabuľke 6. 

 
       Tabuľka 6: Špecifikácia statickej trojbodovej ohybovej skúšky 

Tenzometer s maximálnou silou  500 N 

Vzdialenosť podpier spodných čeľustí 20 mm 

Polomer podpier 1,5 mm 

Polomer zaťažovacieho tŕňa 3 mm 

Rýchlosť deformácie (priehybu) 1 mm/min 

Rozmery vzorkov 2×2×25 mm 

 

 

 
Obr. 30: Trojbodové usporiadanie pre meranie statickej ohybovej skúšky 

 

 

3.3.3 Dynamicko-mechanická analýza (DMA) 

Dynamicko-mechanická analýza (DMA) sa radí medzi metódy termickej analýzy. Považuje sa 

za jednu z inštrumentálne najkomplikovanejších metód. Vzorka materiálu je okrem teplotného 

programu, vystavená navyše aj mechanickému namáhaniu, najčastejšie vo forme vibrácií 

o voliteľnej frekvencii (zvyčajne od 10
-3

 do 10
3
 Hz) a voliteľnej amplitúde, čo spôsobuje 

deformáciu vzorky materiálu. Takéto namáhanie vytvorí v materiáli časovo premenné napätie, 
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ktoré súvisí s fázovou a molekulárnou štruktúrou skúmaného materiálu. DMA testuje 

viskoelastické vlastnosti materiálov pri zvolenej teplote, ktorá leží typicky v rozmedzí od cca 

-120 °C do 600 °C. [36] 

Touto metódou možno stanoviť fázové premeny, ako je teplota skelného prechodu, teplota 

topenia a kryštalizácia materiálov, ďalej body mäkknutia, elastický a stratový modul 

polymérnych materiálov, stabilitu a viskozitu. Rôzne nadstavce pre DMA umožňujú meranie 

vzoriek v ťahu, tlaku alebo šmyku. [36] 

Data získané z DMA sú využívaná pre testovanie mechanických vlastností polymérov za 

rôznych podmienok, ako je napríklad zmena elasticity polymérov pri určitom type namáhania 

a deformácii alebo pri fluktuácii teplôt. Pomocou DMA metódy možno stanoviť aj mieru 

zosieťovania polymérov, čo ovplyvňuje viskozitu ich tavenín, ďalej stabilitu polymérov, alfa 

a beta relaxáciu a ich aktivačnú energiu a mechanické straty v materiále. Ďalej možno určiť 

postupnú zmenu rozmerov materiálu pri zaťažení (creep), kinetiku chemických procesov ako 

je napríklad polymerizácia a sieťovanie matrice. [36] 

Na prístroji RSA-G2 od TA Instruments boli merané viskoelastické vlastnosti vytvrdeného 

kompozitného materiálu. Skúšobné telieska boli namáhané ohybom s trojbodovým 

usporiadaním (Obr. 31). Špecifikácia metódy je uvedená v Tabuľke 7. Na analýzu boli 

pripravené 4 sady po 2 vzorkách bez hydrolytickej stability a 3 sady po 2 vzorkách, ktoré boli 

podrobené hydrolytickej stabilite.  

 
      Tabuľka 7:  Špecifikácia dynamickej trojbodovej ohybovej skúšky 

Konštantná axiálna sila 0,2 N 

Rozpätie podpier  25 mm 

Teplotný interval 40–150 °C 

Rýchlosť ohrevu 3 °C∙min
–1

 

Frekvencia 1 Hz 

Deformácia 5∙10
–3 

% 

Rozmery vzorkov 1×10×50 mm 

 

 

 
Obr. 31: Trojbodé usporiadanie pre meranie DMA  



48 

 

3.3.4 Skenovací elektrónový mikroskop (SEM) 

Princípom tejto metódy je interakcia primárnych elektrónov z katódy s povrchom vzorku za 

uvoľnenia sekundárnych elektrónov, ktoré sníma detektor. Detekované sú sekundárne 

elektróny (SE), ktoré sú primárnym zväzkom excitované z vonkajších vrstiev atómov                

a odrazené elektróny (BSE), ktoré sú ovplyvnené atómovým jadrom. Detekcia SE nás 

informuje o reliéfe materiálu vo veľkej presnosti. Detekcia BSE prináša viac informácií 

o vzorku. [37] 

Dá sa pracovať vo viacerých režimoch, napríklad v topografickom alebo kompozitnom. 

SEM dokáže zväčšiť pozorovaný objekt 25–1 000 000krát. Metóda sa prevádza sa prístupu 

inertného plynu a to dusíka. [37] 

Pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu SEM MIRA3 XMU od firmy Tescan 

boli zhotovené snímky za vakua kompozitu s najvyšším obsahom plniva v rôznych módoch 

zväčšenia, a to 120×, 500×, 1 000× a 3 000×. Urýchlovacie napätie bolo 10 kV. Lomové 

plochy boli vytvorené v prostredí tekutého dusíka. Vzorky boli kvôli zlepšeniu elektrickej 

vodivosti pokovené 10 nm vrstvou zlata na zariadení Leica EM  ACE200. 

3.3.5 Diferenčná kompenzačná kalorimetria (DSC) 

Diferenčná kompenzačná kalorimetria (DSC) je jednou z najrozšírenejších metód termickej 

analýzy. V porovnaní s ostatnými metódami termickej analýzy má DSC  najuniverzálnejšie 

využitie, a je možné s ňou testovať pevné i kvapalné vzorky vo veľmi širokom rozmedzí 

teplôt. [38] 

Je to metóda, pri ktorej sú skúmané tepelné vlastnosti vzorky vystavenej teplotnému 

programu. Vzorka je ohrievaná alebo chladená definovanou rýchlosťou spolu s referenčnou 

vzorkou, čo býva vybraný referenčný materiál. Signál o fázovej zmene vo vzorke je potom 

spôsobený momentálnou rozdielnou teplotou vzorky a referencie, ktorú sa prístroj snaží 

okamžite kompenzovať. Takto teda môže byť vyhodnotená teplota topenia, teplota skelného 

prechodu, kryštalizácia, tepelná kapacita a teplota degradácie. Konkrétne aplikácie nachádza 

DSC pri štúdiu fázových prechodov a testovaní kvality polymérnych materiálov. Dá sa určiť 

aj hydratácia materiálu (množstvo voľnej a viazanej vody). Náročnejšie experimenty 

umožňujú študovať vytvrdzovanie živíc, kinetiku chemických reakcií alebo aj tepelnú 

vodivosť niektorých materiálov. Taktiež sa DSC používa na predikciu neúplnej polymerizácie 

v materiály, teda sa dá určiť jeho stupeň konverzie. [10], [38] 

Meria sa zvyčajne v inertnej atmosfére. Rozsah teplôt v závislosti od typu prístroja sa 

pohybuje v rozmedzí od -100 °C do 650 °C. Jedným z rozšírenia klasického DSC je tzv. 

fotokalorimetr, ktorý umožňuje štúdium procesov v materiále vystavenému žiareniu. Tento 

prístup je široko využívaný napríklad pri štúdiu fotoiniciovaného vytvrdzovania živíc alebo 

analýze svetlocitlivých látok. [38] 

Vzorka o hmotnosti 10–30 mg bola navážená do hliníkovej panvičky. Následne bola 

panvička umiestnená do komory kalorimetra DSC 2920 od firmy TA Instruments. Z každej 

sady boli zmerané dve vzorky. Do komory bola vložená s vzorkou aj referenčná hliníková 

panvička, ktorá bola prázdna. Meranie prebiehalo v dusíkovej inertnej atmosfére s prietokom 

plynu 70 ml∙min
–1

 za izotermických podmienok pri teplote 32 °C. Vzorka bola pri tejto 

teplote ožarovaná po dobu 6 minút. Ortuťovou oblúkovou lampou bolo generované svetlo, 
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ktoré bolo filtrované filtrom FSQ-BG40, ktorý má maximálnu priepustnoť pri vlnovej dĺžke 

460 nm. 

Diferenčnou kompenzačnou fotokalorimetriou bola určená polymeračná rýchlosť, 

konverzia monomérov a teplo polymerácie. Pre polymeračnú rýchlosť platí: 

 

     [ ]lsmol
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Rp /= ,       (33) 

 

kde q je tepelný tok [W∙g
–1

], ρ hustota [g∙l
–1

] a ΔH je teplo polymerácie [J∙mol
–1

]. [39]  

Hodnota teoretického tepla polymerácie pri 100% konverzii dvojitých väzieb C=C (ΔQt) bola 

vypočítaná použitím rovnice: 
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kde ΔQ0 je teplo polymerácie metakrylátu (ΔQ0 = 54 800 J∙mol
–1

), n je látkové množstvo 

[mol] a m je hmotnosť živice [g]. [40] Stupeň konverzie dvojitých väzieb bol vypočítaný 

podľa vzťahu: 
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kde ΔQ je teplo polymerácie a ΔQt je celkové teoretické teplo pri 100% konverzii dvojitých 

väzieb. [40] 

 

3.3.6 Testovanie hydrolitickej stability 

Hydrolytická stabilita bola testovaná tak, že vzorky boli po dobu 1 mesiaca striedavo 

vystavené varu vo vode a mrazu pri teplote -25,6 °C. Prostredie bolo zmenené vždy po týždni. 

Vzorky boli po celom meraní vysušené v sušiarni pri teplote 40 °C po dobu 4 hodín. Povrch 

vzoriek sa zmenil farebne aj štruktúrne (Obr. 32). Vzorky boli testované dynamicko-

mechanickou analýzou pre určenie dynamického modulu a teploty skelného prechodu. Potom 

boli testované trojbodým statickým ohybom pre určenie modulu pružnosti a pevnosti. 

 

 

 

Obr. 32: Porovnanie vzoriek na DMA analýzu pred (naľavo) a po hydrolytickej stabilite (napravo) 
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3.3.7 Lomová húževnatosť 

Meranie bolo prevedené podľa normy ASTM D 5045-99.  Boli vyrobené vzorky typu SENB 

o veľkosti vrubu 0,8 mm, 1,1 mm a 1,65 mm pomocou lukoprenovej formy so vsadenou 

žiletkou (Obr. 33). Testovacie telesá boli podrobené trojbodovému ohybu na zariadení 

Zwick Z 010 (Zwick Roell). Bolo pripravených 9 sád po 8 vzorkách. Pomer veľkosti vrubu ku 

hrúbke vzorky bol 0,26 pre 0,8 mm vrub, 0,36 pre 1,1 mm vrub a 0,55 pre 1,65 mm vrub. 

Špecifikácia metódy je uvedená v Tabuľke 8.  

 
      Tabuľka 8:  Špecifikácia trojbodovej ohybovej skúšky s vrubom 

Tenzometer s maximálnou silou  500 N 

Vzdialenosť podpier spodných čeľustí 

Polomer podpier  

Polomer zaťažovacieho tŕňa 

30 mm 

1,5 mm 

3 mm 

Rýchlosť deformácie (priehybu) 1 mm/min 

Rozmery vzorkov 3×5,5×30 mm 

 

 

 
Obr. 33: Detail na žiletku vsadenú do lukoprenovej formy  

 

 

 

Obr. 34: Testovacie telieska s vrubom pre testovanie lomovej húževnatosti 
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3.3.8 Polymeračné zmrštenie 

Polymeračné zmrštenie je jedným z dôležitých aspektov, ktoré charakterizujú materiál. Jedná 

sa v podstate o objemovú kontrakciu materiálu po polymerácii. Polymeračné zmrštenie je 

nielen funkciou objemovej kontrakcie, ale je to tiež určené viskoelastickým správaním 

materiálu. Všeobecne platí, že čím rýchlejšie je objemové zmrštenie, tým materiál skôr 

nadobúda elastické vlastnosti po začiatku polymerizácie, tým vyššie bude jeho zmrštenie. Na 

druhú stranu, v prvotných fázach polymerácie pred nástupom bodu gelácie je hustota 

zosieťovania relatívne nízka a polymérne reťazce sa môžu pohybovať, čo umožňuje relaxáciu 

napätia. Snahou je dosiahnuť čo najmenšie polymeračné zmrštenie, pretože materiál s veľkým 

polymeračným zmrštením môže po aplikácii spôsobovať medzery a prípadne trhliny. Čo sa 

týka časticových kompozitov s pridaním plniva sa polymeračné zmrštenie redukuje. [10] 

Polymeračné zmrštenie bolo merané pomocou archimedovej metódy dvojitého váženia. 

Vzorka nevytvrdenej kompozitnej pasty v hmotnosti 0,3–0,6 g bola umiestnená na fóliu, ktorá 

bola opatrená tenkým drôtikom, tak aby sa dala zavesiť na meraciu aparatúru. Váženie 

prebiehalo na analytických vahách. Vzorka bola zvážená s presnosťou na 0,0001 g na 

vzduchu, vo vode a po polymerácii opäť vo vode. Polymerácia prebiehala pomocou 

polymeračnej LED lampy Bluedent s modrým svetlom od firmy BG LIGHT LTD a to po 

1 minúte z oboch strán pri výkone 940 W. Z týchto údajov bola následne vypočítaná 

objemová kontrakcia v obj. %. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIE  

4.1 Termogravimetrická analýza TGA 

Na základe výsledkov z TGA bol stanovený obsah plniva vo vzorkách. Vo vzorku s obsahom 

plniva 50 hm. % bol stanovený obsah plniva na 50 %. Ďalej vo vzorku s obsahom plniva 

65 hm. % bol stanovený obsah plniva na 67 % a vo vzorku s obsahom plniva 80 hm. % bol 

stanovený obsah plniva na 78 %. Prípadné nezrovnalosti mohli byť spôsobené nehomogenitou 

plniva vo vzorkách a straty mohli byť spôsobené pri miešaní a vážení plniva. 
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Obr. 35: Graf  z TGA - hmotnostný úbytok organickej zložky kompozitu a skutočný obsah plniva 

 

4.2 Ohybová skúška 

Z ohybovej skúšky boli vyhodnotené modul pružnosti a pevnosť. Výsledky boli spracované 

podľa dentálnej technickej normy pre trojbodový ohyb ISO 10477:2004(E) a sú uvedené 

v Tabuľke 9.  

Prídavok plniva mal za následok nárast modulu pružnosti. Tento očakávaný trend bol 

následok nahradenia objemu matrice s nižším modulom pružnosti objemom plniva, ktoré má 

vyšší modul. Pevnosť sa po pridaní zvýšila, ale u materiálu s 80 hm. % plniva došlo k poklesu 

pevnosti. To bolo spôsobené pravdebodobne defektami, prípadne vzduchovými bublinami 

alebo nadbytkom plniva a v tom prípade nedostatočným množstvom matrice, tak aby spojite 

vyplnila priestor medzi časticami. Kompozity s tak vysokým podielom plniva vykazujú 

vyššiu náchylnosť k tvorbe aglomerátov a takmer nulovú separáciu častíc. [41] 

Vzorky vystavené hydrolytickej stabilite vykazovali vyšší modul pružnosti a taktiež vyššie 

pevnosti. To mohlo byť spôsobené dodatočným zosieťovaním materiálu, ktoré zrejme 

prevládalo nad degradačným a plastifikačným účinkom naabsorbovanej vody. [42], [43] 
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Tabuľka 9: Hodnoty modulu pružnosti a pevnosti zo statickej ohybovej skúšky 

Testovaný 

materiál 

E modul  

[GPa] 

Smerodatná 

odchylka [GPa] 

Pevnosť 

[MPa] 

Smerodatná 

odchylka [MPa] 

M 2,3 0,2 81 10 

K50 4,0 0,5 94 910 

K65 6,7 0,5 98 12 

K80 8,9 0,6 81 4 

K50HS 5,3 0,6 96 11 

K65HS 8,3 0,9 101 15 

K80HS 9,4 0,6 84 8 

 

   
Obr. 36: Stĺpcový graf pre porovnanie pevnosti jednotlivých sád vzorkov 

 

 

  
Obr. 37: Stĺpcový graf pre porovnanie modulu pružnosti jednotlivých sád vzorkov 
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4.3 Dynamicko-mechanická analýza (DMA) 

Cieľom tohto merania bolo zistiť ako prídavok plniva ovplyvní viskoelastické vlastnosti 

výsledného kompozitu. So zvyšovaním obsahu plniva dochádzalo k nárastu hodnôt 

dynamického modulu. Je to pravdepodobne vďaka nahradeniu objemu matrice s nižším 

modulom, objemom plniva, ktoré má vyšší modul. Ten istý efekt bol pozorovaný aj pri 

statickej ohybovej skúške. S narastajúcou teplotou dochádzalo k poklesu dynamického 

modulu, a tento pokles je výraznejší u čistej matrice ako u plnených kompozitov, to značí, že 

plnené kompozity sú stabilnejšie aj pri vyšších teplotách. Je možné vidieť aj mierny rozptyl 

maxima píkov tan δ na teplote (Obr. 39), čo mohlo byť spôsobené vzduchovými bublinami, 

ktoré spôsobujú zníženie teploty skelného prechodu Tg.  

Ďalej boli testované jednotlivé sady pred a po hydrolytickej stabilite. U vzoriek po 

hydrolytickej stabilite bol zaznamenaný posun maxima píkov tan δ na teplote k vyšším 

hodnotám. Boli tiež zaznamenané vyššie hodnoty dynamického modulu pri 100 °C. Toto 

správanie možno pripísať kontrastným efektom, a to absorpciou vody (plastifikačný účinok) 

alebo dodatočným zosieťovaním materiálu (antiplastifikačný účinok). [42], [43] 

 

       Tabuľka 10: Výsledky DMA - hodnoty teploty skelného prechodu a dynamického modulu  

Testovaný materiál Tg [°C] 
Dynamický modul 

(40 °) [GPa] 

Dynamický modul 

(100 °) [GPa] 

M 120 2,8 0,7 

K50 123 4,8 1,7 

K65 117 7,1 2,8 

K80 121 8,7 4,6 

K50HS 136 4,8 2,4 

K65HS 131 6,4 3,6 

K80HS 141 8,4 5,1 

 

 

 
Obr. 38: Stĺpcový graf pre porovananie hodnôt dynamického modulu pri 40 °C a 100 °C 
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Obr. 39: Výstup z DMA analýzy, graf závislosti dynamického modulu, strátového modulu a tan δ  na 

teplote, porovnanie pre všetky vzorky bez HS 

 

 
Obr. 40: Výstup z DMA analýzy, graf závislosti dynamického modulu, strátového modulu a tan δ  na 

na teplote pre časticový kompozit s obsahom plniva 50 hm. % pred a po hydrolytickej stabilite 
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Obr. 41: Výstup z DMA analýzy, graf závislosti dynamického modulu, strátového modulu a tan δ  na 

na teplote pre časticový kompozit s obsahom plniva 65 hm. % pred a po hydrolytickej stabilite 

 

 

 

 
Obr. 42: Výstup z DMA analýzy, graf závislosti dynamického modulu, strátového modulu a tan δ  na 

na teplote pre časticový kompozit s obsahom plniva 80 hm. % pred a po hydrolytickej stabilite 
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4.4 Lomová húževnatosť 

Výsledky merania boli spracované podľa normy ASTM D 5045-99.  Faktor intenzity napätia 

Kc bol stanovený ako smernica zo závislosti Fmax na parametre 
)(xf

wb
 (Obr. 43) a následne bol 

prepočítaný na jednotky MPa∙m
–1/2

 (Tabuľka 11). Výsledky Kc sú pre všetky vzorky podobné. 

Mierne stúpa táto hodnota s prídavkom plniva. Veličina Kc charakterizuje intenzitu stresového 

poľa okolo počiatku trhliny, teda na ňu vplýva priebeh iniciácie trhliny, ktorý sa javí podľa 

ohybových kriviek približne rovnaký. Čím väčšia je jeho hodnota, tým odolnejší je materiál 

proti propagácii trhlín. Z toho sa dá usúdiť, že prídavok tuhých častíc do termosetovej matrice 

je vo výsledku pozitívny a materiál je viac odolný voči šíreniu krehkého lomu. [44]  

Kritická hodnota rýchlosti uvoľňovania elastickej energie Gc bola vypočítaná ako smernica 

závislosti rázovej energie U na parametre w∙b∙Φ (Obr. 44). S narastajúcim obsahom plniva 

táto hodnota klesá, v dôsledku nárastu krehkosti kompozitu. Trhlina sa musí ohýbať medzi 

medzičasticovými medzerami, je spojitá až sa nakoniec vychýli a pokračuje ďalej. Toto 

uhýbanie zvyšuje dĺžku trhliny. Tento efekt má vysoký podiel na zvyšovaní lomovej energie 

v časticových kompozitoch. Gc je definovaná ako energia potrebná na vytvorenie 1 m
2
 nového 

povrchu a vysoká hodnota Gc svedčí o schopnosti absorbovať veľké množstvo energie pri 

šírení trhliny. Rázová energia bola vypočítaná ako plocha pod krivkou závislosti sily na 

deformácii. Hodnoty Kc a Gc závisia na mnohých faktoroch ako je adhézia častíc k matrici, 

tuhosti častíc a matrice, veľkosti plniva, drsnosti povrchu… [44]. 

 

         Tabuľka 11: Výsledky KQ a GQ pre jednotlivé sady 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 43: Graf závislosti Fmax na parametri vzťahujúcom sa na geometriu vzorky 
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Obr. 44: Graf závislosti U na parametri vzťahujúcom sa na geometriu vzorky 

 

 

4.5 Diferenčná kompenzačná fotokalorimetria (DPC) 

Bol zmeraný stupeň konverzie, polymeračná rýchlosť a teplo polymerácie. Výsledky sú 

uvedené v Tabuľke 12. Vplyv plniva na konverziu sa prejavil až pri sade vzorkov s najvyšším 

obsahom plniva. Došlo k miernemu zníženiu stupňa konverzie, maximálnej polymeračnej 

rýchlosti a taktiež dochádzalo k menšiemu vývinu polymeračného tepla. Pravdepodobone 

došlo k zníženiu pohyblivosti polymérnych reťazcov a teda aj ich schopnosti terminovať. 

Plnivo takisto mohlo pôsobiť ako určitá bariéra žiareniu. Málo výrazné zmeny sa môžu 

pripísať chybe v meraní, kedže tvar a množstvo vzorkov bolo pri každom meraní odlišné, 

vzhľadom na náročnosť dávkovania príliš malého množstva materiálu na panvičku. To malo 

veľký vplyv na výsledky merania. Boli zhotovené grafy závislosti tepelného toku na čase 

(Obr. 45), konverzie na čase (Obr. 46) a polymeračnej rýchlosti na konverzii (Obr. 47). 

 

 

Tabuľka 12: Výsledky DSC - hodnoty polymeračného tepla, stupňa konverzie a polymeračnej rýchlosti 

Testovaný 

materiál 
ΔQ [J/g] Rp

max
 [mol/l·s] ccP = [%] 

M 150,9 0,085 59 

K50 151,6 0,101 59 

K65 150,4 0,096 58 

K80 137,4 0,061 53 

 

y = 0,1187x - 0,8166 
R² = 0,9485 

y = 0,0681x - 0,0164 
R² = 0,9895 

y = 0,0515x + 0,2048 
R² = 0,9658 
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Obr.45: Graf  DSC - závisloť tepelného toku na čase 
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Obr. 46: Graf  DSC - závislosť konverzie na čase 
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Obr. 47: Graf  DSC - závislosť rýchlosti polymerácii na konverzii  

 

4.6 Polymeračné zmrštenie 

Bolo zmerané polymeračné zmrštenie kompozitov. Výsledky sú uvedené v Tabuľke 13. Pre 

matricu meranie nebolo možné previesť kvôli príliš nízkej viskozite matrice. Zníženie 

polymeračného zmrštenia sa preukázalo až pri kompozite s plnením 80 hm. %, čo súhlasí 

s teóriou, že s pridaním plniva, by sa malo polymeračné zmrštenie redukovať. Chyby merania 

mohli nastať v dôsledku citlivosti aparatúry. 

 

 

  Tabuľka 13: Výsledky merania polymeračného zmrštenia časticového kompozitu 

Testovaný 

materiál 

Polymeračné 

zmrštenie 

[obj. %] 

Smerodatná 

odchylka 

[obj. %] 

Variačný 

koeficient [%] 

K50 4,0 0,4 9,6 

K65 4,1 0,3 7,4 

K80 3,0 0,3 9,4 

 

 



61 

 

4.7 Skenovací elektrónový mikroskop (SEM) 

Boli zhotovené snímky SEM pre vzorku s 80 hm. % plniva. Na snímkach možné pozorovať 

pomerne veľké množstvo vzduchových bublín. Materiál sa javí ako relatívne homogenný, 

neboli pozorované žiadne veľké aglomeráty častíc, to však nevylučuje výskyt menších 

útvarov. 

 

 

 
Obr. 48: Snímka SEM, K80, zväčšenie  120× 

 

 
Obr. 49: Snímka SEM, K80, zväčšenie  500× 
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Obr. 50: Snímka SEM, K80, zväčšenie 1 000× 

 

 

 
Obr. 51: Snímka SEM, K80, zväčšenie 3 000× 
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5 ZÁVER 

 

V diplomovej práci boli študované mechanické, viskoelastické a termické vlastnosti 

dentálneho kompozitného materiálu. Boli pripravené tri sady vzorkov o rôznom obsahu plniva 

a jedna sada predstavovala matricu. Skutočný obsah plniva bol zistený pomocou 

termogravimetrickej analýzy pričom odpovedal teoretickej hodnote. Vzorky kompozitu boli 

podrobené hydrolytickej stabilite a následne boli pozorované zmeny ich mechanických 

a viskoelastických  vlastností.   

Mechanické vlastnosti vzoriek boli skúmané trojbodovou ohybovou skúškou. 

Vyhodnotené boli pevnosť a modul pružnosti. Prídavok plniva mal za následok nárast modulu 

pružnosti. Pevnosť sa po pridaní zvýšila, ale u materiálu s 80 hm. % plniva došlo k poklesu 

pevnosti. To bolo spôsobené pravdebodobne defektami, prípadne vzduchovými bublinami. 

Taktiež tam mohlo zahrať úlohu príliš vysoké množstvo plniva a v tom prípade nedostatok 

matrice na spojité prepojenie častíc. Kompozity, s tak vysokým podielom plniva, vykazujú 

vyššiu náchylnosť k tvorbe aglomerátov a takmer nulovú separáciu častíc. Vzorky, ktoré boli 

vystavené hydrolytickej stabilite vykazovali vyšší modul pružnosti a taktiež vyššie pevnosti. 

To mohlo byť spôsobené dodatočným zosieťovaním materiálu, ktoré zrejme prevládalo nad 

plastifikačným účinkom naabsorbovanej vody.  

Pre stanovenie lomovej húževnatosti bola použitá trojbodová ohybová skúška na vzorkách 

typu SENB. Hodnota faktoru intenzity napätia Kc bola približne rovnaká pre všetky vzorky, 

mierne stúpala s prídavkom plniva. Prídavok tuhých častíc do termosetovej matrice je vo 

výsledku pozitívny a materiál je viac odolný voči šíreniu krehkého lomu. Naopak hodnota 

rýchlosti uvoľňovania elastickej energie Gc bola najvyššia pre materiál s najmenším obsahom 

plniva. Vysoká hodnota Gc svedčí o schopnosti absorbovať veľké množstvo energie pri šírení 

trhliny. S narastajúcim obsahom plniva táto hodnota klesá, v dôsledku nárastu krehkosti 

kompozitu. Efekt uhýbania sa trhliny medzičastivými priestorami má vysoký podiel na 

zvyšovaní lomovej energie v časticových kompozitoch. Hodnoty Kc a Gc závisia na mnohých 

faktoroch ako je adhézia častíc k matrici, tuhosti častíc a matrice, veľkosti plniva, drsnosti 

povrchu… 

Viskoelastické vlastnosti boli študované dynamicko-mechanickou analýzou v trojbodovou 

usporiadaní. V prípade prítomnosti plniva v kompozite došlo k nárastu hodnôt dynamického 

modulu smerom k vyšším hodnotám. Ten istý trend bol pozorovaný aj u statickej ohybovej 

skúšky. K zvýšeniu hodnôt dynamického modulu došlo vďaka nahradeniu objemu matrice 

s nižším modulom, objemom plniva, ktoré má vyšší modul. S narastajúcou teplotou 

dochádzalo k poklesu dynamického modulu, a tento pokles bol výraznejší u čistej matrice ako 

u plnených kompozitov, to značí, že plnené kompozity sú stabilnejšie aj pri vyšších teplotách. 

Prítomnosť plniva má za následok aj posun maxima píku krivky závislosti tan δ na teplote 

smerom k nižším hodnotám, čo značí o nižšej hodnote teploty skelného prechodu (Tg). 

Príčinou môžu byť vzduchové bubliny vo vzorkách. U vzoriek podrobených hydrolytickej 

stabilite došlo k zvýšeniu dynamického modulu, ale len pri vyšších teplotách, kedy sa 

prejavilo dodatočné zosieťovanie materiálu. Tiež došlo k zvýšeniu hodnoty Tg, za čo môže 

pravdepodobne tiež dodatočné zosieťovanie materiálu, ktoré má antiplastifikačný účinok, 

a tak teplotu Tg zvyšuje. Rozdiel v trende dynamického modulu pri 40 °C oproti statickému 
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modulu pružnosti mohol byť spôsobený časovým odstupom, kedy sa jednotlivé merania 

prevádzali. Pravdepodobne, došlo k vyššej miere dosieťovania vzoriek pre statickú skúšku, 

a tým pádom boli namerané vyššie hodnoty statického modulu pružnosti. 

Polymerácia matrice bola charakterizovaná diferenčnou kompenzačnou fotokalorimetriou. 

Bol zistený stupeň konverzie, polymeračná rýchlosť a teplo polymerácie. Vplyv plniva sa 

prejavil až pri sade vzorkov s najvyšším obsahom plniva. Došlo k miernemu zníženiu stupňa 

konverzie, maximálnej polymeračnej rýchlosti a taktiež dochádzalo k menšiemu vývinu 

polymeračného tepla. Pravdepodobne bol dôvodom vznik mezofázy, ktorá znižuje 

pohyblivosť reťazcov a teda aj ich schopnosť terminovať. Vplyv na meranie malo aj plnivo 

prítomné v kompozite, ktoré mohlo pôsobiť ako bariéra žiareniu. Málo výrazné zmeny sa 

môžu prípísať chybe v meraní. Vzhľadom na obtiažnosť dávkovania príliš malého množstva 

materiálu na panvičku, boli tvar a množstvo vzorkov pri každom meraní rozlišné, napriek 

snahe nadávkovať vzorky v rovnakom množstve. To malo veľký vplyv na výsledky merania. 

Pomocou archimedovej metódy dvojitého váženia bolo zmerané aj polymeračné zmrštenie 

jednotlivých kompozitov. Pre matricu meranie nebolo možné previesť, kvôli príliš nízkej 

viskozite matrice. Výraznejšie zníženie polymeračného zmrštenia sa preukázalo až pri 

kompozite s plnením 80 hm. %, čo súhlasí s teóriou, že s pridaním plniva, by sa malo 

polymeračné zmrštenie redukovať. 

Boli zhotovené snímky SEM pre materiál s 80 hm. % plniva. Na snímkach bolo 

pozorované pomerne veľké množstvo vzduchových bublín. Materiál sa javil ako relatívne 

homogenný, neboli pozorované žiadne veľké aglomeráty častíc, to však nevylučuje výskyt 

menších útvarov. 

Štúdium vlastností vysokoplnených kompozitných systémov, obzvlášť s rôznymi frakciami 

veľkosti častíc prináša mnoho využití pre použitie týchto materiálov v stomatologickej praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

6 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 

[1] KAW, Autar K. Mechanics of composite materials. 2nd ed. Boca Raton, FL: Taylor, 

2006. Mechanical engineering series (Boca Raton, Fla.), v. 29. ISBN 978-084-9313-

431. 

[2] FERRACANE, Jack L. Resin composite—State of the art. Dental Materials. 2011, 

27(1), 29-38. DOI: 10.1016/j.dental.2010.10.020. ISSN 01095641. Dostupné také z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S010956411000463X 

[3] PEUTZFELDT A: Resin composites in dentistry: the monomer systems. Eur J Oral Sd 

1997; 105: 97-116. ISSN 0909-8836 

[4] MOSZNER, Norbert a Ulrich SALZ. New developments of polymeric dental 

composites. Progress in Polymer Science. 2001, vol. 26, issue 4, s. 535-576. 

[5] GAJEWSKI, Vinícius E. S., Carmem S. PFEIFER, Nívea R. G. FRÓES-SALGADO, 

Letícia C. C. BOARO a Roberto R. BRAGA. Monomers Used in Resin Composites: 

Degree of Conversion, Mechanical Properties and Water Sorption/Solubility. 

Brazilian Dental Journal 23(5). 2012, , 508-514. ISSN 0103-6440. Dostupné také z: 

http://www.scielo.br/pdf/bdj/v23n5/v23n05a07.pdf 

[6] DICKENS, S. H., J. W. STANSBURY, K. M. CHOI a C. J. E. FLOYD. 

Photopolymerization Kinetics of Methacrylate Dental Resins. Macromolecules. 2003, 

36(16), 6043-6053. DOI: 10.1021/ma021675k. ISSN 0024-9297. Dostupné také z: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ma021675k 

[7] LEPRINCE, Julian G., William M. PALIN, Mohammed A. HADIS, Jacques 

DEVAUX a Gaetane LELOUP. Progress in dimerhacrylate-based dental composite 

technology and curing efficiency. Dental Materials. Elsevier Ltd., 2012, 2013(29), 

139-156. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2012.11.005. 

[8] KWON, Tae-Yub, Rafat BAGHERI, Young K. KIM, Kyo-Han KIM a Michael F. 

BURROW. Cure mechanisms in materials for use in esthetic dentistry. Journal of 

Investigative and Clinical Dentistry. 2012, 3(1), 3-16. DOI: 10.1111/j.2041-

1626.2012.00114.x. ISSN 20411618. Dostupné také z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.2041-1626.2012.00114.x 

[9] Sigmaaldrich [online]. [cit. 2016-10-04]. Dostupné z: 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/124893?lang=en®ion=CZ&gcli

d=CjwKEAjwps2_BRC5jduHor-h8xESJADGT-LtFc_c1-

zJD5FMdaNQqkn6HOJmEpHrHJ_FowB4F9rOEBoCVIXw_wcB 

[10] WATTS, D. a N. SILIKAS. In Situ Photo-Polymerisation and Polymerisation-

Shrinkage Phenomena. Dental hard tissues and bonding interfacial phenomena and 

related properties. Berlin: Springer, 2005, s. 123-154. ISBN 978-3-540-23408-1. 

[11] SAUERBRUNN, Steve a Rudolf RIESEN. Thermosets: How to Avoid Incomplete 

Curing: American Laboratory Articles [online]. 2010 [cit. 2016-10-18]. Dostupné z: 

http://www.americanlaboratory.com/913-Technical-Articles/482-Thermosets-How-to-

Avoid-Incomplete-Curing/ 



66 

 

[12] ABU-ELENAIN, Dalia A., Steven H. LEWIS a Jeffrey W. STANSBURY. Property 

evolution during vitrification of dimethacrylate photopolymer networks. Dental 

Materials. 2013(29), 1173-1181. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2013.09.002 

[13] RUEGGEBERG, Frederick A. State-of-the-art: Dental photocuring—A review. Dental 

Materials. 2011, 27(1), 39-52. DOI: 10.1016/j.dental.2010.10.021. ISSN 01095641. 

Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0109564110004641 

[14] Dental Materials and Implants. PINASCO, Maria Rosa, Arturo NATALI, Patrizia 

LORIA, Marc BOLLA a Franck J. HAGEGE. Integrated biomaterials science. New 

York: Kluwer Academic, 2002, s. 601-654. ISBN 9780306475832. 

[15] VRBKA, Jan. MECHANIKA KOMPOZITŮ: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a 

biomechaniky Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. 2008. Brno. 

[16] NIELSEN, Lawrence E. a Robert F. LANDEL. Mechanical properties of polymers 

and composites. 2nd ed., rev. and expanded. New York: M. Dekker, c1994. 

Mechanical engineering (Marcel Dekker, Inc.), 90. ISBN 08-247-8964-4. 

[17] MATINLINNA, Jukka P., Lippo V.J. LASSILA, Pekka K. VALLITTU, Yeong Sae 

CHOI a Hyeng Tae KIM. 2007. The effect of five silane coupling agents on the bond 

strength of a luting cement to a silica-coated titanium: II. Silane coupling agent effect. 

Dental Materials. 23(9): 1173-1180. DOI: 10.1016/j.dental.2006.06.052. 

[18] LUNG, Christie Ying Kei, Jukka Pekka MATINLINNA, Edwin P. PLUEDDEMANN 

a Edwin P. PLUEDDEMANN. 2012. Aspects of silane coupling agents and surface 

conditioning in dentistry: An overview. Dental Materials. 28(5): 79-114. DOI: 

10.1007/978-1-4899-2070-6_4. 

[19] LEE, Jun Yeob. Relationship between the chemical nature of silanes and device 

performance of polymer light emitting diodes. Thin Solid Films. 2006, vol. 515, issue 

4, s. 2705-2708. 

[20] MOON, Jeong Ho, Yong Gun SHUL, Sun Yeong HONG, Yeong Sae CHOI a Hyeng 

Tae KIM. A study on UV-curable adhesives for optical pick-up: II. Silane coupling 

agent effect. International Journal of Adhesion and Adhesives. 2005, vol. 25, issue 6, 

s. 534-542. 

[21] CHRISTENSEN, R. M. a Robert F. LANDEL. Mechanics of composite materials. 2nd 

ed., rev. and expanded. Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2005. Mechanical 

engineering (Marcel Dekker, Inc.), 90. ISBN 04-864-4239-X. 

[22] General Principles Guiding Selection and Use of Particulate Materials. ROTHON, 

Roger N. a Michael HANCOCK. Particulate-filled polymer composites. 2nd ed. 

Shrewsbury, UK: Rapra Technology, 2003, s. 5-51. ISBN: 978-1859573822 

[23] RAMACHANDRAN, D. P. Fillers in composite resins. In: http://www.slideshare.net/: 

Health & Medicine, Technology, Business [online]. 2013   

[cit. 2016-08-19]. Dostupné z: 

http://www.slideshare.net/deepthipramachandran/fillers-in-composite-resinsGeneral 

[24] Inlays/Onlays. Sack&Schwarzwald: family dentistry [online]. [cit. 2016-11-08]. 

Dostupné z: http://sacksdentalnj.com/services/inlays-onlays/  

[25] Restorations (Fillings). Hill City Dental [online]. [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: 

http://hillcitydental.com/service/restorations-fillings/ 



67 

 

[26] Brio Dental does Implants in Juarez, Mexico. Brio-dental [online]. [cit. 2016-11-08]. 

Dostupné z: https://brio-dental.com/implants.html 

[27] Compound Preparation, Mixture Characterisation and Process Enhancement of 

Particulate-Filled Polymer Compounds. HORNSBY, Peter R. Particulate-filled 

polymer composites. 2nd ed. Shrewsbury, UK: Rapra Technology, 2003, s. 207-262. 

ISBN: 978-1859573822 

[28] WILLIAMS, J. G. a Robert F. LANDEL. Fracture mechanics of polymers. 2nd ed., 

rev. and expanded. New York: Halsted Press, 1984. Mechanical engineering (Marcel 

Dekker, Inc.), 90. ISBN 04-702-0013-8. 

[29] HULL, Derek. a T. W. CLYNE. An introduction to composite materials. 2nd ed. New 

York: Cambridge University Press, 1996. ISBN 05-213-8855-4. 

[30] Lomová mechnika-hodnotenie odolnosti proti krehkému porušeniu. In: 

Materiálovotechnologická fakulta STU [online]. Trnava [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: 

http://www.mtfdca.szm.com/subory/lomovamech.pdf 

[31] IŽDINSKÁ, Z. Skúšky lomovej húževnatosti. In: Virtuálny inštitút Mat Net: 

Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií [online]. 

Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií, Bratislava, 2006 [cit. 2016-

11-18]. Dostupné z: http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=523 

[32] http://www.esstechinc.com/products/ 

[33] https://www.esschem-europe.com/dental/glass-fillers 

[34] KUČERÍK, Jiří. Termická analýza – termogravimetrie (TGA). Chem Point [online]. 

2011 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.chempoint.cz/kucerik-1 

[35] ŠIMEK, Jiří.: Hodnocení pevnostních parametrů součástí vytvořených metodami 

rapid prototyping; diplomová práce FSI VUT v Brně. Brno 2008 

[36] KUČERÍK, Jiří . Termická analýza – dynamická mechanická analýza (DMA). Chem 

Point cz  [online]. 2011 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 

http://www.chempoint.cz/kucerik-3 

[37] WASSERBAUER, Jaromír. Vidět znamená vědět – elektronová mikroskopie. Chem 

Point [online]. 2011 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.chempoint.cz/videt-

znamena-vedet 

[38] KUČERÍK, Jiří. Termická analýza – Diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). 

Chem Point [online]. 2011 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 

http://www.chempoint.cz/kucerik-2 

[39] STANSBURY, Jeffrey a Sabine DICKENS. Network formation and compositional 

drift during photo-initiated copolymerization of dimethacrylate monomers. Elsevier: 

polymer. 2001(42), 6363-6369. PII: S0032-3861(01)00106-9.  

[40] BAN, Seiji a Jiro HASEGAWA. Heat of polymerization of Dimethacrylate Monomers 

Investigates by Isothermal DSC Measurement. Dental Materials Journal. 1984, (3(1), 

85-92. 

[41] JANCAR, J., A. DIANSELMO a A. T. DIBENEDETTO. The Yield Strength of 

Particulate Reinforced Thermoplastic Composites. Polymer engineering and science. 

1992, (Vol. 32, No.18), 1394-1399. 



68 

 

[42] PEGORETTI, Alessandro a Claudio MIGLIARESI. Effect of Hydrothermal Aging on 

the Thermo-Mechanical Properties of a Composite Dental Prosthetic Material. 

Polymer Composites. 2002, (Vol.23, No.3), 342-351. 

[43] EHRENSTEIN, Gottfried W., Gabriela. RIEDEL a Pia. TRAWIEL. Thermal analysis 

of plastics: theory and practice. Cincinnati: Hanser Gardner Publications [distributor], 

c2004. ISBN 15-699-0362-X. 

[44] ROTHON, R. N. Particulate-filled polymer composites: 9 Filled Thermosets. 2nd ed. 

Shrewsbury, UK: Rapra Technology, 2003. ISBN 18-595-7382-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

A  konštanta -  geometria plniva a Poissonov pomer matrice (Lewis-Nielson) 

[A]   koncentrácia aminu 

a   veľkosť trhliny  

B  konštanta -  relatívny modul medzi plnivom a matricou (Lewis-Nielson) 

b  hrúbka telesa 

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

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

BSE  odrazené sekundárne elektróny 

c  dĺžka trhliny, hĺbka vrubu 

CQ   camphorquinon 

COD ( δ ) crack opening displacement, rozovretie trhliny 

D3MA  dodekandiol dimetakrylát 

DMPT  N,N-dimethyl-p-toludin 

DHPT  N,N-dihydroxyethyl-p-toludin 

DMPOH 4-(N,N-dimethylamino)fenethyl alkohol 

DMAEMA 2-(N,N-dimethylamino)ethyl methakrylát 

DC  stupeň konverzie 

DSC  diferenčná kompenzačná kalorimetria 

(DPC)  diferenčná komponezačná fotokalorimetria  

DMA  dynamicko-mechanická analýza 

UDMA 1,6-bis-[2-metakryloyloxyetoxykarbonylamino]-2,4,4-trimetylhexan  

E   Youngov modul pružnosti 

E   energia 

E‘  strátový modul  

E‘‘  dynamický modul  

EDMAB ethyl-4-dimethylaminobenzoát 

EPLM  elasticko-plastická  lomová  mechanika 

Fmax  maximálna sila 

Fc,Q   kritická sila 

G  šmykový modul pružnosti 

G1  bod gelácie 

Gc,Q  kritická rýchlosť uvoľnenia sa energie 

ΔH    teplo polymerácie  

HS  hydrolytická stabilita 

hm. %  hmotnostné percento 

I  ožiarenie materiálu do hĺbky d 

Ia             intenzita svetelného kvanta 

JIC  lomovej húževnatosti určená z integrálu J 

K c,Q  faktor intenzity napätia 

k´   rychlostná konstanta bimolekulárnej reakcie CQ s aminom 

k1   rychlostná konstanta reakcie 1 



70 

 

k2   rychlostná konstanta reakcie 2  

ki   rychlostná konstanta iniciácie 

kp   rychlostná konstanta propagácie 

kt   rychlostná konstanta terminácie 

ka  rýchlostná konštanta formácie exciplexu 

L   rozpätie podpier  

LED              svetlo emitujúce diódy 

LELM lineárna elastický lomový mechanika 

[M]   koncentrácia monoméru  

[M*]  koncentrácia makroradikálov  

Mw  molekulová hmotnosť  

M  modul pružnosti (Lewis-Nielson) 

m  hmotnosť 

MPS  methakryloxypropyltrimethoxysilan 

n   látkové množstvo 

NiMH  Nikel-methyl hydridový akumulátor 

ODMAB 2-(ethylhexyl)-4-(dimethylamino)benzoát 

obj. %  objemové percento 

ccP =    konverzia 

PPD   1-fenyl-1,2-propandion  

PAC  plazmový oblúkový výboj 

QTH               kremeň-wofrám-halogénový 

[Q*T]   koncentrácia CQ v tripletovom stave 

[Q*S]  koncentracia CQ v singletovom stave 

q    tepelný tok  

ΔQt    teoretické teplo polymerácie pri 100% konverzii  

ΔQ0    teplo polymerácie metakrylátu  

ΔQ    namerané teplo polymerácie 

r   polomer trhliny 

Re  napätie v koreni trhliny 

RTG  röntgenové žiarenie 

Rr   rýchlosť tvorby radikálov 

Ri   rýchlosť iniciácie  

Rp   rýchlosť propagácie 

Rt   rýchlosť terminácie 

Rn   nominálne napätie  

Rp
max

   maximálna polymeračná rychlosť 

SEM  skenovací elektrónový mikroskop 

SE  sekundárne elektróny 

SENB   single-edge notched bending 

rp  rotačný súčiniteľ 

ρ  hustota  

t   šírka telesa  
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TPO   benzoyl-difenyl-fosfin oxid  

TR  reakčná teplota 

TR2  vytvrdzovacia teplota 

Tg0  pod teplotou skelného prechodu 

Tg  teplota skelného prechodu 

Tg∞.  maximálna teplota skelného prechodu 

TGA  termogravimetrická analýza 

TEGDMA trietyléneglykol dimetakrylát  

T   teplota 

U   rázová energia 

UV  ultrafialové žiarenie 

Δ Vp   polymeračné zmrštenie 

VLC              vytvrďovanie vidieľným svetlom 

V  rozovretie vrubu 

V  objem 

W  šírka telesa 

Y  tvarový súčiniteľ 

εQ   molárny extinkčny koeficient 

φ             kvantový výťažok iniciácie 

β   molekulárny podiel exciplexu 

3D  trojrozmerný 

mφ   celkový objemový zlomok plniva 

mxφ   objemový zlomok častíc 

γ   povtchová energia 

σ   lomové napätie na trhline 

∞σ   lomové napätie v objeme materiálu 

CEδ   elastická deformácia v koreni trhliny 

CPδ   plastická deformácia v koreni trhliny 

1ν   Poissonov pomer  

α   súčiniteľ vplyvu ťahového namáhania 

δIC   hodnota kritického rozovretia trhliny 

ψ   závisí na maximálnom výplňovom zlomku plniva 

 

 


