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Derivatization of carbon nanotubes (CNTs) attained 
significant interest in the field of electronics, chemistry, biol-
ogy and medicine1. Modification of CNTs by carboxylic 
groups and the others has been reported2,3. In this work the 
functionalization of multi-walled CNTs in O2/Ar and H2O/Ar 
low pressure capacitive discharges was studied by XPS and 
FT-IR. Successful plasma functionalization was confirmed by 
changes in atomic composition and chemical shift of the XPS 
atomic signals. One hour functionalization in H2O/Ar and O2/
Ar capacitive coupled discharge increased the oxygen concen-
tration in CNT powder to 13.5 and 17.0 at.%, respectively. It 
was more than twice the amount of oxygen in commercial 
CNTs-COOH but oxygen was probably incorporated also in 
the walls of CNTs. The functionalization was indicated also 
by the shift of IR absorption peaks corresponding to the motion 
of carbon skeleton, especially the peak at about 1 560 cm1. The 
presence of carbonyl was confirmed by IR absorption peak at 
1 723 cm1 only for O2/Ar plasma. Significant changes has 
been detected  by application of the atmospheric plasma dis-
charge, generated by means of plasma pencil on the suspen-
sions of CNTs in distilled water or  hydrogen peroxide. 

Laser desorption-ionization time of flight (LDI-TOF) 
mass spectrometry of CNTs has been reported4. The laser 
desorption ionization time of flight (LDI-TOF) mass spec-
trometry  with 337 nm nitrogen laser was also used to charac-
terize functionalized carbon nano-tubes (CNTs) measuring 
LDI mass spectra. Functionalized CNTs, namely derivatized 
with hydroxyl (CNT-OH), carboxylic (CNT-COOH) or amino 
groups (CNT-NH2) were analyzed. The spectra in positive or 
negative ion linear detection modes and the comparison with 
mass spectra of non-functionalized CNTs show that mostly 
the positive and negative charged carbon clusters are ob-
served.  

Cn-COOH+ (n = 18), CnN
+ (n = 310) clusters were 

detected in CNT-COOH and CNT-NH2 mass spectra. Cn-
COOH (n = 14), CnOH clusters (n = 29), CnN

 (n = 19) 
were detected in CNT-COOH, CNT-OH and CNT-NH2 mass 
spectra respectively. Trace impurities like Li+, Fe+, H+ ions 
were observed. LDI TOF mass spectrometry was found suit-
able to get fast characteristics of non- and derivatized CNTs. 
Advantages and limitations of the approach are discussed. 
 
This work was supported by the contracts and the grants  
MSM  0021622411,  104/09/H080,  MSM  0021622411, 
P205/10/1374 and MI&T of CR FR-TI1/413. 
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The present work deals with the preparation and study of 
physical and mechanical properties modified rubber com-
pounds. In a function of filler was used natural zeolite 
(clinoptilolite) and his monoions forms. The zeolite is from a 
group of hydrated aluminosilicates. The prepared modified 
polymer compounds were characterized by physical-
mechanical properties of vulcanizates1,2.  

Rheological and vulcanization performances (ML, MH, 
tS, t90, RV) of prepared rubber compounds with the addition of 
natural zeolite and his monoions forms were tested.  

For determination of physical-mechanical properties of 
vulcanized newprepared modified rubber  stress-strain prop-
erties (tensile strength, modulus 300, tensibility) was made by 
instrument INSTRON at the temperature 23 ± 2 °C by STN 
62 1436 (ISO 37)3. Hardness was measured by hardness tester 
IRHD by STN 62 1431 at the temperature4 23 ± 2 °C. 

The found values were compared with the values of 
commercially used polymer materials with the original filler 
carbon black.  
 
The authors wish to thank the AV grant No. 4/2014/08 for 
financial support. 
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Příspěvek pojednává o antikorozních pigmentech na 

bázi feritů. Konkrétně pak o možnostech přípravy a aplikace 
jádrových feritových pigmentů typu MexZn1xFe2O4/Zn, které 
využivají výhod své struktury, kdy jsou feritové částice nane-
seny na zinkovém jádře, čímž vytváří zcela nový typ pigmen-
tů. Výsledný antikorozní pigment je tedy tvořen třemi hlavní-
mi složkami: jádro tvořené lamelárními částicemi zinku, 
1. vrstva jádra (mezivrstva) je tvořená částicemi oxidu zineč-
natého – částečné naoxidování jádra a 2. vrstva jádra, (obal) 
tvořená feritem se spinelovou strukturou. Pigment spojuje 
výhody aktivního antikorozního účinku feritů, bariérový efekt 
i výrazné elektrochemické antikorozní působení jádrového 
zinku.  

Obecně můžeme jako ferity označit skupinu spinelů 
reprezentující pigmenty s trojvaznými feritovými kationty, 
přítomnými v základní buňce v kombinaci s vhodnými dvoj-
vaznými kationty s parametry pro formování elementární 
kubické mřžky1. Kationty Zn2+ a Mg2+ jsou optimální díky 
svému atomovému poloměru pro vytvoření spinelové mřížky 
a tvorbu směsných oxidů2.  

Jestliže je použit zinkový prach jako výchozí látka, po-
vrch Zn častic snadno podlehá oxidaci na ZnO. Toho je vyu-
žito při přípravě pigmentu. Vezmeme-li v úvahu, že teplota 
tání zinku se pohybuje okolo 419,5 °C a je požadováno pouze 
částečné naoxidování částic zinku z reakční směsi, je jako 
jeden z možných způsobů přípravy provedení krátkého výpalu 
při 400 °C. 

Z výsledků antikorozních zkoušek můžeme konstatovat, 
že všechny připravené pigmenty významě zvyšují antikorozní 
účinnost systému pigment-pojivo. Pigmenty s jádrovým zin-
kem lamelárního tvaru dosahují lepších antikorozní vlastností 
než pigmenty s izometrickými částicemi. Jádro tvořené Zn 
zvýší antikorozní vlastnosti. Nejvyšší antikorozní účinnosti 
dosáhly pigmenty se složením Mg0,2Zn0,8Fe2O4/Zn 
a Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn. Antikorozní účinek jádrových feritů lze 
označit jako komplexní. Bylo dosaženo velmi dobrých vý-
sledků proti všem testovaným činitelům koroze. Výše uvede-
né hodnocení se vztahuje k systému, kde bylo jako pojiva 
použito epoxyesteru. 
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Tato práce je zaměřena na vliv modifikace kypových 
barviv pro barvení celulosových vláken. Jelikož je pigment 
kypového barviva ve vodě nerozpustný a z tohoto důvodu 
nemá dostatečnou afinitu k celulosovému vláknu, zredukuje 
se pigment barviva pomocí dithioničitanu sodného na rozpust-
nou tzv. leukosloučeninu s velmi dobrou afinitou. Reoxidací 
leukoformy barviva na vlákně dojde k vytvoření původního 
pigmentu barviva. Důležitými parametry při hodnocení kypo-
vých barviv jsou rychlost a míra redukce. Byl studován vliv 
teploty (40, 60 a 90 °C) a alkalického prostředí (louh sodný, 
uhličitan sodný) na rychlost a míru redukce kypového barvi-
va. Výše uvedené vlastnosti kypových barviv byly studovány 
na následujících komerčních barvivech založených na antra-
chinonovém typu: C.I. Vat Red 10, C.I. Vat Red 13, C.I. Vat 
Red 14, C.I. Vat Red 32.  

U výše uvedených kypových barviv byly sledovány 
hodnoty leukopotenciálů potenciometricky a kinetika redukce 
kypového barviva optickou metodou. Míra redukce (hodnota 
leukopotenciálu) je charakterizována oxidačně-redukčním 
potenciálem kypového barviva, který se stanovil potenciomet-
rickou titrací Ferrikyanidem draselným K3[Fe(CN)6]. 
Z titrační křivky byla určena hodnota leukopotenciálu EA. Pro 
stanovení rychlosti redukce byla použita optická metoda vyu-
žívající vlastnosti kypových barviv, tzn. odlišnou barevnost 
roztoku leukoformy od původního dispergovaného pigmentu 
barviva. Pro jednotlivá barviva byl zvolen odpovídající postup 
jejich redukce pomocí dithioničitanu sodného.  

Z naměřených výsledků je zřejmé, že u barviva C.I. Vat 
Red 13 se hodnota leukopotenciálu se vzrůstající teplotou 
zvyšovala. Barviva C.I. Vat Red 10, C.I. Vat Red 14 a C.I. 
Vat Red 32 dosahují, dle tvaru titrační křivky, nízkého zatíže-
ní a tvorby agregací, na rozdíl od barviva C.I. Vat Red 13, kde 
je velký předpoklad tvorby agregovaných molekul a vedlej-
ších vazeb. Grafické závislosti u poločasu rozpadu dokazují, 
že se vzrůstající teplotou dochází ke zrychlení a zlepšení re-
dukce pigmentu kypového barviva. Výjimkou je opět barvivo 
C.I. Vat Red 13, kde byla kinetika redukce za vyšších teplot 
pomalejší. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 0021627501. 
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Huminové kyseliny (HK) a jejich modifikované deriváty 
představují unikátní materiál s aplikačním potenciálem 
v mnoha oborech lidské činnosti jako je zemědělství, průmysl 
a ekologie. Cílem této práce je zmapovat možnosti zesíťování 
lignitických huminových kyselin s ohledem na zvýšení jejich 
retenční kapacity vody. 

HK použité v této práci byly vyextrahovány 
z jihomoravského lignitu (Mikulčice) standartní alkalickou 
extrakcí. Získaný vzorek HK byl následně oxidován buď 
HNO3 nebo H2O2. Oxidované huminové kyseliny byly dále 
modifikovány pomocí formaldehydu. Během modifikace se 
předpokládá reakční mechanismus podobný mechanismu 
vzniku fenol-formaldehydových oligomerů vedoucí 
k zesíťování supramolekulové struktury huminových kyselin 
a tím vzniku hydrogelu. Afinita a retence vody v připravených 
vzorcích byla studována pomocí dvou metod termické analý-
zy diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) 
a termogravimetrické analýzy (TGA). Ke studiu obou para-
metrů bylo použito dvou odlišných způsobů hydratace vzorků 
HK. První přístup představoval sorbci vody na HK při třech 
kontrolovaných vzdušných vlhkostech, k jehož popisu bylo 
využito TGA. Druhý přístup byla kinetická studie založena na 
sledování množství pevně vázané vody strukturou HK; 
v principu, pomocí DSC lze studovat tzv. volnou vodu, tzn. 
vodu, která není v přímém kontaktu s povrchem HK. Výsled-
ky získané z TGA vzorků HK umístěných v prostředí 
s definovanou relativní vzdušnou vlhkostí naznačují zvyšující 
se sorbční schopnost s rostoucí relativní vzdušnou vlhkostí 
okolní atmosféry. Také bylo potvrzeno, že modifikace HK 
vedla k zvýšení jejich adsorpčního potenciálu. V případě to-
hoto experimentálního uspořádání se zdá, že voda se vázala 
pouze na povrchu HK a její prostup strukturou byl limitován. 

Na základě hodnot získaných z DSC měření 
v hermeticky uzavřených vzorkovnicích bylo patrné, že proni-
kání vody strukturou HK je komplikovaný proces a jeho kine-
tika je závislá na mnoha faktorech, systém dosáhl rovnováhy 
po 21 dnech. Zjednodušeně řečeno, vnitřní struktura HK, 
charakteristická svým velkým vnitřním povrchem, byla po-
stupně hydratována, docházelo ke vzniku pevných vodíko-
vých můstků mezi vodou a povrchem a tím i imobilizaci mo-
lekul vody, kterou již nelze pomocí DSC monitorovat.  

Všechny upravené vzorky HK (oxidované i oxidované 
a modifikované pomocí formaldehydu) vykazovaly vyšší 
retenci vody v porovnání s nemodifikovaným vzorkem, což 
potvrdilo původní předpoklad o možnosti tvorby hydrogelů na 
bázi huminových kyselin. 

 
Tato práce vznikla za podpory projektu MŠMT 0021630501. 
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Pôsobenie zmäkčovadiel v zmesiach má aj difúzny cha-
rakter. Mäkčenie kaučuku a jeho zmesí je výsledkom procesu 
napučiavania kaučuku zmäkčovadlom. Kaučuk sa tak stáva 
mäkkým, zmenšuje sa jeho modul elastickosti aj viskozita1. 
Hlavnou príčinou týchto zmien je ovplyvňovanie medzimole-
kulových síl zmäkčovadlom. Jeho molekuly v procese napu-
čiavania difundujú do hmoty kaučuku medzi jeho jednotlivé 
makromolekuly, oddeľujú ich a tým zmenšujú medzimoleku-
lové, vnútromolekulové príťažlivé sily. Zároveň sa tvorí nové 
medzimolekulové pôsobenie medzi kaučukom 
a zmäkčovadlom.Výsledkom je zníženie počtu fyzikálnych 
väzieb, tým zvýšenie pohyblivosti segmentov polymérnych 
molekúl čo sa prejaví zvýšením elastickosti, mäkkosti a lepšej 
spracovateľnosti zmesi2. 

Našim prioritným zámerom bolo použiť v gumá-
renských zmesiach ekologické zmäkčovadlo, ktorým sa snaží-
me nahradiť dlho používaný avšak škodlivý vysokoaromatic-
ký Gumodex. Pri koncentračnom zastúpení 1 až 5 % kyseliny 
olejovej sme namerali fyzikálno-mechanické vlastnosti zapí-
sané v tabuľke I. Vidno zvýšenie pevnosti v ťahu hlavne pri 
obsahu 5 % kyseliny olejovej. Možno pozorovať menšiu ťaž-
nosť kyseliny olejovej v porovnaní so štandardom Gumodex. 
V M300 sme postrehli rozdiely na vyšších hodnotách 
u kyseliny olejovej. Predĺženie je porovnateľné 
s Gumodexom, najvyššiu hodnotu sme dosiahli u kyseliny 
olejovej pri obsahu 3 %. Tvrdosti u kyseliny olejovej dosiahli 
o niečo vyššie hodnoty. 

Venovali  sme pozornosť vplyvu zmäkčovadiel na pev-
nosť v ťahu, ťažnosť, predĺženie, M300 a tvrdosť. Použitie 
ekologického typu zmäkčovadla, konkrétne kyseliny olejovej, 
ukázalo zlepšenie fyzikálno-mechanických vlastností gumá-
renskych zmesí.  Z nameraných výsledkov možno konštato-

Zmes 
  

Pevnosť 
[Mpa] 

Ťažnosť 
[%] 

M300 
[Mpa] 

Predĺženie 
[mm] 

Tvrdosť 
[ShA] 

1% ko 17,00 355 14,35 115 63 

2% ko 21,07 368 17,20 258 70 

3% ko 22,00 406 16,30 283 70 

4% ko 22,30 400 16,70 149 65 

5% ko 22,60 420 16,14 189 68 

Gumodex 16,89 500 10,13 200 59 

Tabuľka I  
Porovnanie vlastností zmäkčovadla a štandardu. ko-kyselina 
olejová  
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vať, že sledované zmäkčovadlo je vhodnou náhradou za škod-
livý Gumodex. 
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Polyanilin je jedním z velmi studovaných vodivých 
polymerů. Kromě vodivosti je polyanilin zajímavý různou 
morfologií vznikající v závislosti na polymeračních podmín-
kách. Standardní polymerace anilinu v silně kyselém prostředí 
poskytuje granulární strukturu. Pokud však polymeraci anili-
nu provedeme ve vodě nebo v mírně kyselém prostředí kyseli-
ny octové, získáme v produktu podstatný podíl polyanilino-
vých nanotrubek (obr. 1). Jejich vnější průměr je 100–200 

nm,  otvor uvnitř nanotrubek až 100 nm a délka dosahuje až 
několik mikrometrů (obr. 1). Na každám povrchu ponořeném 
do polymerační směsi vznikají dále tenké polyanilinové filmy.  

Polyanilin se dá karbonizovat při teplotách nad 600 °C 
v inertní atmosféře za vzniku uhlíkových struktur obohace-
ných dusíkem (obr. 2). Nanotubulární morfologie přitom zů-
stává zachována (obr. 1). Vznikají tak materiály podobné 
komerčním mnohostěnným uhlíkovým nanotrubkám.  
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PRÍPRAVA A VLASTNOSTI ZRÁŽANÉHO 
HYDROXIDU HOREČNATÉHO 
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Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, 
FCHPT, STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
jana.gabcova@stuba.sk 
 

Pri priemyselnej výrobe Mg(OH)2 sa v prvom stupni  
pridáva do roztoku dusičnanu horečnatého (DH) za miešania 
prebytok čpavkovej vody (ČV), pričom prebieha nukleácia 
a rast kryštálov. Nukleácia je pravdepodobne v tomto stupni 
syntézy ukončená, ale rast kryštálov sa z kinetických dôvodov 
zastaví pravdepodobne na nižšei úrovni, ako je rovnovážna. 
V druhom stupni, za hydrotermálných podmienok, sa rovno-
váha reakcie výrazne posunie doprava. Dobehne rast kryštá-
lov, zúži sa rozsah veľkosti kryštálov, zníži sa objemová 
a povrchová poruchovosť kryštálov.  

Oddelenie procesu nukleácie a rastu zŕn možno dosiah-
nuť rôznym spôsobom, napr. určitým vnášaním zložiek do 
reaktora, rôznym tvarom reaktora a rôznym spôsobom mieša-
nia reagujúceho roztoku. Jednou z takýchto možností je konti-
nuálny reaktor. Je to jednoduché zmiešavacie zariadenie, 
v ktorom vo výstupnej časti prebieha nukleácia 
a v pripojenom reaktore rast kryštálov. Reaktory s touto funk-
ciou prispievajú k štandardizácii procesov a reprodukovateľ-
nosti výsledkov. 

V experimentálnej časti  sa sleduje vplyv zmiešavania 
reaktantov a hydrotermálneho spracovania na vybrané reolo-
gické vlastnosti reakčných suspenzií, ktoré významnou mie-
rou ovplyvňujú technologický proces. Použili sa dva spôsoby 
zrážania: vsádzkový (B) a kontinuálny (C), do ktorých sa 
dávkovali reaktanty v molárnom pomere ČV / DH od 2,7 do 
6,9. V práci sa diskutujú výsledky sledovania sedimentácie 
a dynamickej viskozity v závislosti od experimentálnych pod-
mienok. 

Rýchlosť sedimentácie a sedimentačný objem úzko 
súvisia s veľkosťou častíc, koncentráciou a vzájomným silo-
vým pôsobením medzi zložkami suspenzie. Ich sledovaním 
a vzájomným porovnaním hodnôt pre suspenzie pred a po 
hydrotermálnom spracovaní sa získali informácie o zmenách, 
ku ktorým počas zrenia v suspenziách dochádza. Sedimentá-
cia všetkých vzoriek po 48 h jednoznačne ukazuje na to, že 
suspenzie rovnakého zloženia sedimentujú viac, ak sú pripra-
vené v C-reaktore ako v B-reaktore. Hydrotermálnym spraco-
vaním sa sedimentácia v oboch prípadoch urýchli. 

Viskozita suspenzií ovplyvňuje transportné vlastnosti 
a filtrovatelnosť suspenzií. Závisí od obsahu tuhej fázy, kto-Obr. 2. Karbonizační přeměna polyanilinového řetězce 

Obr. 1. Polyanilinové nanotrubky po karbonizaci 
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rou je v tomto prípade Mg(OH)2, ale aj od iónovej sily dis-
perzného prostredia a teda od prebytku čpavkovej vody ako aj 
od prítomnosti dusičnanu amónneho, ktorý je vedľajším pro-
duktom prebiehajúcej reakcie.  

Takmer všetky reologické závislosti vykazujú časovú 
závislosť. Suspenzie majú v kľude istú súdržnosť a tečú až po 
prekonaní určitého šmykového napätia. Šmykové napätie 
vzoriek z B-reaktora je väčšie ako z C-reaktora a všeobecne 
klesá s presýtením. S presýtením však klesá aj obsah Mg(OH)
2 v systéme, preto priradiť efekt jednému parametru nie je 
možné. 

 
Práca vznikla v rámci projektu APVV-0203-07.  
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kulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Student-
ská 95, 532 10 Pardubice 
vendula.hejlova@seznam.cz 
 

V této práci byly vybrané vzorky oxidovaných celulos 
podrobeny mechanickému působení týkající se zejména mletí 
na poloprovozním mlýně se šikmým onožením. Termín mletí 
vyjadřuje mechanickou úpravu vláken v mlecím zařízení, při 
které nastávají změny rozměru a morfologické struktury vlá-
ken spojené s hydratací1. Dále byly určovány jejich změny 
vlastností před a po stanovení. Byla vypracována metodika 
pro hodnocení stavů mletých a nemletých oxycelulos. 

Mechanické úpravy vláken se dosáhne účinkem funkč-
ních prvků mlecího zařízení na vlákna suspendovaná ve vodě. 
Protože mletí na zařízení MŠO vyžaduje vzorek tekutý, aby 
bez problémů cirkuloval zařízením, bylo na začátku postupo-
váno mletím krátivým. Tím byl vzorek nasekán na drobné 
částice a „ztekucen“. Když mletý vzorek dosáhl dostatečné 
tekutosti, bylo dále postupováno mletím fibrilačním, kde byly 
vláknité částice roztřepeny, čímž byl vytvořen větší vazebný 
povrch částic2. 

Pro hodnocení vlastností před a po mletí oxycelulos byly 
použity tyto metody – stanovení hodnoty WRV, středního 
polymeračního stupně, obsahu krystalických složek RGT 
analýzou a stanovení mechanických vlastností mletých celu-
los. 

Bylo zjištěno, že se vzrůstajícím stupněm oxidace vzor-
ků oxycelulos vznikaly tužší gely, které reverzibilně nevylu-
čovaly vodu. Tyto vzorky lze mlet při vyšší konzistenci než 
vzorky o nižším stupni oxidace. Se vzrůstajícím stupněm 
oxidace vzorků oxycelulosy vzrůstá i množství látek a degra-
dačních produktů, které tvoří výplň gelu. Dále bylo zjištěno, 
že pro některé vzorky o vysokém stupni oxidace platí, že 
z hlediska úspory času a energie je výhodnější jejich mletí 
krátivým postupem. Ostatní vzorky vyžadují mletí kombino-
vané, složené z krátivého a fibrilačního postupu2. Stanovení 
hodnoty WRV mletých vzorků s vyšším stupněm oxidace 
bylo obtížné, jelikož při zahušťování dostatečně neprocházela 
suspenze přes filtrační zařízení3. 

LITERATURA 
  1. Vaněrek A.: Diplomová práce. Univerzita Pardubice, 

Pardubice 1992. 
  2. Lapišová M.: Diplomová práce. Univerzita Pardubice, 

Pardubice 1995. 
  3. Strnad L.: Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Par-

dubice 2007. 
 
 
5P-10 
VÝVOJ SAMOSEKVESTRUJÍCÍCH TENZIDŮ  
A HODNOCENÍ JEJICH VLASTNOSTÍ 
 
MONIKA HORÁKOVÁ, JITKA KUNSTOVÁ, ALENA 
HYBNEROVÁ a LADISLAV BURGERT 
 
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fa-
kulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Student-
ská 573, 532 10 Pardubice 
monika.horakova@student.upce.cz 
 

V současné době se nejvíce zabýváme problematikou 
týkající se tenzidů se sekvestračním účinkem na polymerní 
bázi. Specifické vlastnosti tenzidů jsou dané chemickou struk-
turou jejich molekul, které mají asymetrický dipolární charak-
ter s významným dipólovým momentem. Vždy obsahují dvě 
části, hydrofobní (alkyl C12–C18) a hydrofilní (-COONa 
skupiny zaručujících dobrou rozpustnost)1. 

Cílem naší práce je testování některých vlastnosti tzv. 
samosekvestrujících tenzidů, kde spojovacím můstkem mezi 
polární částí (sekvestrující částí) a nepolární částí molekuly 
může být vazba amidová nebo esterová. U těchto vzorků byla 
hodnocena povrchová aktivita a sekvestrační kapacita. 

Povrchová aktivita byla hodnocena na základě schop-
nosti sloučeniny snižovat povrchové napětí jejich vodných 
roztoků různé koncentrace při laboratorní teplotě a hodnotě 
pH 9. Povrchové napětí bylo stanoveno stalagnometricky.  

Dále byly stanoveny hodnoty sekvestrační kapacity. 
Schopnost sekvestračních prostředků přirozeně vázat kationt 
kovu se hodnotí jako vazná schopnost (sekvestrační kapacita) 
a udává se v miligramech vápenatého iontu vázaného jedním 
gramem sekvestrantu za daných podmínek, tj. při dané teplotě 
a pH. Stanovení této hodnoty se provádí srážecí zákalovou 
titrací zvanou Hampshirský test2,3. Hodnoty byly měřeny při 
absorbanci 650 nm, principem byl vznik zákalu po překročení 
sekvestrační kapacity vzorku (titrováno odměrným roztokem 
CaCl2). Sekvestrační kapacita byla proměřována při dvou 
teplotách, a to 20 ºC a 98 °C, a různých hodnotách pH. 

Při výzkumu byly více méně potvrzeny vlastnosti studo-
vaných vzorků. Sloučeniny s dostatečným obsahem karboxy-
lových skupin vykazují sekvestrační kapacitu, která roste 
s hodnotou pH prostředí. Je také závislá na teplotě. Se vzrůs-
tající teplotou docházelo k poklesu sekvestrační kapacity, 
zřejmě v důsledku závislosti stability vznikajícího komplexu. 

Bylo stanoveno povrchové napětí vodných roztoku ten-
zidů. Přítomnost dostatečně vysokého alkylu ve sloučenině 
dává předpoklad, že se bude kopolymer chovat jako látka 
povrchově aktivní. Povrchová aktivita je srovnatelná 
s vlastnostmi komerčního prostředku dodecylsulfátu sodného. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 0021627501. 
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Sklovité smalty jsou skelné povlaky vytvářené na kovo-
vém podkladu vypalováním při teplotě nad 800 °C. Tento 
povlak můžeme využít v různých oborech strojírenství. Vy-
tvoření celistvého smaltového povlaku (bez vad a trhlin) je 
základním předpokladem pro využití jeho funkčních vlastnos-
tí. Výsledné křehkolomové vlastnosti povlaku jsou závislé na 
jeho struktuře, textuře a chemickém složení. Nejdůležitějšími 
anorganickými komponenty při výrobě tohoto povlaku jsou jíl 
a sklovitá frita. Užití různých velikostí těchto komponent má 
vliv na finální kvalitu povlaku. Hlavním cílem této práce bylo 
srovnání křehkolomových vlastností sklovitých smaltových 
povlaků vytvořených užitím částic jílu v běžné velikosti 
a  částic jílu jemně mletých. 
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Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-
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Napařené uhlíkové vrstvy mohou mít široké využití 
např. vrstvy, pro elektronovou mikroskopii jako tenké vodivé 
vrstvy, nebo i v tkáňovém inženýrství. Tato různorodost je 
zapříčiněna vysokou homogenitou a spojitostí vrstvy při její 
„malé“ tloušťce1. Pro tkáňové inženýrství jsou tyto vrstvy 
výhodné z hlediska zvýšení atraktivity materiálu pro růst 
a proliferaci buněk2. Tuto vlastnost je možné využít pro sub-
stráty vhodné ke kultivaci buněk při ztrátě kožního krytu. 

Tato práce se zabývá studiem adheze a růstu buněčných 
kultur na polymerních fóliích modifikovaných uhlíkovou 
vrstvou. Jako výchozí polymerní fólie byl použit PTFE. Jako 
srovnávací materiál byl použit tkáňový polystyren. Proměn-

nou při modifikaci polymerů byla tloušťka nanesené vrstvy, 
která se významně ovlivňuje hodnotu kontaktního úhlu 
(snášivosti). Pro adhezi a proliferaci byly použity LEP kultu-
ry. Jak při adhezi, tak při růstu byla stanovena optimální 
tloušťka nanesené uhlíkové vrstvy a s ní související vlastnosti. 
 
Tato práce vznikla za podpory A1 FCHT 2010 001, A2 FCHT 
2010 062. 
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Roubování je známé jako způsob zušlechťování přede-
vším ovocných stromů. Spočívá v přenesení části rostliny na 
jinou rostlinu a jejich funkčním spojení. Obdobně se u poly-
merů snažíme roubováním docílit chemického spojení dvou 
nebo více odlišných materiálů, které jinak neumíme spojit1,2. 
Rychlý vývoj technologií vyžaduje neustále nové materiály 
s lepšími vlastnostmi. Modifikace polymerů roubováním je 
cestou, kterou toho můžeme dosáhnout levně a bez nutnosti 
vyvíjet nové materiály. 

Příkladem takto roubovaného polymeru může být vyso-
kohustotní polyethylen (HDPE). Povrch HDPE byl modifiko-
ván působením argonového plazmatu Následně byl takto akti-

Obr. 1. Počet buněk při proliferaci 3. a 6. den od nasazení na 
různě napařeném PTFE a tkáňovém PS 
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vovaný povrch roubován molekulami s funkčními thiolovými 
skupinami (-SH) a nakonec na takto připravený vzorek byly 
naneseny Au nanočástice nebo naprášena Au nanovrtva. 
Vlastnosti těchto vrstev byly studovány metodami XPS, AFM 
a nanoindentací.  
 
Autoři děkují za finanční podporu grantům A1 FCHT 
2010  001 a  GA ČR č. 106/09/P046. 
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Nejrozšířenějším způsobem ochrany kovových materiá-
lů před korozí je nanášení organických povlaků. Ochranný 
mechanizmus se skládá z bariérového efektu spolu 
s mechanismem antikorozních pigmentů1. Mezi v minulosti 
nejvíce používané antikorozní pigmenty patřily sloučeniny na 
bázi olova a šestimocného chromu, které jsou velmi vhodné 
jako složka antikorozních nátěrů pro ocelové podklady, 
ovšem z důvodu toxicity nepoužitelné. Proto je nutné najít 
vhodnější pigmenty srovnatelné, nebo vyšší kvality, zejména 
pak šetrnější k lidskému zdraví. Vhodným pigmentem se zdá 
být fosforečnan zinečnatý, od nějž se odvíjí i další výzkum 
a snaha najít vhodnější antikorozní pigmenty, například na 
bázi směsných sloučenin, u nichž by bylo možno dosáhnout 
ještě lepších vlastností, než u dosavadních nátěrových hmot2,3. 
Tato práce se zabývá přípravou a porovnáním účinností růz-
ných typů pigmentů na bázi fosforečnanů s obsahem kationtů 

Mn, Zn, Al, Cr, Mo, Ca, které byly dispergovány 
v epoxidovém pojivu a formulovány na OKP 10%, při OKP/
KOKP=26. Pigmenty byly připraveny třemi různými postupy. 
U pigmentů byly stanoveny fyzikálně-chemické vlastnosti, 
které přímo souvisí s antikorozní ochranou. Ochranná účin-
nost byla vyhodnocena podle norem ASTM. K porovnání 
všech výsledků byl zvolen komerčně dostupný fosforečnan 
zinečnatý (ZP10). Nejlepší vlastnosti vykazoval pigment 
AlPO4/Al(PO3)3, což je způsobeno pasivací oceli fosforečnany 
Al a Fe. Antikorozní vlastnosti nátěrových filmů obsahující 
syntetizované pigmenty lze až na výjimky hodnotit jako velmi 
dobré, co se týče stupně puchýřovatění a koroze podkladu 
i jako vynikající. Odolnost nátěrových filmů obsahujících 
připravené fosforečnany vůči agresivnímu koroznímu prostře-
dí se lišila v podstatě v rezistenci koroze v místě mechanické-
ho poškození organického povlaku. Bylo zjištěno, že pigmen-
ty obsahující fáze bohaté na Mo přispívají k celkové antiko-
rozní odolnosti epoxidových povlaků.  
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Výskum a výroba Mg(OH)2 má v súčasnosti progresívny 
trend vďaka rozšíreným aplikáciám v priemysle plastov, lie-
čiv, kozmetiky, krmív a žiaruvzdorných materiálov. 
V plastoch je účinným retardérom horenia a zložkou funk-
čných polymérnych kompozitov. Cieľom našej práce bolo 
preštudovať prípravu Mg(OH)2 z roztoku dusičnanov za pou-
žitia vodného roztoku NH3 ako zásadotvorného činidla. Che-
mický proces je popísaný nasledujúcou rovnicou. 

Mg(NO3)2(aq) + 2 NH4OH(aq) = Mg(OH)2(s) + 2 NH4NO3(aq) 

Výber surovín, spôsob miešania zložiek, reakčná teplota, 
rýchlosť miešania reakčných zmesí a ich stechiometrický 
pomer, to všetko sú parametre, ktoré vplývajú na zmenu pH 
a následne na rýchlosť kryštalizácie a sedimentácie výsledné-
ho produktu Mg(OH)2. Častice Mg(OH)2 požadovanej veľko-
sti a tvaru sa získajú hydrotermálnym spracovaním suspenzie 
pri teplote 120–150 °C. 

Rýchlosť zrážania a nukleácie sa študovala meraním 
elektrickej vodivosti a pH reakčného systému. V prvej sérii 
experimentov sa použili čisté zložky, kým v druhej sérii bol 
systém očkovaný kryštálmi Mg(OH)2. S pridávaním reakčnej 
zložky sa zaznamenal vzrast vodivosti a pri určitom presýtení 
pokles, súvisiaci s tvorbou nukleí. Očkovanie systému sa 

Obr. 1. Schéma modifikace polymeru plazmatickým výbojem (R-
radikály), roubování molekulami dithiolu a následným nanese-
ním Au nanočástic nebo naprášená Au nanovrstva 
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prejavilo len zvýšením kinetiky precipitácie Mg(OH)2. 
Spracovaním zmesi v tlakovom reaktore pri teplote 

135 °C sa agregáty sformujú do hexagonálnych platničiek 
typických pre brucit. Ich veľkosť a tvar ovplyvňuje pH, teplo-
ta a čas hydrotermálneho spracovania. 
 
Táto práca bola podporovaná „Agentúrou na podporu vý-
skumu a vývoja“ na základe zmluvy APVV-0203-07 „Výskum 
technológií spracovania dolomitu a magnezitu na hydroxid 
horečnatý, oxid horečnatý a uhličitan vápenatý“, zmluva so 
spolufinancovateľom Duslo a.s.: SBU-A 67/2008. Obom vy-
jadrujú autori poďakovanie. 
 
 
5P-16 
VLIV NANOČÁSTIC NA BIOKOMPATIBILITU  
POLYMERŮ 
 
NIKOLA SLEPIČKOVÁ KASÁLKOVÁa, MARTIN  
PAŘÍZEKb, PETR SLEPIČKAa, PAVEL ŘEZANKAc, 
SILVIE RIMPELOVÁd, LUCIE  BAČÁKOVÁb  

a VÁCLAV ŠVORČÍKa  
 
a Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha, Technic-
ká 5, 166 28 Praha, b Fyziologický ústav AV ČR, Vídeň-
ská 1083, 142 20 Praha, c Ústav analytické chemie, VŠCHT 
Praha, Technická 5, 166 28 Praha, d Ústav biochemie a mik-
robiologie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 
nikola.kasalkova@vscht.cz  
 

Kůže  jedná se o krycí systém pokrývající celé tělo. 
Rozsáhlé ztráty kožního krytu způsobené např. popáleninami 
představují stále velký terapeutický problém a často je nutné 
přistoupit k implantaci kožních náhrad. Polymery jsou jedním 
z možných materiálů, který se využívá pro tvorbu vhodných 
substrátů (nosičů) těchto náhrad. 

V této práci byla studována biokompatibilita polyethyle-
nových folií (PE), na jejichž povrch byly navázány zlaté na-
nočástice. Povrch PE byl nejprve ošetřen Ar+ plasmatem.  Na 
takto upravené vzorky byly z roztoku citronanu chemicky 
navázány zlaté nanočástice. Změna povrchové morfologie 
a drsnosti byla stanovena mikroskopií atomárních sil (AFM). 
Změny polarity byly zjišťovány metodou goniometrickou. 
Biokompatibilita  adheze a proliferace hladkých svalových 
buněk (VSMC) na modifikovaném PE byla studována meto-
dou in vitro. 

Bylo zjištěno, že modifikací povrchu PE dochází 
k výrazným změnám povrchové morfologie a drsnosti.  Navá-
záním zlatých nanočástic dochází k velkým změnám 
v polaritě povrchu modifikovaných vzorků. Z testů biokompa-
tibility VSMC buněk bylo patrné, že modifikace povrchu 
zvyšuje počet i homogenitu adherovaných a proliferovaných 
buněk.  

   
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum (MŠMT č. 21/2010).  
 
 
 
 
 

5P-17 
REAKTIVNÍ IMPREGNACE PLAZMOVĚ  
DEPONOVANÉ KERAMIKY  
 
JAROSLAV KOCÍKa, PAVEL CTIBORb 

a VLASTIMIL BROŽEKb,c 
 
a Universita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 
b Ústav fyziky plazmatu AVČR v.v.i., Praha, c Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze  
vlastimil.brozek@vscht.cz 
  

Cordieritová keramika má významné použití v elektro-
technice, v jiných oborech se uplatňuje zejména pro vysokou 
odolnost proti teplotním šokům. Složitější tvary, ochranné 
povlaky nebo skořepinové součásti s vysokou geometrickou 
přesností se s výhodou připravují žárovými, potažmo plazmo-
vými nástřiky. Materiály s vysokými body tání připravené 
plazmovou depozicí jsou z principu porézní, což nepříznivě 
ovlivňuje jejich mechanické vlastnosti. Impregnace pórů 
v cordieritové keramice anorganickými složkami vylepší její 
mechanické vlastnosti, ale zároveň změní chemické chování. 

Porézní keramika na bázi cordieritu byla připravena 
z práškové směsi získané od fy. Steatit v.o.s. roztavením ve 
vodou stabilizovaném nízkoteplotním plazmatu z generátoru 
WSP® s následnou depozicí na dočasné podložky. Reprodu-
kovatelnou změnou depozičních podmínek byly získány ma-
teriály s pórovitostí 5 ± 1 obj.% a 20 ± 3 obj.%. Při plazmové 
depozici došlo k částečnému rozkladu cordieritové struktury 
za vzniku amorfní fáze a volného korundu. Vzorky byly im-
pregnovány nasycenými roztoky dichromanu a vanadičnanu 
amonného, které po vysušení a vyžíhání na 1400 °C jako 
oxidy chromu a vanadu zreagovaly s oxidem hlinitým jednak 
na tuhé roztoky, jednak ovlivnily přeměnu v soustavě Al2O3-
SiO2 především ve prospěch mullitu. Tyto změny se příznivě 
projevily na zlepšení mechanických vlastností, především 
ohybové pevnosti a Youngova modulu. Jejich hodnoty se v 
případě impregnace oxidem chromitým, resp. jeho tuhým 
roztokem v oxidu hlinitém s obsahem 0,63 % Cr  zlepšily ze 
4,80 ± 0,2 MPa na 7,08 ± 0,3 MPa, t.j. o 147 % u vzorků s 
minimální pórovitostí. U vzorků vysoce porézních s reaktivně 
impregnovaným obsahem 4,62 % Cr došlo k nárůstu ze 
2,43 ± 0,1 MPa na 7,37 ± 0,3 MPa, tedy o cca 300 %. Při 
reaktivní impregnaci oxidy vanadu se ohybová pevnost zvýši-
la až na 8,51 ± 0,4 MPa. Množství impregnovaného V2O5 
přitom dosáhlo pouze 0,31 % i přesto, že povrchové napětí 
impregnačního roztoku bylo nižší než v případě chromitých 
sloučenin a byla tedy pravděpodobnost hlubší penetrace. Jed-
ním z možných důvodů je pokles obsahu amorfní fáze další 
rekrystalizací, při které se může uplatňovat vliv vznikající 
fáze AlVO4. Výsledky byly zpracovány na základě analytic-
kých údajů rtuťové porozimetrie, rtg. fázové analýzy, stano-
vení obsahu impregnujících prvků, metalografie a měření 
povrchového napětí impregnujících roztoků. 
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5P-18 
CHARAKTERIZACE POVRCHŮ POLYMERŮ  
MODIFIKOVANÝCH PLAZMOU 
 
ZDEŇKA KOLSKÁa, ALENA ŘEZNÍČKOVÁb  

a VÁCLAV ŠVORČÍKb 
 
a Katedra chemie, Univerzita J. E. Purkyně, České mládeže 8, 
400 96 Ústí nad Labem, b Ústav inženýrství pevných látek, 
VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6 
zdenka.kolska@ujep.cz 
 

Vzorky polymerů ve formě tenkých folií (polypropylen 
(PP), polyethylentereftalát (PET), polystyren (PS), polyethy-
len (PE), polytetrafluorethylen (PTFE)) byly vystaveny Ar 
plazmě. Byly studovány změny povrchových vlastností nemo-
difikovaných a modifikovaných polymerů různými technika-
mi. Smáčivost povrchů a stárnutí polymerů po modifikaci 
byly určovány pomocí kontaktního úhlu měřeného standardní 
goniometrií. Elektrokinetický potenciál (Zeta-potenciál; (ζ)) 
nemodifikovaných i modifikovaných polymerů byl studován 
analyzátorem SurPASS (Anton Paar). Stanovení kontaktních 
úhlů i zeta-potenciálu byly použity jako techniky pro charac-
terizaci chemie povrchů polymerů. Taktéž slouží ke sledování 
stárnutí povrchů polymerů po modifikaci plazmou. Povrchová 
morfologie a drsnost byly určeny pomocí AFM. Hodnoty 
kontaktního úhlu modifikovaných polymerů závisí na době 
expozice. S časem expozice hodnoty kontaktních úhlů vzrůs-
tají. Opačný vliv na hodnoty kontaktních úhlů má starnutí 
(doba od expozice). Modifikace plazmou má vliv na drama-
tické změny v morfologii i drsnosti všech studovaných poly-
merů. Stanovení zeta-potenciálu ukázalo významné změny 
mezi hodnotami modifikovaných a nemodifikovaných poly-
merů. Nárůst hodnot zeta-potenciálu po ablaci indikuje vznik 
hydrofilnějších povrchů v porovnání s nemodifikovanými 
polymery. Tyto výsledky jsou ve shodě s výsledky vyplývají-
cími z měření kontaktních úhlů. 

Práce byla podporována GA ČR projekty č.  106/09/0125 
a 108/10/1106, GA AV ČR projekty KAN 200100801 a KAN 
400480701. 
 
 
5P-19 
SLEDOVANIE PRIEBEHU VODIVOSTI POČAS  
JEDNOOSEJ MECHANICKEJ DEFORMÁCIE 
A NÁSLEDNEJ RELAXÁCIE VODIVEJ  
POLYMÉRNEJ ZMESI 
 
JURAJ KRAJČIa, JANKA JURČIOVÁb  

a IVAN CHODÁKa 
 
a Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Dúbravská ces-
ta 9, 842 36 Bratislava, b Trenčianska Univerzita Alexandra 
Dubčeka, Fakulta priemyselných technológií, I. Krasku 
491/30, 020 01 Púchov 
upolkraj@savba.sk 

Vodivé polymérne zmesi sú už dlhšie študované pre ich 
možné aplikácie v rôznych priemyselných sférach. V našej 
práci sme sa zamerali na štúdium vplyvu prídavku vodivých 
sadzí na prúd pretekajúci vzorkou zmesi pri konštantnom 
vloženom napätí. Ako matricu sme použili v gumárenskej 
praxi bežne používaný kaučuk Kralex 1502. Kaučuk spolu 
s vodivými sadzami, ďalšími prísadami i vulkanizačným sys-
témom bol po zamiešaní a následnom skalandrovaní lisovaný 
pri teplote 150 °C a tlaku 20 MPa, po dobu potrebnú na do-
siahnutie optima fyzikálno-mechanických vlastností. Pripravi-
li sme paletu koncentrácií vodivých sadzí, avšak dostatočná 
vodivosť zmesi sa dosiahla až pri vyššom obsahu plniva. Ná-
sledne po vylisovaní sme stanovili fyzikálno-mechanické 
charakteristiky ako pevnosť  v ťahu, modul pružnosti 
a predĺženie pri pretrhnutí.  

Po stanovení fyzikálno-mechanických vlastností sme 
pripravili vzorky na meranie prúdu prechádzajúceho vzorkou. 
Indikovali sme zmeny prúdu vo vzorke počas dĺže-
nia, následnej relaxácie i zotavovania. Prúd bol meraný online 
pomocou multimetra, vzorky boli podrobené takému stupňu 
deformácie, aby nedošlo k ich pretrhnutiu. Zaznamenávali 
sme zmeny prúdu počas predĺženia o 300 %, následnej relaxá-
cie pri danom predĺžení, ako i zotavovaní po uvoľnení pôso-
biaceho napätia. 

Výhodou kaučukovej zmesi je jej schopnosť vratnej 
deformácie, čiže je možné i viacnásobné podrobenie vzoriek 
cyklu namáhania, relaxácie i zotavovania. Napriek tomu, že 
sme predpokladali pokles hodnôt pretekajúceho prúdu s ras-
tom deformácie, vo viacerých prípadoch boli závislosti pod-
statne zložitejšie, keď sme pozorovali zmeny prúdu počas 
jednoosého mechanického namáhania. Tieto priebehy do istej 
miery korelovali s ťahovými krivkami, pričom na začiatku 
namáhania pri malom predĺžení vzorky sme zaznamenali 
pokles hodnôt pretekajúceho prúdu, následne pri vyššom pre-
dĺžení nárast hodnôt prúdu, a opäť pokles pretekajúceho prú-
du vzorkou. Výsledky sa interpretujpú na základe rozpadu 
a regernerácie elektrovodivých ciest, tvorených reťazcami 
vodivého plniva. Tieto procesy prebiehajú nielen počas defor-
mácie, ale aj v priebehu relaxácie a zotavenia. Čo je zapríči-
nené postupným rozrušovaním vodivých ciest, a teda obme-

Obr. 1. Závislost tloušťky ablatované  povrchové vrstvy u studo-
vaných polymerů (PET, PS, PTFE, PE, PP) na době jejich expozi-
ce v plazmě  
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dzenie transportu elektrónov, a tým i zníženie hodnoty prúdu 
prechádzajúceho vzorkou.  
 
Tento projekt bol podporený z APVV-51-010405 a VEGA 
2/0185/10. 
 
 
5P-20 
VLIV POVRCHOVÉ ÚPRAVY PIGMENTŮ  
VODIVÝMI POLYMERY NA KOROZNĚ – INHIBIČNÍ 
VLASTNOSTI PŘI APLIKACI V NÁTĚROVÝCH 
HMOTÁCH 
 
HELENA KUKAČKOVÁa, JAROSLAV STEJSKALb  
a ANDRÉA KALENDOVÁa 

 
a Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fa-
kulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Student-
ská 573, 532 10 Pardubice, b Ústav makromolekulární chemie 
AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 
helena.kukackova@student.upce.cz 
 

Výzkumy v posledních letech směřují k využití vodi-
vých polymerů (např. polyanilin, polypyrrol) jako inhibitorů 
koroze ve formulaci ekologických nátěrových hmot1. Vodivé 
polymery lze je považovat za možnou alternativu pro nahraze-
ní sloučenin obsahující těžké kovy a snížit tak používání chro-
manových inhibitorů koroze24. Polypyrrol a polyanilin jsou 
jedni z mnoha představitelů vodivých polymerů, kterým je 
věnována pozornost v přípravě kompozitních materiálů vodi-
vých polymerů a anorganických nanočástic4,5.  

Cílem práce bylo studium antikorozní účinnosti nátěro-
vých hmot obsahující částice upravené vodivými polymery. 
Pro povrchovou modifikaci byly zvoleny pigmenty různého 
chemického složení i tvaru částic, resp. pigmenty na bázi 
grafitu a křemičitanů a pigmenty na bázi oxidů železa a směs-
ných oxidů kovů. Účinnost pigmentovaných nátěrů byla hod-
nocena na základě fyzikálně-mechanických zkoušek a zrych-
lených korozních zkoušek v prostředí kondenzované vody 
(ČSN 03 8131), v prostředí neutrální solné mlhy (ČSN ISO 
9227) a prostředí kondenzované vody s obsahem oxidu siřiči-
tého (ČSN ISO 6988). 

Po expozici v jednotlivých korozních prostředích bylo 
zjištěno zvýšení celkové antikorozní účinnosti ve srovnání 
s původními neupravenými vzorky pro tyto pigmenty: lame-
lární Fe2O3 (PANI i Ppy), grafit (PANI), Fe3O4 (PANI i PPy) 
v prostředí kondenzované vody. Pro prostředí NaCl vykazo-
valy vyšší antikorozní účinnost grafit, mastek (PANI), CaTiO3 
a Mg-Zn ferrit (PANI i Ppy), SrTiO3 (Ppy). V prostředí SO2  

vykazovaly antikorozní účinnost grafit Fe3O4 a Mg-Zn ferrit 
(PANI). Na základě výsledků jednotlivých zkoušek lze tedy 
usuzovat, že kompozity tvořené kombinací vodivých polyme-
rů s anorganickými částicemi by mohly nalézt uplatnění 
v oblasti antikorozních nátěrových hmot. 
 
LITERATURA 
  1.  Truong V. T., Lai P. K., Moore B. T., Muscat R. F.:  

Synth. Met. 110, 7 (2000). 
  2. Kowalski D., Ueda M., Ohtsuka T.: Corr. Sci. 49, 1635 

(2007). 
  3. Tuken T.: Surf. Coat. Technol. 200, 4713 (2006). 

  4. Rahman S. U., Abul-Hamayel M. A.: Surf. Coat. Tech-
nol. 200, 2948 (2006). 

  5. Brezoi D. V., Ion R. M.: Sens. Actuators, B 109, 171 
(2005). 
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K OTÁZCE BIODEGRABILITY  
SAMOSEKVESTRUJÍCÍCH TENZIDŮ 
 
JITKA KUNSTOVÁ, MONIKA HORÁKOVÁ, LUCIA 
KRIŠTOFÍKOVÁ a LADISLAV BURGERT 
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kulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Student-
ská 573, 532 10 Pardubice 
jitka.kunstova@student.upce.cz 
 

V současnosti je vyvíjen rostoucí tlak v oblasti ekologie 
na čistotu odpadních vod, a proto je velmi důležité využívání 
biologicky rozložitelných složek, které jsou součástí pracích 
prostředků. Cílem naší práce je zabývat se problematikou 
týkající se samosekvestrujících tenzidů, které jsou nedílnou 
součástí detergentů. 

U námi zkoumaných vzorků je studována biologická 
odbouratelnost, sekvestrační kapacita, povrchová aktivita 
a několikanásobné praní za modelových podmínek1.  

Biodegradabilita nepatří mezi základní vlastnosti 
sekvestračních prostředků, je však vyžadována s ohledem na 
dopad vůči životnímu prostředí. Je to schopnost sloučeniny 
nebo daného materiálu podléhat biologickému rozkladu půso-
bením mikroorganismů. O úplném biologickém rozkladu lze 
hovořit tehdy, když je daná sloučenina zcela rozložena pomo-
cí mikroorganismů za vzniku CO2, vody, minerálních látek 
a nové biomasy2. 

Preferují se zkoušky založené na produkci CO2 a na 
BSK. Biologická rozložitelnost každého typu tenzidu musí 
představovat při BSK28 nejméně 60 % TSK nebo množství 
uvolněného CO2 musí odpovídat nejméně 60 % ThCO2 (cit.3). 

Připravené vzorky byly dále testovány při praní za mo-
delových podmínek. Bylo provedeno 20ti násobné praní bavl-
něné tkaniny ve vodě o tvrdosti 22ºdH. Výsledky modelového 
praní byly hodnoceny na základě stanovení obsahu popela 
a obsahu Ca na vzorcích po praní.  

Z výsledků je patrné, že při praní s komerčními 
sekvestračními prostředky (Sokalany) dochází k poklesu ob-
sahu popela i vápníku, zatímco u běžně používaných komerč-
ních pracích prostředků došlo ke zvýšení obsahu popela, také 
se zvýšily úsady vápníku na praném materiálu a došlo ke 
zhoršení omaku. Úsady jsou nejspíše způsobeny zeolity pou-
žívanými jako měniče iontů. 

Biologická odbouratelnost těchto vzorků se snižuje 
s rostoucím počtem zabudovaných jednotek kyseliny akrylo-
vé.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 0021627501. 
 
LITERATURA 
  1. Hybnerová A., Bayerová P., Burgert L.: Biodegradable 

surfactants with sequestrate effect. Magic World of Texti-
les, Dubrovník, Croatia, 8.-11.10.2006, Abstrakt 281. 
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Naprašování tenkých kovových vrstev na substrátu má 
dlouhou tradici výroby elektronických komponentů, tvorby 
vodivých kontaktů na deskách plošných spojů a podobně. 
Zlato je zejména vhodné díky své dobré elektrické vodivosti, 
vysoké chemické odolnosti a trvanlivosti kvalitních elektric-
kých kontaktů. Možnosti ovlivňování nanostruktury značně 
rozšiřují spektrum možných aplikací užitných materiálů 
a tvorbu nových, dříve nerealizovatelných prvků a systémů. 

Studium počáteční fáze tvorby tenkých Au vrstev má 
velký význam v identifikaci možných vlivů působících na 
kvalitu a vlastnosti vznikající funkční vrstvy. Teplotním na-
máháním vrstev dochází k dramatické změně optických 
i elektrických vlastností a ke změnám povrchové morfologie, 
čehož může být využito při konstrukci moderních součástek 
s novými vlastnostmi. 

V obr. 1 řada s prázdnými  značkami popisuje vzorky 
připravované za pokojové teploty, řada s plnými značkami 
popisuje vzorky teplotně namáhané na 300 °C. Z grafu je 
patrné výrazné navýšení odporu teplotně  namáhaných vrstev. 
Mez, kdy se vrstva stává vodivou, se posunuje k větším 
tloušťkám. 

Vzorky různých tlouštěk připravované naprašováním po 
různě dlouhou dobu byly teplotně namáhány a následně byly 
sledovány změny vlastností pomocí UV-VIS spektrometrie 
a měřením povrchové elektrické rezistance. Metodou AFM 
byly vyhodnoceny změny morfologie povrchu. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů A1 FCHT 2010 001 
a A2 FCHT 2010 059. 
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Present paper investigates the properties of natural rub-
ber composites with addition of organomontmorillonite filler. 
Organomontmorillonites were synthesized by treating Na-, 
Ca-, Cu-, Co- montmorillonite  with benzothiazole adduct 
using ion exchange method. Characteristics of the samples of 
original and modified composition were studied by Fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetry 
(TG), X-ray diffraction analysis (XRD). 

The prepared organomontmorillonites were used as 
a substitute of carbon black at the preparation of natural rub-
ber composites, which were submitted to measurements of 
physical-mechanical properties (tensile strength, modulus at 

300 elongation - M300, tensibility, hardness) and vulcanization 
characteristics (ML, MH, ts, t90, Rv).  
 
The authors sincerely thank the Slovak Grant AV 4/2014/08 
for the financial support. 
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Obr. 1. Odpory nanovrstev Au pro různé tloušťky vrstev podle 
doby naprašování (od 5 s do 500 s) 
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V dnešní době se v medicíně používají biomateriály, 
které musí splňovat přísné normy snášenlivosti s lidským 
organismem a musí splňovat specifické materiálové vlastnos-
ti. Důležitým faktorem biomateriálu je i cennová dostupnost 
či dobrý výsledný vzhled a další. V medicínské praxi se stále 
častěji využívají polymery pro svou velkou variabilitu mecha-
nických a biologických vlastností.  

Práce se zabývá studiem fyzikálně-chemických vlastnos-
tí modifikovaného polymeru. Studovaným materiálem byl 
polystyren (PS), který byl modifikován různou dobu (50, 
100 s) Ar+ ionty při dvou výkonech (3 a 8 W). Následně na 
něj byl naroubován poly(ethylenglykol) (PEG) s různou mole-
kulovou hmotností (300, 6000, 20 000 g mol1). Pro studium 
fyzikálně-chemických vlastností bylo použito metody gonio-
metrického měření kontaktního úhlu a mikroskopie atomár-
ních sil (AFM). Metodou kultivace in vitro byla zjištěna adhe-
ze a proliferace hladkých svalových buněk z aorty potkana 
(VSCM). 

Bylo zjištěno, že modifikací a následným roubováním 
dochází ke změně povrchové morfologie a kontaktního úhlu. 
Z testů in vitro vyplývá, že modifikace a roubování zvyšují 
počet adherovaných a proliferujících VSCM buněk.  

 

Obr. 1. Morfologie VSCM buněk po 3 dnech na PS; A) nemodifi-
kovaném B) modifikovaném plasmatem po dobu 100 s 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu A1 FCHT 2010 001 
a A2 FCHT 2010 058. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5P-25 
PŘÍPRAVA JÁDROVÝCH ANTIKOROZNÍCH  
PIGMENTŮ S OBSAHEM Mo A W PRO NÁTĚROVÉ 
HMOTY 
 
EVA MATĚJKOVÁ, ŠTĚPÁN OBRDLÍK, ANDRÉA 
KALENDOVÁ a DAVID VESELÝ 
 
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fa-
kulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Student-
ská 573, 532 10 Pardubice 
ematej@centrum.cz 
 

Ochrana kovů před korozí je složitý a velmi drahý pro-
blém. Záměrem průmyslu nátěrových hmot je snížit cenu 
antikorozní ochrany. Pigmenty jsou vedle filmotvorných látek 
základní surovinou pro výrobu antikorozních nátěrových 
hmot1. Lístková plniva jako kaolíny se podílejí na bariérovém 
mechanismu ochrany kovů. Kombinace těchto pigmentů či 
plniv s inhibičně resp. elektrochemicky působícími pigmenty 
dává příležitost formulovat nátěrové hmoty s lepší antikorozní 
ochranou2. Povrchově upravené pigmenty jsou lépe dispergo-
vatelné a poskytují nátěrovým filmům vyšší pevnost a lesk 
v porovnání s pigmenty povrchově neupravenými3. 

Povrchově upravené kaolíny antikorozní vrstvou jsou 
jádrové pigmenty, kde na jádře kaolínu je nanesena vrstva 
wolframanu či molybdenanu. Důležitým měřítkem při výběru 
pigmentů je fakt, že molybdenanové a wolframanové pigmen-
ty patří do skupiny netoxických pigmentů. Vedle jádrových 
pigmentů byly pro porovnání antikorozní účinnosti připraveny 
i nejádrové molybdenanové a wolframanové pigmenty. Jádro-
vé pigmenty jsou tvořeny jádrem, které zajišťuje především 
tvar pigmentu, a obalem tvořeným příslušným MoO4

2 ev. 
WO4

2- pigmentem. K přípravě pigmentů, jejichž strukturní 
vzorec je   MeII (MoO4) resp. MeII(WO4), byl použit MoO3 
(v případě wolframanů WO3) a ZnO. Dále byly labora-
torně připraveny jádrové pigmenty MeII(MoO4)/kaolín 
a MeII(WO4)/kaolín.  

Pro syntézu byla zvolena kalcinace homogenizované 
směsi výchozích látek. Jádrové pigmenty byly připraveny tak, 
aby na 90 hm.% kaolínu jako jádrové matrice přicházelo 
10 hm.% pigmentu. Výchozí látky byly vneseny do žíhacích 
kelímků z glazované keramiky a ponechány první kalcinaci, 
která probíhala při 900 °C 120 min s náběhem teploty 5 °C/ 
min. Po vychladnutí byly směsi homogenizovány a následo-
vala druhá kalcinace stejnou dobu při 1000 °C s náběhem 
teploty 5 °C/min. Pro zmenšení velikosti částic a rozrušení 
agregátů částic byly pigmenty rozemlety za mokra na plane-
tárním mlýnu. Následně byly připraveny nátěrové hmoty na 
bázi rozpouštědlové alkydové pryskyřice, které se lišily růz-
ným objemovým zastoupením jednotlivých pigmentů. 

 
LITERATURA 
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Publikovaná práce se zabývá studiem vlivu anorgan-
ických pigmentů na oxypolymeračně zasychající nátěrové 
hmoty. Byl zkoumán vliv vybraných anorganických pigmentů 
v kombinaci komerčního kobalt-natého sikativa a metallocen-
ových komplexů na bázi derivátů ferrocenu na zasychání 
nátěrových hmot oxypolymeračním mechanismem. Deriváty 
ferrocenu jsou zkoumány jako možná alternativa k ekologicky 
problematickým sikativům na bázi kobaltu. Pro přípravu nátě-
rových filmů bylo pro nízký obsah těkavých látek vybráno 
vysokosušinové alkydové pojivo CHS-ALKYD TI 870. Oxi-
dy přechodných kovů mohou ovlivňovat reakci při tvorbě 
filmu oxypolymeračním mechanismem podobně jako sušidla, 
jejichž základem jsou přechodné kovy. Dále mohou mít vliv 
na rychlost zasychání a výslednou tvrdost nátěrů1. 

Byly sledovány katalytické vlastnosti derivátů ferrocenu 
a vybraných oxidů přechodných kovů při zasychání oxidačně 
zasychajících pojiv. Byly použity tři deriváty ferrocenu mono-
acetylferrocen, 1,1´-diacetylferrocen, 1,1´-dibenzoyl-ferrocen2 
a sedm oxidů přechodných kovů Co2O3, Co3O4 (CoO.Co2O3), 
MnO2 (burel), TiO2 (rutilové a anatasové formy), CaTiO3 
(perowskit) a ZrO2. Ke srovnání vlastností bylo použito ko-
merčního kobaltnatého sikativa. Účinnost jednotlivých sikati-
vačních systémů byla sledována na modelové sloučenině 
ethyllinoleátu měřením peroxidového čísla3. Dále byly derivá-
ty ferrocenu a studované pigmenty v kombinaci s kobaltnatým 
sikativem a deriváty ferrocenu aplikovány do oxidačně zasy-
chajícího pojiva, kde byl sledován jejich vliv na rychlost zasy-
chání, tvrdost a vzhled nátěrových filmů. Výsledky měření 
byly srovnány s komerčním kobaltnatým sikativem. 

Z experimentů je patrné, že přídavek zkoumaných pig-
mentů do sikativované vysokosušinové alkydové pryskyřice 
vykázal ve všech případech inhibiční charakter4. Povrchová 
tvrdost u systémů obsahujících kobaltnaté sikativum, deriváty 
ferrocenu a jejich kombinacemi byla vždy vyšší než u nesika-
tivovaného pojiva. 
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Práca sa zaoberá chemicko-inžinierskym popisom prania 
vlákien buničiny, kde je sledovaná látka vytesňovaná vodou 
zo statickej vrstvy buničiny. Pokusy boli uskutočnené 
v laboratórnej pracej cele, v ktorej bola formovaná vrstva zo 
zriedenej suspenzie nemletej, nebielenej buničiny s čiernym 
lúhom. Buničina bola uvarená z bukového dreva sulfátovým 
varným spôsobom. Várka bola vedená diskontinuálne. Získa-
ná buničina bola charakterizovaná stupňom mletia, kappa 
číslom, dĺžkou vlákien a merným objemom a povrchom. Che-
mické zloženie buničiny bolo stanovené podľa noriem 
TAPPI1. 

Priebeh prania bol zaznamenaný pracími krivkami pre 
alkalický lignín, ktorého koncentrácia vo vystupujúcom prúde 
výluhu bola meraná spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 
295 nm. Matematické spracovanie pracích kriviek, ktoré boli 
získané ako odozva na skokový vstupný signál, poskytlo bez-
rozmerné Pécletovo číslo, ktoré charakterizuje vytesňovanie 
lignínu z vrstvy vlákien. Detailnejším spracovaním pracích 
kriviek bol vypočítaný konvenčný prací výťažok, koeficient 
axiálnej disperzie, stredná doba zdržania lignínu a doba zdrža-
nia pracej kvapaliny vo vrstve vlákien. 

Výsledky získané pre sulfátovú buničinu uvarenú 
z bukového dreva boli porovnané s predošlími výsledkami 
publikovanými pre buničinu uvarenú zo zmesi borovice 
a smreku2. Rozdielne morfologické vlastnosti spolu s rôznou 
veľkosťou vlákien z bukového dreva a zo zmesi ihličnatých 
drevín sa premietli do účinnosti operácie3. Tá bola jednoznač-
ne väčšia pri praní bukových vlákien, k čomu prispela zrejme 
aj nižšia koncentrácia lignínu v čiernom lúhu v porovnaní 
s lúhom produkovaným pri sulfátovej várke ihličnatých dre-
vín. 
 
Táto práca vznikla za podpory MŠMT ČR v rámci výzkumné-
ho zámeru MSM 0021627501. 
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Photoinitiated cationic polymerization, in contrast to 

commonly used free radical polymerization, is not inhibited 
by oxygen. Over the past decade, the most commonly used 
photoinitiators have been diaryliodonium and triarylsulfonium 
salts. The most significant photoinitiators of the past decade 
have been compounds with more efficient long-wavelength 
absorbance. This is significant for two reasons: first, the de-
velopment of efficient, long-wavelength UV and visible emit-
ting light sources has created an increasing demand for an 
initiator system that is effective in the 400–500-nm spectral 
region; second, durable photopolymers, the key has been the 
development of photoinitiators that absorb outside of the UV 
absorption curve of traditional UV absorbers used to protect 
organic coatings from the harmful rays of the Sun. 

Our study aimed to extend the absorption of onium salt 
initiator systems and subsequently to improve the curing rate 
and monomer conversion. The dyes were used as photosensi-
tizers. The most efficient and generally applicable mechanism 
of the photosensitization of diaryliodonium and triarylsulfo-
nium salts is the photo-induced intermolecular electron trans-
fer process. The photo-excited sensitizer (Dye*) is oxidized 
by the onium salt (X–Ph+) to form the corresponding radical 
cation (Dye●+) and onium salt radical (X–Ph●). This radical 
then undergoes cleavage as depicted in Scheme 1. The radical 
cation, Dye●+, may itself initiate cationic polymerization. 
Alternatively, it may interact with solvents or monomers, 
resulting in the release of a strong protic acid. This acid may 
then initiate cationic polymerization.  

 

Scheme 1. 
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Tato práce se zabývá studiem vlivu N,N-dimethylanilinu 
a jeho derivátů na rychlost vytvrzovacích reakcí nenasycené 
polyesterové pryskyřice (UP). UP pryskyřice byla vytvrzová-
na při pokojové teplotě systémem obsahujícím iniciátor 
(organický peroxid) v kombinaci s terciárními aminy.  

Pod pojmem nenasycené polyesterové pryskyřice se 
v praxi označují roztoky lineárních nenasycených polyesterů 
v monomerech, které polymerují řetězovým mechanismem, 
obvykle ve styrenu, méně často např. v methylmetakrylátu, 
vinyltoluenu nebo dialkylftalátu. Vlastnosti vytvrzené prysky-
řice závisí jak na jejím složení, tak na stupni jejího vytvrzení.  

Ke studiu vytvrzovacích reakcí byla v laboratoři synteti-
zována UP pryskyřice na bázi maleinanhydridu, ftalanhydridu 
a ethylenglykolu obsahující 25 hm.% styrenu. Jako iniciátor 
byla použita pasta dibenzoylperoxidu v dimethylftalátu a jako 
urychlovače byly použity N,N-dimethylanilin, 4-N,N-tri-
methylanilin, 4-brom-N,N-dimethylanilin a ethyl-4-(dimethyl-
amino)benzoát. Pomocí termočlánku byla zaznamenávána 
maximální teplota a doba, za kterou došlo k vytvrzení jednot-
livých vzorků. 

Experimentálně zaznamenané vytvrzovací charakteristi-
ky N,N-dimethylanilinu, 4-N,N-trimethylanilinu a 4-brom-       
-N,N-dimethylanilinu jsou si velmi podobné. Ethyl-4-(di-
methylamino)benzoát byl ze všech testovaných urychlovačů 
nejméně účinný. 
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Nejpoužívanějším způsobem ochrany kovových materi-
álů proti korozním dějům je aplikace organických povlaků. 
Jednou z rozhodujících součástí antikorozních nátěrových 
hmot jsou korozně-inhibiční pigmenty, které svými vlastnost-
mi poskytují prodloužení životnosti kovového podkladu. Dří-
ve používané pigmenty na bázi šestimocného chromu jsou 
dnes pro svou toxicitu zakázány a jsou nahrazovány jinými 
typy pigmentů. Jednou z variant je využití sloučenin na bázi 
směsných oxidů kovů.  

Jako náhrada toxických antikorozních pigmentů se uka-
zují ferity spinelového typu, respektive spinely na bázi směs-
ných oxidů kovů1. Další významnou skupinou jsou látky pe-
rovskitového typu (ABO3) tvořící širokou třídu sloučenin 
s různými fyzikálními a elektrickými vlastnostmi a různými 
druhy krystalických struktur2. Hlavním chemickým požadav-
kem pro ideální perovskitovou strukturu3 je součet mocenství 
obsažených kationtů VI.  

Pigmenty s perovskitovou strukturou byly připraveny 
vysokoteplotní syntézou založenou na reakci příslušného 
oxidu kovu (Ca, Sr) s oxidem titaničitým za vzniku perovskitu 
a tausonitu. Pro stanovení vlastností syntetizovaných pigmen-
tů byly připraveny modelové nátěrové hmoty na bázi vodou-
ředitelné epoxidové emulze  a styrenakrylátové disperze.  

Testované nátěrové filmy byly vystaveny koroznímu 
prostředí s povšechnou kondenzací vody, koroznímu prostředí 
obsahující neutrální solnou mlhu a koroznímu prostředí 
s obsahem SO2. Z metod pro hodnocení stupně koroze v ploše 
podkladu, hodnocení koroze v řezu a hodnocení stupně tvorby 
puchýřků v nátěru byla stanovena celková antikorozní účin-
nost pro jednotlivé nátěrové filmy exponované v daném pro-
středí. Doba expozice nátěrových filmů v korozním prostředí 
činila 1650 hodin. 
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Zpěňovatelné nátěrové hmoty patří do důležité třídy pa-
sivní protipožární ochrany. Jsou připraveny tak, aby zajistily 
celistvost oceli po dobu 13 hodin, při teplotě okolí 1100 °C. 
Zpěňovací systém je tvořen třemi aktivními složkami, které 
jsou spolu vázány pojivem. Obvykle to bývá zdroj kyseliny, 
zdroj uhlíkového zbytku a nadouvadlo1. Nátěry obsahující 
zpěňovací systém působením tepla vytváří zpěňováním ex-
pandující vrstvu, která tvoří tepelnou bariéru. Mechanismus 
zpěňování je vysvětlován následovně2: nejdříve se rozloží 
polyfosforečnan amonný za vzniku minerální kyseliny, která 
se účastní dehydratace pentaerytritolu za vzniku uhlíkového 
zbytku. Melamin se rozkládá za vývinu nehořlavých plynů, 
které pak tento uhlíkový zbytek nadouvají.  

Tato práce je zaměřena na studium vlastností zpěňova-
telných nátěrových hmot na bázi epoxy-siloxanu a kopoly-
merní disperze vinylacetát-vinylester kys. versatikové. 
V připravených nátěrových hmotách byl rovněž studován vliv 
plniv na tvorbu zpěněné vrstvy a na jejich protipožární vlast-
nosti. Pro studium byla použita slída, minerální vlákna, wol-
lastonit, boritan zinečnatý a expandovatelný grafit. 

Protipožární vlastnosti připravených zpěňovatelných 
nátěrových hmot byly testovány pomocí testu ohnivzdornosti. 
Degradační procesy byly studovány pomocí termogravime-
trické analýzy a vzniklá zpěněná vrstva byla analyzována 
pomocí rentgenové fluorescenční spektrometrie. 

Použitá plniva vylepšila protipožární vlastnosti zpěňova-
telných nátěrových hmot. S rostoucí koncentrací plniv však 
docházelo k poklesu tloušťky zpěněné vrstvy a k následnému 
zhoršení protipožárních vlastností. Tepelnou degradací zpěňo-
vatelné nátěrové hmoty na bázi epoxy-siloxanu vznikala zpě-
něná vrstva o větším hmotnostním zbytku než v případě zpě-
ňovatelné nátěrové hmoty na bázi vinylacetát-vinylester 
kys.versatikové. Rozdíl byl způsoben oxidy křemíku, které 
vznikaly z epoxy-siloxanu. Tyto oxidy tvořily na povrchu 
zpěněné vrstvy, tenkou, oxidickou vrstvu, která vylepšila její 
tepelně-izolační vlastnosti.  

 
Tato práce vznikla za podpory Ministerstva průmyslu 
a obchodu (FT-TA4/064). 
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Chalkogenidová skla jsou neoxidová skla, v jejichž 
struktuře je atom kyslíku nahrazen jiným atomem chalkogenu, 
tj. S, Se nebo Te. To má za následek významné změny 
v jejich fyzikálně chemických vlastnostech. Díky menší kom-
paktnosti struktury mají výrazně nižší hodnoty Tg a řada 
z nich je fotocitlivá, tj. jejich fyzikálně chemické vlastnosti 
mohou být modifikovány expozicí zářením o vhodné vlnové 
délce a intenzitě. Náhrada lehčího atomu O některým 
z těžších chalkogenů má za následek i vyšší hodnoty indexu 
lomu oproti oxidovým sklům a posun dlouhovlnné absorpční 
hrany směrem do IČ oblasti. Pro sulfidická skla se dlouhovln-
ná absorpční hrana obvykle nachází mezi 1012 m, pro 
selenidová 1516 m a pro teluridová kolem 20 m. Díky 
těmto vlastnostem nachází chalkogenidová skla mnohá uplat-
nění jako materiály pro optické členy pro VIS a IČ oblast.  

V praktických aplikacích se chalkogenidová skla často 
používají v podobě tenkých vrstev. Vlastnosti tenkých vrstev 
se od vlastností objemových skel obecně liší, např. vykazují 
volnější strukturu s řadou defektů a z toho plynoucí vyšší 
fotocitlivostí. Existuje celá řada metod přípravy tenkých vrs-
tev. Nejrozšířenější je metoda vakuového napařování. Vrstvy 
připravené touto metodou se vyznačují vysokou čistotou 
a homogenitou tloušťky i při napařování na rozměrnější sub-
stráty. Avšak v některých případech může docházet k tvorbě 
vrstev nehomogenních ve složení s rostoucí tloušťkou. Je-li 
některá složka skla odpařována přednostně, dochází ke tvorbě 
koncentračního gradientu v tloušťce vrstvy. 

V této práci jsme se zaměřili na  přípravu tenkých vrstev 
z objemového skla o složení GeSe2. Metodou EDAX a Rama-
novou spektroskopií byla sledována závislost složení a struk-
tury tenkých vrstev po odpaření určité procentuální části vý-
chozího stechiometrického materiálu.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu SG300001 a grantu 
MŠMT ČR 0021627501. 
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Byla připravena objemová skla systému (GeS2)100x

(SbSI)x (x = 0, 25, 40, 50, 60, 75, 100). Skelný stav byl potvr-

zen elektronovou mikroskopií a rtg difrakční analýzou. 
Byly studovány termické vlastnosti metodou termome-

chanické analýzy a byly stanoveny teploty skelného přechodu, 
dilatační teplota měknutí a lineární koeficient teplotní roztaž-
nosti. Teplota skelného přechodu Tg a dilatační teplota měk-
nutí Ts s rostoucím obsahem SbSI klesají.  

Optické vlastnosti objemových skel byly studovány ve 
viditelné oblasti a v blízké a střední infračervené oblasti spek-
tra elektromagnetického záření, tj. v oblasti krátkovlnné 
i dlouhovlnné absorpční hrany. Krátkovlnná absorpční hrana 
skel leží mezi 500 nm a 650 nm (resp. mezi 2,1 a 2,4 eV) 
v závislosti na složení a s rostoucím obsahem SbSI se posou-
vá do oblasti delších vlnových délek. Dlouhovlnná absorpční 
hrana příslušící vibracím GeS2 leží u 12 m. Optická propust-
nost nabývá v celé oblasti propustnosti hodnot 6070 %. 

Struktura objemových skel byla studována Ramanovou 
spektroskopií. Spektra byla redukována Gammon-Shukerovou 
redukcí pro odstranění teplotních vlivů v blízkosti Rayleigho-
vy linie, normována na velikost intenzity hlavního pásu mezi 
320 cm1 a 340 cm1 a rozložena na jednotlivé subpásy. 
V Ramanových spektrech skel (obr. 1) lze pozorovat zdánlivý 
posun hlavního pásu od hodnot 340 cm1 pro sklo GeS2 
k hodnotám 320 cm1 pro skla s vyšším obsahem SbSI, resp. 
pro krystalický SbSI. Ten lze vysvětlit poklesem intenzity 
pásu 340 cm1 odpovídajícího vibracím tetraedrů GeS4 a růs-
tem intenzity pásu 320 cm1, který přísluší vibracím pyramid 
SbS3, s rostoucím obsahem SbSI na úkor GeS2.  

 
Obr. 1. Redukovaná Ramanova spektra objemových skel systému 
(GeS2)100x(SbSI)x

 

 
Výzkum byl podpořen grantem GA ČR 203/09/0827, projek-
tem AV ČR AV0Z 40500505 a výzkumným centrem LC523. 
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V práci bolo sledované chovanie povrchovo-aktívnych 
látok rôznych typov v kaučukovej zmesi, kde ako matrica 
bola zvolená kombinácia prírodného kaučuku SMR 20 a plni-
va sadzí N660. Triton 405, Tween 40 a Malein anhydrid boli 
vybrané ako povrchovo-aktívne látky, ktoré boli rozdispergo-
vané v gumárenskéj zmesi hneď po plnive a boli pridávané od 
0,54 hm.%. Po zamiešaní gumárenských zmesí boli stanove-
né vulkanizačné charakteristiky, a potom boli lisované pri 
teplote 150 °C, tlaku 2 MPa a čase t90, ktorý bol pre každú 
zmes iný. 

Následne boli stanovené fyzikálno-mechanické vlastnos-
ti vulkanizátov (tvrdosť ShA, pevnosť, ťažnosť a moduly 100, 
200 a 300.). 

Z nameraných hodnôt vyplýva, že pri zmesiach 
s postupným pridávaním Malein anhydridu nastáva pokles 
hodnot všetkých sledovaných vlastností, čo je pre využitie 
Malein anhydridu pre tento účel nevhodné. Zmesi s Tritonom 
405 a Tweenom 40 majú veľmi podobné priebehy kriviek 
z čoho sa domnievame, že pôsobia na nami stanovenú matricu 
veľmi podobne.   
 
Autori ďakujú Slovenskému grantu VEGA 2/0037/10 za fi-
nančnú podporu. 
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Nízkohustotný polyetylén (LDPE) vyniká objemovými 
vlastnosťami vhodnými pre mnohé aplikácie. Jeho voľná 
povrchová energia však dosahuje nízke hodnoty, ktoré sa 
prejavujú nízkou hydrofilnosťou. Táto vlastnosť súvisí 
s hydrofóbnym a chemicky inertným povrchom LDPE, pri-
čom nastávajú ťažkosti pri jeho ďalšom spracovaní, ako napr. 
pri farbení, potlači a lepení (nízka adhézia). Tieto ťažkosti 
môžu byť odstránené povrchovou modifikáciou LDPE1. 

V tejto práci bol preskúmaný vplyv poly(2-etyl-2-
oxazolínu) (PETOX) naviazaného na LDPE s využitím nízko-
teplotnej plazmy generovanej difúznym koplanárnym po-
vrchovým bariérovým výbojom (DCSBD)2, pri ktorom sa 
vytvára makroskopicky homogénna plazma bez priameho 
kontaktu s elektródami, v dôsledku čoho sa zabraňuje opotre-
beniu elektród. PETOX (n = 100) bol pripravený katiónovou 
polymerizáciou 2-etyl-2-oxazolínu (Schéma 1)3. Pripravený 
polymér obsahuje polárne amidové skupiny a patrí do skupiny 
biokompatibilných materiálov4. 
 

 
 
Schéma 1. Katiónová polymerizácia 2-etyl-2-oxazolínu 
 

Povrchové vlastnosti upraveného LDPE boli skúmané 
stanovením voľnej povrchovej energie prostredníctvom mera-
nia kontaktných uhlov sady testovacích kvapalín See Systé-
mom (Surface Energy Evaluation System), ktoré potvrdili 
výrazný nárast voľnej povrchovej energie a jej polárnej zlož-
ky s rastúcim obsahom PETOX. Prítomnosť naviazanej ami-
dovej skupiny PETOX bola stanovená z FT-IR-ATR meraní. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu MŠ SR a SAV, projekt 
VEGA, č. 2/7103/2. 
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Chalkogenidová skla patří do skupiny speciálních neoxi-
dových skel, ve kterých je atom kyslíku nahrazen atomem 
chalkogenu (S, Se nebo Te). Tato skla mají řadu zajímavých 
fyzikálně-chemických vlastností. Je pro ně charakteristická 
vysoká propustnost v IČ oblasti, vysoké hodnoty indexu lomu 
(n = 1,8–3,4) a mnohem nižší Tg než je běžné u skel oxido-
vých. Jejich vlastnosti, zejména jsou-li připraveny ve formě 
tenkých vrstev, lze navíc měnit u mnohých složení expozicí 
vhodným zářením (VIS, UV, RTG) nebo působením svazkem 
elektronů Expozicí intenzivním laserovým paprskem se mo-
hou měnit nejen optické parametry (optická propustnost T, 
optická šířka zakázaného pásu Eg

opt atd.), ale může docházet 
i k lokální modifikaci povrchu tenkých vrstev. Díky těmto 
vlastnostem a jejich snadné přípravě nacházejí uplatnění 
v mnoha aplikacích, např. v elektronice (paměťové prvky 
s vysokou hustotou zápisu), optoelelektronice (spínací a pa-
měťové prvky, optické mřížky, mikročočky, slučovače resp. 
děliče paprsků pracující v infračervené oblasti), v kopírovací 
a tiskařské technice. 

V této práci se zabýváme studiem vlivu různých rych-
lostí zápisu a intenzit He-Cd laseru ( = 442 nm) na strukturu 
optických mřížek zapsaných do tenkých vrstev. Složení ten-
kých vrstev bylo v řadě GeSe2-As4Se3 a jejich tloušťka řádově 
1000 nm. Tenké vrstvy byly exponovány He-Cd laserem, 
který je částí optického litografu DWL 66 (Kimmon Koha 
Co.). Pro expozici byly použity různé rychlosti zápisu (V = 
30–80 mm s1) a různá energie laseru (P = 3601200 W). 
Průměr expozičního paprsku byl konstantní (Rspot = 1,6 m). 
S použitím výše uvedených parametrů byly spočítány expo-
ziční dávky dle rovnice:  

   
 
Struktura a kvalita zapsaných mřížek byla studovanýma 

pomocí AFM. Byly nalezeny závislosti hloubky korugace na 
expoziční dávce. 

 
Tato práce vznikla za finanční podpory grantu SG300001 
a grantu MŠMT ČR 0021627501. 
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Publikovaná práce se zabývá studiem možností fungi-
cidních a antimikrobiálních úprav celulosových materiálů 
vhodnými účinnými látkami a způsobem testování účinnosti 
těchto úprav. Jako fungicidní prostředek byl testován komerč-
ní produkt na bázi tributylcín maleátu aplikovaný na bavlněné 
tkanině v koncentracích 0,2–5 % z hmotnosti tkaniny. Účinná 
úprava se prokázala již při nejnižší testované koncentraci.  
Byl proveden difuzní test a prokázána účinnost  vůči plís-
ním Penicillium chrysogenum, Aspergillus flavus a Fusari-
um poae. 

Obdobný účinek vykazovala při koncentraci 1% ekolo-
gicky únosnější kyselina salicylová (nižší koncentrace nebyla 
testována). Vysokou účinnost vůči jmenovaným plísním vy-
kazuje i kationický tenzid – dodecylbenzyldimetylamonium 
chlorid a to již od koncentrací  0,5–2 % (dle druhu plísně).  

Dále byla testována účinnost úprav na bázi chitosanu 
a jeho komplexů s vhodnými ionty. Byl připraven i komplex 
měďnatého iontu, jako analogie ke komplexu stříbra1. Účin-
nost úprav těmito syntetizovanými sloučeninami byla ověřo-
vána na těchto kmenech bakterií a plísní: Penicillium chryso-
genum, Aspergillus niger, Fusarium poae, Bacillus subtilis, 
Bacillus licheniformis a Escherichia coli (jako srovnávací 
mikroorganismus). 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 0021627501. 
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Vysoce organizované prostředí lyotropních kapalných 
krystalů (LLC) umožňuje přípravu různých nanomateriálů 
(kovů i oxidů) pomocí chemických i elektrochemických me-
tod. V současné době se náš výzkum zabývá přípravou nano-
strukturního oxidu manganičitého, který je perspektivním 
materiálem pro palivové články, kde slouží jako katalyzátor 
redukce kyslíku. 
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MnO2 byl potenciostaticky vylučován z binárního systé-
mu surfaktantu Brij 56 (poly(ethylenglykol)-hexadecyl ether) 
s vodou (50:50 hm.%), kde LLC má hexagonální strukturu. 
Byly zkoumány různé možnosti depozice MnO2 na elektrody 
z inertního materiálu (skelný uhlík, zlato, platina) a byl nale-
zen vhodný vodný roztok pro jeho přípravu (0,1M Na2SO4 + 
0,1M (CH3COO)2Mn). Optimalizací postupu se podařilo při-
pravit uniformní vrstvu látky na elektrodě. Měření redukce 
kyslíku v 1M KOH na rotační diskové elektrodě MnO2 ukáza-
lo značnou katalytickou aktivitu.  

V dalším výzkumu byl MnO2 deponován na grafitový 
papír (kladná elektroda) a spolu se zápornou elektrodou 
s katalyzátorem na bázi platiny (záporná elektroda) byl zaliso-
vány na polymerní iontoměničovou membránu alkalického 
typu Fumatech. Měření při 60 °C ukázalo, že připravený kata-
lyzátor je funkční pro redukci kyslíku v kyslíko-vodíkovém 
palivovém článku s maximálním výkonem 35 mW (obr. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Volt-ampérová a výkon-ampérová charakteristika palivo-
vého článku zapojeného do digitální zátěže 
 
Tato  práce  vznikla  za  podpory  Akademie  věd  ČR 
(AV0Z40320502), MŠMT ČR (LC 523) a Grantové agentury 
AV ČR (KJB200320801). 
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Byla připravena a studována fosfátová skla z ternárního 
systému PbO-P2O5-MoO3. Skla byla syntetizována při teplo-

tách 8001000 °C v platinových kelímcích a po homogenizaci 
skloviny při této teplotě byla odlita do grafitové formy a chla-
zena volně na vzduchu. Skla byla studována ve třech koncent-
račních řadách (100x)[0.5PbO0.5P2O5]xMoO3 (A),   (50
y)PbOyMoO350P2O5 (B) a v řadě 50PbOzMoO3(50z)
P2O5 (C). Struktura skel byla studována pomocí Ramanovy 
spektroskopie a MAS NMR spektroskopie jader 31P.   

V kompoziční řadě (100x)[0.5PbO0.5P2O5]xMoO3 
se podařilo připravit homogenní skla s obsahem 070 mol.% 
MoO3. Jejich teplota skelného přechodu (Tg) nejprve vzrůstá s 
obsahem MoO3 a dosahuje maxima u skla s obsahem 
50 mol.% MoO3, s jeho dalšími přídavky pak Tg klesá. Skla 
řady A byla zbarvena modrozeleně, což lze připsat přítomnos-
ti části atomů Mo v oxidačním stavu 5+. Měřením ESR spek-
ter se podařilo stanovit poměr MoV/MoVI ve studovaných 
sklech, který je ve všech připravených sklech nižší než 1 % 
a klesá s růstem obsahu MoO3 ve sklech. 

MAS NMR spektra jader 31P odrážejí postupnou depoly-
merizaci fosfátových řetězců při zabudování molybdátových 
strukturních celků do strukturní sítě skel. Jejich dekompozicí 
byly získány koncentrační závislosti fosfátových strukturních 
celků Q2, Q1 a Q0  na složení skel. 

Na Ramanových spektrech skel ve sklech řady A se 
vestavování molybdátových celků do struktury skel projevuje 
přítomností dvou výrazných vibračních pásů s maximy při 
930 cm1 a 900830 cm1. Prve uvedený pás je dominantní ve 
sklech s nízkým obsahem MoO3, zatímco druhý pás je domi-
nantní ve spektrech s vysokým obsahem MoO3 a jeho poloha 
se posouvá směrem k nižším vlnočtům. Zatímco první pás je 
přiřazován vibracím oktaedrů MoO6, druhý pás souvisí 
s vibracemi můstkových atomů kyslíku ve vazbách Mo-O-
Mo. Nárůst intenzity tohoto pásu s růstem obsahu MoO3 svěd-
čí o vytváření molybdátových klastrů ve strukturní síti těchto 
skel vzájemným propojováním celků MoO6.  

Všechna studovaná skla byla též podrobena krystalizaci 
při teplotách nad Tg. Rentgenová difrakční analýza zjistila, že 
ve sklech řady A dochází ke vzniku krystalického molybdáto-
fosforečnanu olovnatého Pb(MoO2)2(PO4)2 a při obsazích 
MoO3 nad 50 mol.% vzniká též krystalický MoO3. Naproti 
tomu v řadě C dochází u skel s vyšším obsahem MoO3 ke 
vzniku molybdenanu olovnatého PbMoO4. 
 
Autoři práce děkují za finanční podporu grantu Grantové 
agentury ČR č. P106/10/0283/ a grantu SG 300001. 
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Synthetic polycondensate adhesives (e.g. phenol-
formaldehyde resins - PF) were are widely applicated as the 
technological adhesives in manufacturing of composite 
wooden materials. The development was aimed to the com-
pensation of toxic component, respectively substitution of 
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phenol in PF adhesives by natural polyphenols, above all of 
technical lignins which is possible isolated as secondary raw 
materials from pulp and paper industry1,2. 

Kraft lignin has low content of free phenolic hydroxylic 
groups and relatively low degree of crosslinking rank among 
the most reactive technical avalaible lignins. It has relatively 
reactivity to formaldehyde. The origin kraft black liquor  
(concentrate) was obtained from sulphate method of the pro-
ducton of  pulp. Their insufficient implementation  
to polymeric matrix of mixture lignin-phenolformaldehyde 
polycondensate could be modified, by reactions  
as methylolation2, hydroxymethylation3, demethylation4, by 
the aim of reactivity increase of lignin preparates during 
crosslinking reaction of prepared adhesive mixtures5,6. 

It is very significant that the conditions of crosslinking  
of prepared adhesive mixtures are the same as at commercial 
wooden composite materials binding only origin PF adhesive. 
Prepared adhesive mixtures (reciprocal substitution PF  
by modified lignin preparates range 10–40 wt.%) were ap-
plied for laboratory preparation of wooden composite materi-
als: three-layers plywood and particle boards with comparable 
physical and mechanical properties as standard manufactured 
wooden composite materials, but with expressive economic 
saving. 
  
Research was supported of Slovak Ministry of Education, 
No. 1/0841/08. 
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Polymery jsou v současné době aplikovány v oblasti 

biomateriálů, ochranných povlaků, oděvního ale i elektronic-
kého průmyslu. Obecně však vlastnosti povrchu polymerních 
materiálů nedosahují požadované kvality pro další zpracová-
ní. V mnoha aplikacích jsou požadovány speciální povrchové 
úpravy co do chemického složení, schopnosti smáčet, drsnos-
ti, vodivosti konkrétního zpracovávaného polymeru. Z tohoto 

důvodu se používají metody povrchové modifikace, které 
mohou přetvořit tyto levné materiály ve vysoce hodnotné 
produkty1,2. 

Tato práce se zabývá charakterizací modifikovaného 
povrchu polyethylenu (PE), polytetrafluorethylenu (PTFE), 
polystyrenu (PS), polyethylentereftalátu (PET) a polypropyle-
nu (PP). Ablace substrátů modifikovaných Ar plazmatem byla 
stanovena gravimetricky. Dále práce studuje povrchovou 
polaritu a stárnutí polymerů v závislosti na době expozice 
v plazmatu. Změna povrchové polarity a stárnutí byla stano-
vena goniometricky. Povrchová morfologie modifikovaných 
vzorků byla studována metodou AFM (Atomic force 
microscopy). Chemická struktura modifikovaných polymerů 
byla charakterizována pomoci metod XPS (X-ray photoe-
lectron spectroscopy), EPR (electron paramagnetic resonance) 
a RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy). Chemie 
povrchu studována pomocí ζ–potenciálu. Množství ablatova-
né vrstvy narůstá s dobou modifikace. Kontaktní úhel klesá 
s rostoucí dobou modifikace, naopak v průběhu stárnutí roste. 
Pomocí XPS spekter byla zjištěna oxidace degradovaného 
polymerního řetězce.Metodou AFM bylo zjištěno, že v průbě-
hu modifikace se výrazně mění povrchová morfologie. Pří-
tomnost kyslíku v povrchové vrtvě modifikovaných substrátů, 
do hloubky 60 nm, byla studována metodou RBS. Koncentra-
ce kyslíku v povrchové vrstvě je klesající funkcí hloubky. Ke 
zjištění počtu radikálů v modifikovaná vrstvě a k vysvětleni 
vlivu plazmatu byla použita metoda EPR. 
 
Tato práce vznikla za podpory  grantů A2 FCHT 2010 062 
a A1 FCHT 2010 001. 
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Nanostrukturované  polymery  mohou  být  využity 
k výrobě polovodičů a izolátorů na flexibilním polymerním 
nosiči, které se uplatňují při konstrukci polymerních polem 
řízených  tranzistorů  (PFETs)1.  Vymezením  pravidelných 
nanostruktur na polymerním povrchu je možné zlepšit para-
metry elektronických polymerních pamětí2.  Tvarování po-
vrchu využitím laserového záření se také uplatňuje při přípra-
vě superhydrofóbních povrchů3. Nanostrukturovaný polymer 
může být prekurzorem pro přípravu kovových nanodrátů4. 

V této práci jsme ozařovali povrch polyethylentereftalá-
tu  (PET)  lineárně  polarizovaným  svazkem  excimérového 
248 nm KrF laseru. V intervalu laserových toků (4,218,2 
mJ cm2) docházelo k tvorbě koherentních lineárních struktur 
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na povrchu modifikovaného polymeru. Na takto strukturova-
ný povrch jsme následně deponovali Au vrstvy metodami 
katodového  naprašování  a  vakuového  napařování.  Ačkoli 
depozice 200 nm tlusté Au vrstvy způsobila pokles povrchové 
drsnosti vzorku, předdepoziční povrchová struktura polymeru 
zůstala zachována (obr. 1). Další studium morfologie Au vrs-
tev navíc prokázalo tvorbu nanodrátků při přípravě Au vrstev 
metodou katodového naprašování.  
 

 
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum MŠMT č. 21/2010. 
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Povrchově modifikovaný PET excimerovým laserem 
nalézá uplatnění např. v medicíně1. Nanostrukturované  mate-
riály mohou být použity při přípravě tzv. nanodrátků 
(nanowires)2 a modifikovaných metalických vrstev3. V této 
práci byl povrch PET ozařován lineárně polarizovaným pulz-
ním excimerovým KrF laserem. Povrch PET byl charakterizo-
ván mikroskopií atomárních sil, byla rovněž měřena drsnost 
povrchu (Ra). 

Pro experiment byl použit biaxiálně orientovaný PET 
o tloušťce 50 mikronů (Tm ~ 260 °C, Tg ~ 80 °C, Goodfellow 

Ltd.). Pro ozařování byl použit KrF laser (Lambda Physik 
Compex, 248 nm, délka pulzu 2040 ns). Paprsek byl polari-
zován lineárně, křemenným polarizátorem. Vzorek byl ozářen 
6000 pulzy (pro homogenní ozáření byla použita apertura 
10  5 mm). Povrchová morfologie PET byla studována mik-
roskopií atomárních sil Veeco CP II v módu tapping. 

 

 
 

Obr. 1. Povrchová morfologie PET ozářeného kryptonfluorovým 
laserem o energii 6,60 mJ cm2 (drsnost Ra je v nm) 

 
Interakce PET s KrF laserem má za následek vytvoření 

periodických struktur v intervalu energií 4,2 až 18,8 mJ cm2. 
Nejvetší změna v povrchové morfologii byla pozorována pro 
energii 6,60 mJ cm2. Při této energii došlo k největší změně 
povrchové morfologie,  vytvořily se periodické struktury se 
šířkou 208 nm a výškou ca 100 nm (kolmý dopad lineárně 
polarizovaného laserového svazku).  
 
Tato práce vznikla za podpory grantů A1 FCHT 2010 001, A2 
FCHT 2010 059 a GA ČR č. 106/09/P046. 
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Tato  práce se zabývá vlivem a vzájemnou souvislostí 
teploty skelného přechodu, hustoty sítě a difuzního koeficien-
tu alkydových a epoxidových pojiv na jejich korozní odolnos-
ti. Pro hodnocení byla vybrána tuzemská alkydová a epoxido-
vá pojiva tak, aby pokrývala různé olejové délky a modifika-
ce. U každého pojiva byly hodnoceny fyzikální a lakařské 

Obr. 1. SEM snímek rozhraní kov-polymer s tloušťkou naprášené 
Au  vrstvy  200  nm  (PET  modifikován  KrF  laserem  při  toku 
6,6 mJ cm2 a úhlem dopadu laserového svazku 0°) 
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vlastnosti. Byl stanoven difuzní koeficient, hustota sítě a tep-
lota skelného přechodu. Dále byly naformulovány a vyhodno-
ceny modelové nátěrové hmoty o OKP = 20 obj.%, u kterých 
byly hodnoceny fyzikální a lakařské vlastnosti. Byl posouzen 
vliv difuzního koeficientu, teploty skelného přechodu a husto-
ty sítě pojiva na celkovou antikorozní účinnost v emailech 
a antikorozních nátěrových hmotách. 

Propustnost vody nebo páry nátěrovým filmem, je dána: 
rozpustností a difuzí. Difuzní koeficient (D) je definován 
I. Fickovým zákonem1,2. Experimentálně stanovený koeficient 
propustnosti je v mnoha případech závislý na vlhkosti při 
experimentu. Teplota skelného přechodu je definována jako 
teplota, kdy dochází ke skokové změně termodynamických 
a viskoelastických vlastností3,4. 

Z experimentů plyne, že pokud budeme znát dva a více 
parametrů pojiva, můžeme usuzovat, jaké vlastnosti bude mít 
nátěrová hmota nebo antikorozní nátěrová hmota. Můžeme 
také doporučit typ vhodného pigmentu a  plniva pro výrobu 
nátěrové hmoty a také jaké formulační parametry by měla 
nátěrová hmota dosahovat, aby obstála v požadované aplikaci. 
Tyto znalosti mají význam pro výrobce pojiv i pro výrobce 
nátěrových hmot. Výrobce pojiv může doporučit svým zákaz-
níkům, výrobcům nátěrových hmot, nejvhodnější pojivo dle 
požadavků zákazníka. Současně tyto informace mohou vý-
znamně ovlivňovat ekonomickou efektivnost výroby nátěro-
vých hmot.  
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Hydrotermální syntézou byly připraveny nové hybridní 
anorganicko-organické látky o složení Cu(C12H8N2)
(O3 SC6 H4 PO3H) .  H2O (1 )  a  Cu(C1 2 H8 N2 )
(O3PC6H4COOH) . H2O (2). Struktura těchto látek byla urče-
na monokrystalovou rentgenovou difrakcí. 

V obou případech je měď koordinována do tvaru tetra-
gonální pyramidy, a to třemi atomy kyslíku ze sulfofenylfos-
fonátových ligandů a v ekvatoriálních polohách dvěma atomy 
dusíku z fenantrolinu. 

V případě látky 1 pocházejí oba atomy kyslíku koordi-

nované v ekvatoriálních polohách z fosfonátových skupin 
dvou 4-sulfofenylfosfonátových ligandů, apikální poloha je 
obsazena atomem kyslíku sulfonátové skupiny. Každá fosfo-
nátová skupina je takto vázána ke dvěma atomům mědi dvě-
ma kyslíky skupiny PO3H a působí tedy jako bidentátní můst-
kový ligand. Třetí kyslík fosfonátové skupiny je terminální 
a je na něj navázán vodík.  

V případě látky 2 náleží jeden atom kyslíku v ekvatoriál-
ní poloze k fosfonátové skupině, druhý ekvatoriální atom 
kyslíku pochází z karboxylátové skupiny. V tomto případě je 
fosfonátová skupina vázána k mědi pouze jedním atomem 
kyslíku, zbylé dva atomy kyslíku jsou terminální. Atom vodí-
ku není vázán ke kyslíku fosfonátové skupiny, ale skupiny 
karboxylátové. Poslední, apikální poloha je doplněna atomem 
kyslíku vody. 

Rozdíly ve strukturách obou látek jsou způsobeny přede-
vším rozdílnou aciditou skupin vázaných na benzenovém 
jádře v para poloze vůči fosfonátové skupině. Ve svém dů-
sledku tento rozdíl způsobuje i rozdílnou dimenzionalitu 
takto vytvořených pevných látek. Struktura látky 1, odvoze-
ná od 4-sulfofenylfosfonové kyseliny, je vrstevnatá, kdežto 
látka 2 tvoří jedno-dimenzionální strukturu se spirálovitým 
uspořádáním jednotlivých řetezců. 

V současné době pokračuje příprava dalších funkcionali-
zovaných fosfonátů s auxiliárními ligandy 2,2´-bipyridinem 
a 1,10-fenanthrolinem. 

  
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 203/08/0208. 
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Cementové materiály se hojně využívají nejen ve sta-
vebnictví, přesto nebyly dosud pomocí fyzikálních i chemic-
kých přístupů objasněny některé zásadní otázky kolem hydra-
tace cementových materiálů. Mezi takové problematiky patří 
také vznik portlanditu v raných stádiích hydratace portland-
ského cementu. 

Námi aplikovaný nukleační model vychází z optického 
pozorování cementové pasty v raném stádiu hydratace, kdy 
úvodní chemické reakce způsobí vznik krystalické fáze hyd-
roxidu vápenatého, tzv. portlanditu, náležejícího svou struktu-
rou do hexagonální soustavy. Zároveň se s pokračující hydra-
tací vytváří CSH gel a to jak v amorfní, tak také v polykrysta-
lické fázi a také roste koncentrace portlanditu až k hodnotám 
přesycení roztoku. Parametr přesycení lze považovat za hyb-
nou sílu fázového přechodu prvního druhu v přesyceném 
roztoku. V prvních okamžicích fázového přechodu vznikají 
mikroskopické domény nové fáze procesem nukleace. 

Krystaly portlanditu mají nejčastěji podobu hexagonál-
ních destiček, které jsou v modelu charakterizovány dvěma 
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rozměry: longitudiálním rádiusem r a transverzálním paramet-
rem h. Tvorba takového klastru z molekul Ca(OH)2 je energe-
ticky náročná a dochází ke spotřebování jistého množství 
Gibbsovy energie ΔG, která se obecně skládá ze dvou částí. 
První, objemová ΔGV, je spojena se strukturním přetvořením 
molekul Ca(OH)2 tak, aby vznikly hexagonální krystaly 
portlanditu; další část tvoří povrchová Gibbsova energie ΔGS, 
která je nezbytná ke stabilizaci nově vytvořeného klastru 
portlanditu v metastabilním prostředí. 

Na základě analýzy termodynamiky i kinetiky zvolené-
ho nukleačního modelu lze určit kritické rozměry růstu schop-
ného klastru portlanditu, která dosahuje několika nanometrů. 
Hodnota nukleační bariéry je podle aktuální hodnoty poměru 
w/c několik elektronvoltů. Nukleační rychlost je silně závislá 
na aktuální hodnotě w/c poměru, dramaticky se zvyšuje 
s klesající hodnotou w/c. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR číslo CEZ MSM 6840770003.  
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Elektrická vodivost cementových malt je úzce spjatá se 
stupněm hydratace cementu. Vyvinutí vhodné metody měření 
a vyhodnocení naměřených dat umožňuje přesné popsání 
průběhu hydratace a to jak z mezoskopického, tak makrosko-
pického hlediska. V důsledku exotermních chemických reakcí 
se systém postupně nasycuje zejména vápenatými ionty Ca2+ 
a ionty  hydroxylové skupiny OH- tyto částice pak tvoří zá-
kladní stavební kameny pro vytváření oblastí nové, pevné 
fáze na subnanoskopické úrovni (na počátku se jedná přede-
vším o nukleaci zárodků portlanditu, hydroxidu vápenatého). 
Z makroskopického hlediska se tyto procesy projeví i netrivi-
ální časovou závislostí elektrické vodivosti systému a konzis-
tence malty.  

Z chemického hlediska dochází přidáním záměsové 
vody k cementu k disociaci alkalických solí a hydroxidu vá-
penatého obsaženého v cementu a tím ke vzniku elektrolytu. 
Přenos elektrického náboje je tedy zpostředkován disociova-
nými ionty (především vápenatými ionty Ca2+ a ionty  hydro-
xylové skupiny OH-) a elektrická vodivost daného prostředí je 
tak v raném stádiu hydratace závislá na stupni disociace. 

V důsledku vzniku zárodků nové fáze nukleací pak začne 
docházet k poklesu koncentrace nabitých částic. Vznik klastrů 
ovlivňuje také viskozitu systému a tedy i pohyblivost zbylých 
iontů. Celý tento komplexní proces je navíc silně ovlivněn 
změnou teploty (jako důsledek uvolňovaného hydratačního 
tepla). 

Pro měření elektrické vodivosti používáme střídavého 
proudu, aby se zabránilo polarizaci elektrod. Na druhé straně, 
aplikovaná frekvence nesmí překročit jistou kritickou hodno-
tu, aby nedošlo k rozkladu roztoku. Polarizace elektrod stoupá 
s rostoucí elektrickou vodivostí, proto je vhodné během měře-
ní snižovat frekvenci měřicího proudu. Během procesu hydra-
tace dochází k vývinu hydratačního tepla a tím i k zahřívání 
měřeného vzorku. Je tedy nezbytné, aby spolu s vodivostí 
byla měřena i teplota vzorku. 

Předmětem další práce bude porovnání výsledků měření 
elektrické vodivosti cementových malt při užití různých druhů 
cementů a při použití zpomalovacích přísad při různých teplo-
tách. 
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V březnu minulého roku byl ve Stanfordu uveden do 
provozu první rentgenový laser s volnými elektrony LCLS 
(Linac Coherent Light Source) proladitelný od 1,5 nm 
(energie fotonů 0,8 keV) do 0,15 nm (8 keV)1. Výjimečná 
stabilita výstupních parametrů laseru nám umožnila pomocí 
jeho svazku prokázat a prostudovat jev foto-indukované 
desorpce materiálu ozářeného více pulzy na fluenci pod ablač-
ním prahem daného materiálu pro každý jeden laserový im-
pulz.  

Pro ozáření na LCLS byl zvolen poly(methyl methakry-
lát), neboť jeho rentgenově optické a radiačně chemické vlast-
nosti jsou poměrně dobře známy. Práh ablace PMMA jedním 
impulzem LCLS naladěného na vlnovou délku 1,5 nm 
(energie fotonů 825 eV) byl nalezen na 100 mJ cm2. Desor-
pční účinky mnoha akumulovaných pulzů2,3 jsme proto studo-
vali na fluencích 40 mJ cm2, 4 mJ cm2 a 0,4 mJ cm2. Maxi-
mální hloubky kráteru vytvořeného desorpcí materiálu jako 
funkce energie akumulované ve vzorku jsou vyneseny na obr. 1.    
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Ramanova spektroskopie s prostorovým rozlišením po-

tvrdila štěpení řetězce; prokázala ovšem i tvorbu dvojných 
vazeb4, jimiž probíhá radiační zesítění. Korelace účinku jed-
notlivých fotonů a kompetice štěpení a zesítění vysvětluje 
závislost účinnosti desorpce na dávkovém příkonu.   

 
Práce byla finančně podpořena granty MŠMT ČR (ME10046, 
LC510,  LC528 a LA08024) a AV ČR (Z10100523,  IAA-
400100701 a KAN300100702).  
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V posledních letech je stále více elektronických součás-
tek vyráběno pomocí různých tiskových technik. Tyto elektro-
nické prvky se často nazývají „tištěná elektronika“ a lze si 
pod daným pojmem představit výrobky jako jsou flexibilní 
elektronické obvody, miniaturní baterie, RFID štítky, tenko-
vrstvé tranzistory, aj. Mezi nejčastěji užívané tiskové techniky 
patří sítotisk. Hlavní výhodou sítotisku je možnost nanášení 
vodivých vrstev různé tloušťky (v závislosti na tiskových 
podmínkách 200 nm – 100 m). V současnosti se pro tištěnou 
elektroniku nejčastěji využívá jeho rotační varianta. 
K simulaci produkčního tisku se v laboratorních podmínkách 
využívají poloautomatické sítotiskové stroje opatřené vakuo-
vým stolem. 

Pro sítotisk jsou dodávány speciální vodivé sítotiskové 
barvy, jedná se především o vodivé kompozitní materiály 

a polovodivé polymery. Mezi vodivé kompozitní materiály se 
řadí termálně tvrditelné systémy na bázi epoxidových prysky-
řic, obsahující vysokou koncentraci vodivých částic Ag, Cu 
nebo C (cca 50–90 hm.%). V případě polovodivých polymerů 
jsou využívány systémy polymerů obsahující aromatické ře-
tězce, tj. obecně molekuly s konjugovanými dvojnými vazba-
mi. Nejznámějšími polovodivými polymery jsou oligomerní 
disperze PEDOT. 

Kvalita elektrických, příp. mechanických vlastností 
přímo souvisí i s kvalitou tisku, a proto má ni vliv mnoho 
parametrů: reologické vlastnosti barvy, povrchové napětí 
barvy a substrátu, použitý druh sítoviny, vypnutí sítoviny, 
přítlak těrky při tisku, úhel sklonu těrky, ostrost hrany těrky, 
tvrdost těrky, odtrh, aj. Pro sledování vlivu podmínek tisku 
a vlivu nastavení různých parametrů tisku se využívají speci-
ální testovací obrazce. Ty často obsahují prvky z reálných 
aplikací, jako jsou anténní systémy, elektrodové systémy, 
vodivé cesty, ale také prvky pro sledování běžných ukazatelů 
kvality tisku, mezi které patří linky různých frekvencí, plné 
plochy, objekty umístěné ve směru tisku či kolmo na něj. 
Tisky jsou charakterizovány na základě mnoha parametrů, 
elektrických, geometrických, či mechanických.  

Pro měření elektrických vlastností může být použit RLC 
můstek, pro sledování geometrických parametrů tisku lze 
využít analýzy obrazu, pro zjištění tloušťky nanesených vrs-
tev profilometru, vrstvy mohou být dále podrobovány mecha-
nickým zkouškám – oděr, ohyb, aj. Rozborem jednotlivých 
ukazatelů získaných z analýzy natištěných testovacích obraz-
ců lze prokázat, jaký vliv má na elektrické, geometrické či 
mechanické charakteristiky natištěných vrstev hustota sítovi-
ny, přítlak těrky, sklon těrky, reologické vlastnosti sítotisko-
vých barev nebo tloušťka vrstvy. 
 
Tato práce vznikla za podpory MSM0021627501. 
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Jednou z nejefektivnějších metod povrchové úpravy 

polymerů je plazmatická expozice, která může měnit vlastnos-
ti povrchů materiálů a velmi výrazně rozšířit jejich použití. 
U plazmatické expozice se projevuje změna vlastností na 
povrchu modifikovaného materiálu, zatímco bulkový materiál 
není ovlivněn. Tloušťka modifikované vrstvy se pohybuje od 
nanometrů až po několik mikrometrů13. Bulková hmotnost 
polymeru se nemění a to při zachování mechanických, fyzi-
kálních a chemických vlastností modifikovaného materiálu v 
objemu. Působením plazmy na povrchu polymeru měníme 
povrchovou morfologii materiálu a jeho smáčivost a tím 
i adhezi tenkých nanovrstev kovu následně deponovaných 
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naprašováním či jinými metodami4. 
Povrch polypropylenových folií byl modifikován 

plazmatickým Ar výbojem o různém výkonu. V závislosti na 
době modifikace a výkonu plazmy byl charakterizován gonio-
metrickými metodami. Chemická struktura plazmaticky modi-
fikovaných PP byla studována s pomocí X-ray fotoelektrono-
vé spektroskopie (XPS). Povrchová morfologie modifikované 
a původní vrstvy PS byla studována s pomocí mikroskopu 
atomárních sil (AFM, tapping mode). Zeta potenciál původní-
ho a modifikovaného substrátu a PP byl stanoven s pomocí 
SurPASS Instrument. Byl změřen kontaktní uhel, povrchová 
energie a stárnutí s pomoci Surface Energe Evaluation System 
(SEE System).  

Koncentrace kyslíku na povrchu PP se snižuje s dobou 
stárnutí. S rostoucí dobou stárnutí se rovněž zvyšuje kontaktní 
úhel (polarita povrchu se snižuje). Po plazmatické modifikaci 
se významně mění povrchová morfologie PP. Na povrchu 
polymeru se projeví  zrnitá struktura, je výraznější na PP mo-
difikovaném při vyšším výkonu plazmy. Rozdíl v hodnotě 
zeta potenciálu mezi původním a modifikovaným PP ukazuje, 
že plazmatická modifikace vede k zvětšení hydrofilnosti po-
vrchu PP. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu A1 FCHT 2010 001, A2 
FCHT 2010 059 a GA ČR č. 106/09/P046. 
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V posledních letech narůstají nároky na kvalitu a vlast-
nosti polymerních materiálů. Jednou z cest jak docílit zlepšení 
vlastností polymerních systémů je jejich modifikace pomocí 
různých aditiv a tvorbou kompozitních materiálů.  

U epoxidových pryskyřic se pomocí polymerních aditiv 
eliminuje nedostatečná rázová houževnatost. Toho lze docílit 
zakomponováním houževnatých polymerních nanočástic na 
bázi esterů kyseliny methakrylové se zabudovanými funkční-
mi skupinami pro tvorbu prostorové sítě.  

Tato práce byla zaměřena na přípravu jednoduchých 
modelových core – shell částic esterů kyseliny methakrylové 
pomocí emulzní polymerace a studium jejich vlastností 
a struktury v závislosti na různém zastoupení jednotlivých 
akrylátových monomerů v jádru (core) a obalu (shell). Bylo 
celkem připraveno šest akrylátových disperzí (tab. I.) 
s funkčními skupinami, kdy se v shellu (Sh) měnilo složení 
a poměr použitých monomerů (butylakrylát – BA, methylme-
thakrylát – MMA, kyselina akrylová – KA, allylmethakrylát – 
AMA a glycidylmethakrylát – GMA). 

Všechny připravené disperze byly charakterizovány 
a poté kombinovány, v první fázi, v různých koncentracích (0, 
5, 10, 15 a 20 %) s epoxidovým lakem na vodní bázi CHS 
EPOXY 200 V55 a tvrdidlem Telalit 180. Byly připraveny 
filmy a na nich sledovány pevnostní charakteristiky v tahu, 
dynamická termomechanická analýza (DMA) a sledována 
jejich mikroskopická struktura. 

V druhé části byly připraveny systémy s epoxidovou 
pryskyřicí CHS EPOXY 520 ve stejné koncentrační řadě 
a byly připraveny tělíska, u kterých byla opět sledována pev-
nost v tahu, mikroskopická struktura vzorku a charakteristika 
lomu v závislosti na typu a koncentraci přidaných akryláto-
vých disperzí. 
 
Tato práce vznikla za podpory  grantu MSM  0021627501. 
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Oxid fosforečný patří mezi nejznámější sklotvorné oxi-
dy a fosforečnanová skla jsou studována s ohledem na široké 
spektrum jejich technologických aplikací. Díky jejich nízkým 
teplotám tání a nízké viskozitě se využívají např. jako pájky 
a zátavové materiály. Vyznačují se také velkou šířkou zakáza-
ného pásu, vysokou propustností v infračervené oblasti a níz-
kou hodnotou indexu lomu, což je předurčuje pro různé optic-

Monomer Core 
[g] 

Sh 1 
[g] 

Sh 2 
 [g] 

Sh 3 
[g] 

Sh 4 
 [g] 

Sh 5 
[g] 

Sh 6 
[g] 

BA 57,5 90 67,5 45 22.5 0 50 

MMA 40 0 22.5 45 67,5 90 50 

KA 1,5       
AMA 1       
GMA  10 10 10 10 10  

Tabulka I 
Hmotnostní zastoupení monomerů pro přípravu core-shell 
částic 
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ké aplikace. Nevýhodou fosforečnanových skel je jejich nízká 
stabilita na vlhkém vzduchu. Přídavek většiny kovových oxi-
dů však jejich chemickou stabilitu zpravidla zlepšuje. 

Tato práce je věnována studiu vlivu GeO2 na strukturu 
a vlastnosti zinečnatých fosfátových skel připravených 
v kompoziční řadě 50ZnO(50x)P2O5xGeO2. 

Bylo připraveno a studováno 6 vzorků skel s obsahem 
025 mol.% GeO2. Skla byla připravena vylitím taveniny 
(12501290 °C) směsi výchozích surovin (ZnO, H3PO4, GeO2) 
do grafitové formy temperované na teplotu blízkou teplotě 
skelné transformace, Tg. Připravená skla byla čirá a bezbarvá.  

Ze studia fyzikálně-chemických vlastností vyplynulo, že 
s rostoucím obsahem GeO2 ve sklech vzrůstá jejich měrná 
hmotnost, zatímco molární objem klesá. Nejnižší chemická 
odolnost byla zjištěna u výchozího metafosforečnanového 
skla zinečnatého. Při záměně 5 mol.% P2O5 za GeO2 došlo 
k výraznému zvýšení chemické odolnosti skel, avšak s dalším 
nárůstem obsahu oxidu germaničitého se chemická odolnost 
skel téměř neměnila. Z termoanalytických křivek (DSC, TD) 
vyplynulo, že s rostoucím obsahem GeO2 vzrůstá teplota skel-
né transformace v rozmezí 421476 °C, teplotní roztažnost 
skel se však s přídavky téměř nemění. Všechna skla resp. 
jejich podchlazené taveniny při zahřívání krystalizují v oblasti 
teplot 500800 °C. Nejvyšší termická stabilita byla zjištěna u 
skla s obsahem 5 mol.% GeO2. Produktem krystalizace vý-
chozího skla o složení 50ZnO50P2O5 je  metafosforečnanová 
fáze Zn(PO3)2, která je s rostoucím obsahem GeO2 postupně 
nahrazována difosforečnanovými fázemi Zn2P2O7 a GeP2O7, 
resp. krystalickým GeO2 (x  20). 

Struktura skel byla studována pomocí Ramanovy a IČ 
spektroskopie. Ze získaných spekter vyplynulo, že struktura 
výchozího fosforečnanového skla zinečnatého je tvořena 
tetraedrickými jednotkami typu Q2 se dvěma můstkovými 
kyslíky. S rostoucím obsahem GeO2 dochází k postupné depo-
lymerizaci metafosfátové strukturní sítě, což je spojeno 
s transformací jednotek Q2 na jednotky Q1 s jedním můstko-
vým kyslíkem. Oxid germaničitý se do struktury skel zabudo-
vává ve formě tetraedrů GeO4. 
 
Autoři práce děkují za finanční podporu MŠMT ČR (projekt 
č.  0021627501 a SG 300001). 
 
 
 
 
 
 


