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Úvod 

 
Použití materiálů na bázi makromolekulárních látek na 

mechanicky, tepelně, chemicky a elektricky namáhané strojní 
a  elektrotechnické výrobky vyžaduje dobrou znalost jejich 
strukturního uspořádání, mechanických, chemických a jiných 
vlastností a zpracovatelských procesů. 

Polymery se svými vlastnostmi výrazně odlišují od ma-
teriálů kovových; příčinou je jejich rozdílná strukturní stavba, 
proto je důležité hodnotit jejich strukturu i vlastnosti nejen 
v makroskopickém měřítku, ale i na submikronové úrovni. To 
je nezbytné především při vývoji a hodnocení nových typů 
materiálů, zejména ve formě povlaků. 

Řízení struktury v submikronovém měřítku umožňuje 
připravovat nanokompozitní materiály s řízenými vlastnosti, 
což je umožněno širokým výběrem organických monomerů, 
kovových alkoxidů a rozpouštědel. Z ekologického hlediska 
je důležité, že rozpouštědlem může být voda nebo její směs 
s alkoholy. 

Organicko-anorganické (O-A) materiály nabízejí velké 
množství potenciálních nebo již technologicky zvládnutých 
aplikací: používají se jako optické nátěry, biomateriály, mem-
brány, jako ochranné povlaky proti poškrábání, korozi, oxida-
ci, apod. 

Praktické aplikace  O-A povlaků vyžadují znalost hlav-
ních materiálových charakteristik, především mechanických 
vlastností (pevnost, houževnatost, mikrotvrdost, apod.). O-A 
materiály jsou systémy značně složité, je tedy nutná multidis-
ciplinární charakterizace, u povlaků zvláště se zřetelem na 
povrchové vlastnosti. Mechanické vlastnosti povlaků odrážejí 
celou řadu faktorů ovlivňujících konečný stav celého systému. 

Pro určení tvrdosti a modulu pružnosti samotného povla-
ku, bez vlivu substrátu, je nutno použít instrumentovanou 
zkoušku tvrdosti při malých zatíženích. V tomto příspěvku je 
hodnocen vliv druhu a množství plniva (přírodní, nemodifiko-
vaný montmorillonit a koloidní oxid křemičitý). 

Hodnocené povlaky byly připravované s cílem vytvořit 
anti-odrazové, anti-reflexní nebo anti-statické vrstvy odolné 
proti vlivům okolního prostředí (vlhkost, působení částic …). 

 
 
 

Experimentální materiál 
 
Nové typy O-A povlaků jsou vyvíjeny v ÚMCH1. 

Hodnocené povlaky byly připraveny z organokřemičitého 
prekurzoru [3-(glycidyloxy) propyl] methyldiethoxysilanu 
(GMDES) a oligomerního triaminu s koncovými primárními 
aminoskupinami (Jeffamine T403) a přidáním siliky nebo 
montmorillonitu Na+. Nanokompozitní povlaky byly 
vytvářeny dvěma nezávislými reakčními mechanismy: 
anorganické struktury vznikaly tzv. sol-gel procesem 
zahrnujícím dva následné procesy: (kyselou) hydrolýzu 
alkoxyskupin a (bazickou) polykondenzaci prekurzoru 
GMDES. 

Organická polymerní síť byla vytvářena adičními 
reakcemi glycidylových skupin GMDES s aminoskupinami 
příslušného Jeffaminu T403. Reakční prostředí tvořila směs 
vodapropan-2-ol (7:3  hmotnostně), HCl sloužila jako 
katalyzátor hydrolýzy sol-gel procesu, Jeffamine nejdříve 
působil jako katalyzátor polykondenzace sol-gel procesu při 
laboratorní teplotě, poté  za zvýšené teploty  jako reakční 
složka při tvorbě organické polymerní sítě. Vznikly 
transparentní, ve většině případů bezbarvé nebo slabě 
nažloutlé produkty ve formě volných nátěrových filmů nebo 
povlaků na skle. Tloušťka se pohybovala okolo 100 m. 

Anorganická síťová výstavba (sol-gel proces): 

kde R je alkyl, ROH je hydroxyl skupina nebo alkyl, * je buď 
(aktivní) alkoxylová nebo hydroxylová skupina nebo nějaká 
jiná skupina v procesu netečná. 

Organická síťová výstavba: 

 

LOKÁLNÍ MECHNICKÉ VLASTNOSTI ORGANICKO-ANORGANICKÝCH  
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Hodnocené vzorky: 
O-A O-A matrice       
 (GMDES a T403) 
S  O-A matrice se silikou 20 hm.%   
 (GMDES, T403 a SiO2) 
M  O-A matrice s montmorillonitem Cloisite Na+ 

1 hm.%  (GMDES, T403 a MMT Na) 
S1-S8     O-A matrice se silikou 040 hm.% 
 (GMDES, T403 a SiO2) 

 
 

Experimentální metody 
 
V ÚMCH je proces vzniku a struktura připravených 

povlaků hodnocena využitím spektroskopie NMR (nukleární 
magnetická rezonance)1,2. Struktura hybridních O-A 
nanokompozitních povlaků byla studována pomocí metod 
SAXS a WAXS (maloúhlového a  širokoúhlového rozptylu 
paprsků X)14. Morfologie povrchů nátěrových filmů byla 
sledována pomocí AFM (mikroskopie atomových sil) za 
použití kontaktního i  bezkontaktního režimu1,5. Teplotní 
závislosti obou složek komplexního smykového modulu byly 
hodnoceny metodou dynamické mechanické termální 
analýzy6. Byly testovány pevnostní charakteristiky vzorků ve 
formě volných nátěrových filmů: ze závislosti napětí 
deformace byly určeny tažnost, pevnost a houževnatost1,7. 
Dalším ze způsobů hodnocení kvalitativních vlastností 
povlaků je „scratch test“, který byl prováděn pomocí AFM 
s přítlačnou silou řádově 100 nN (cit.5). 

Indentační experimenty byly uskutečněny použitím 
přístroje MTS NanoIndenter XP s použitím metody CSM 
(kontinuální měření tuhosti). Tato metoda je založená na 
principu superpozice velmi malé sinusoidní síly s lineárně 
rostoucí zátěžnou sílou. Odezva indentoru při dané frekvenci 
a fázovém posunu mezi silou a  posunutím indentoru je 
měřená průběžně jako funkce hloubky vtisku. Vyhodnocení 
odezvy vede k určení kontaktní tuhosti S v závislosti na 
hloubce vtisku. Mechanické vlastnosti pak mohou být určeny 
ze vztahu: 

kde Ac je projekční kontaktní plocha mezi indentorem 
a vzorkem při maximální síle,  je konstanta závislá na druhu 
indentoru a Er je redukovaný modul pružnosti: 

1 / Er = (1  υm
2) / Em + (1  υi

2 ) / Ei         (2) 

kde Ei (1140 GPa) a υi (0,07) jsou elastické vlastnosti 
indentoru, Em a υm jsou elastické vlastnosti zkoumaného 
vzorku. V práci byla předpokládána hodnota Poissonova čísla 
pro hodnocený materiál 0,35. Modul pružnosti vzorku je pak 
vypočten ze vztahů (1 a 2)8. Tvrdost H jako podíl zátěžné síly 
P a kontaktní plochy Ac: 

H = P / Ac = c P / hc
2          (3) 

kde c je geometrická konstanta a hc je kontaktní hloubka 
vtisku při maximálním zatížení. Parametry měření: amplituda 
5 nm, oscilační frekvence 75 Hz, změna hloubky vlivem 
teploty <0,05 nm s1, maximální hloubka vtisku 2,5 m. 

 

 
Výsledky měření 

  
Na obr. 1. a obr. 2. jsou hloubkové průběhy indentační 

tvrdosti a indentačního modulu pružnosti vzorků O-A, S a M. 
Průběhy tvrdosti a modulu pružnosti s hloubkou nejprve 
klesají od povrchu. Tento pokles v malých hloubkách je 
pozorovatelný ve všech polymerních systémech9 a může být 
způsoben velikostním efektem, resp. vlivem zaoblení 
indentoru a způsobem kalibrace8. Při homogenní tloušťce 
vrstvy 100 m maximální hloubka vtisku (2,5 m) dosahuje 
2,5 % tloušťky vrstvy. Ovlivnění naměřených hodnot 
substrátem v okolí lokálního minima křivek je tedy 
minimální. 

Povlak S se silikou měl stejnou nanotvrdost jako povlak 
O-A bez plniva, ale došlo k poklesu indentačního modulu 
pružnosti. Povlak M s přídavkem montmorillonitu měl stejný 
indentační modul jako povlak bez plniva, ale vyšší 
nanotvrdost. 

V článcích10,11 byla hodnocena drsnost povrchu těchto 
vzorků a byly provedeny tribologické zkoušky metodou ,,pin-
on-disc“. Bylo zjištěno, že povlaky se silikou mají mnohem 
nižší míru opotřebení než povlaky s montmorillonitem, 
přestože měly menší tvrdost. Proto byly dále hodnoceny 
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Obr. 2. Průběh indentačního modulu pružnosti v závislosti na 
hloubce proniknutí indentoru vzorků O-A, S, M 

Obr. 1. Průběh indentační tvrdosti v závislosti na hloubce pronik-
nutí indentoru vzorků O-A, S, M 
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povlaky s různým množstvím tohoto plniva. 
Na obr. 3. je hloubkový průběh indentační tvrdosti vzor-

ků S1 až S6. Tvrdost s hloubkou nejprve klesá. Hodnoty cha-
rakterizující povlak byly určeny z lokálních maxim křivek 
a jsou uvedeny v tab. I. Výraznější vliv má obsah aditiva nad 
20 %. 

Na obr. 4. je hloubkový průběh indentační tvrdosti vzor-
ků S1 až S8. Obsah aditiva 40 % má značný vliv na hodnotu 
tvrdosti. Ovšem velký rozptyl naměřených hodnot svědčí 
o velké nehomogenitě povlaku. 
 
 

Závěr 
 
Tato práce obsahuje výsledky nanoindentačních analýz 

hybridních O-A nanokompozitních povlaků bez plniva 
a s přidáním montmorillonitu a koloidního oxidu křemičitého. 
Přidání 0,5 % oxidu křemičitého zlepšilo odolnost povlaků 
proti opotřebení, přestože se nezvýšila tvrdost. Proto byly 
hodnoceny vzorky s vyšším obsahem tohoto aditiva. Výsled-
ky doplňují poznatky získané jinými metodami17 a přispějí 
tak k optimalizaci vytváření těchto povlaků vzhledem 
k aplikacím vyžadujícím zvýšenou odolnost proti opotřebení. 
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O. Bláhováa and M. Špírkováb (a NTC ZČU Plzeň, 

b ÚMCH AV ČR Praha, Czech Republic): Local Mechanical 
Properties of Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings  

 
The paper deals with the determination of local me-

chanical properties of hybrid organic-inorganic epoxy-based 
coatings. Examined specimens were prepared from function-
alized organosilicon precursors, oligomeric di- or triamines 
and colloidal silica particles. The mechanical properties were 
studied by nanoindentation technique. Tests were performed 
to study influence of additives on indentation hardness and 
indentation modul. 
 

 

Vzorek Obsah  
plniva [%] 

HIT 
[MPa] 

EIT 
[MPa] 

S1 0 5,48 ± 0,47 483 ± 61 

S2 0,5 4,66 ± 0,43 457 ± 49 

S3 5 4,64 ± 0,27 438 ± 22 

S4 10 5,69 ± 0,28 737 ± 23 

S5 20 8,70 ± 1,15 1034 ± 92 

S6 30 10,74 ± 1,72 966 ± 119 

S8 40 100,23 ± 16,81 3890 ± 422 

Obr. 4. Průběh indentační tvrdosti v závislosti na hloubce vtisku 
vzorků S1 až S8 

Obr. 3. Průběh indentační tvrdosti v závislosti na hloubce vtisku 
vzorků S1 až S6 

Tabulka I 
Hodnoty indentační tvrdosti a indentačního modulu pružnosti 
povlaků s různým obsahem SiO2 


