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MOTIVACE
• Přehledová přednáška o interakci mezi termoplasty a epoxidy se 

zaměřením na mechanizmy vzájemné adheze. Využívá obsah dvou 
souhrnných článků na dané téma publikovaných v letech 2001 a 2014.

• Záměr autorů přehledových článků• Záměr autorů přehledových článků

• Zhodnotit vzájemné působení a možnou konstruktivní 
spolupráci mezi vybranými termoplasty (TP) a epoxidy (TS)

• Posoudit možnosti aplikace TP při spojování polymerů

• Představit pokrokové technologie spojování kompozitů

M1
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M1 Plán autorů zmíněných článků je obsahem přednášky
Minster; 25.10.2016
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Hlavní technologie spojování
• Mechanické spoje (šrouby, nýty, vruty, spony)

• Nevýhody: nákladné vrtání a instalace spojovacích prvků, koncentrace 
napětí kolem otvorů, porušení výztužných vláken, zvýšení váhy, ...

• Lepené spoje (hlavně epoxidová lepidla)

• Nevýhody: pracné, vyžadují přípravu povrchů, dlouhá doba vytvrzování za • Nevýhody: pracné, vyžadují přípravu povrchů, dlouhá doba vytvrzování za 
zvýšených teplot.

• Sváření a tavné spojování (technologie založena na splynutí nebo sloučení 
materiálů, které mají být spojeny)

• Výhody: vyšší rychlost operace spojování, příznivější podmínky, redukce 
příp. i eliminace nutnosti upravovat povrchy.

• Nevýhody: svářet lze jen TP a jejich kompozity. 



THERMOPLASTICKO/THERMOSETICKÁ ADHEZE

M2



Snímek 7

M2 Adhezní spojení využívá adhezní a kohezní síly. Adhezní síly působí na površích dvou spojovaných částí, kohezní síly drží 
pohromadě sousední (přilehlé) molekuly spojovaných materiálů. Oboje jsou výsledkem sil, které existují mezi atomy a 
molekulami a jsou přičítány molekulárním interakcím krátkého a dlouhého dosahu, tj. primárním a sekundárním vazbám.
Minster; 25.10.2016



SÍLY NA MEZIFÁZI A V OBJEMU MATERIÁLU
Síla Zdroj síly Energie 

vazby 
[KJ/mol]

Výskyt

Primární síly 
krátkého 
dosahu

Kovalentní vazba 
(sdílení jednoho 
nebo více párů 
elektronů mezi 
dvěma prvky)

60 - 700 Kosočtverečné a 
zesíťované polymery, 
anorganické látky 
s krystalickou mřížkou, 

dvěma prvky)
s krystalickou mřížkou, 
usměrněná

Iontová a 
elektrostatická 
vazba (jako 
kovalentní, s vyšším 
rozdílem 
elektronegativit)

600 - 1000 Krystaly, méně 
usměrněná než 
kovalentní

Kovová vazba
(valenční elektrony 
jsou sdílené všemi 
atomy)

100 - 350 Elektrostatické síly mezi 
elektrony a kladně 
nabitými ionty kovu



SÍLY NA MEZIFÁZI A V OBJEMU MATERIÁLU
Síla Zdroj síly Energie vazby 

[KJ/mol]
Výskyt

Sekundární 
nebo van der 
Waalsovy síly 
dlouhého 

Dispersní vazba
(Londonův efekt = 
vznik proměnného 
dipólu a dalšího v jiné 

0,1 - 40 Vzniká mezi dočasnými 
dipóly, je považována za 
zdroj 75-100% molekulární 
kohezedlouhého 

dosahu
dipólu a dalšího v jiné 
blízké molekule)

koheze

Polární vazba 4 – 20 Vzniká interakcí stálých 
dipólů

Vodíková vazba Do 40 Slabá interakce mezi 
molekulami, sdílení 
protonu dvěma atomy s 
volným elektronovým 
párem

M3
M13
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M3 Hlavní typ sil na mezifázi jsou van der Waalsovy sekundární síly dlouhého dosahu, (fyzikální adsorpce, tj. schopnost pórovitých
látek poutat na povrchu plyny a pevné látky), vodíkové vazby (silná polární přitažlivost), kovalentní vazby (elektron náleží 
dvěma atomům) a chemické sorpční vazby (koloidy poutají tekuté a plynné látky).
Minster; 25.10.2016

M13 Van der Waalsovy síly: Coulombická - ve vodě, indukční - polarizovaná molekula, disperzní - kmitáním molekul vznikne dipól.
Minster; 1.11.2016



TEORIE ADHEZE
Kohezivní pevnosti lepidel a lepených kompozitů jsou běžně vyšší než 
mezifázové pevnosti, takže pokud jsou zvolena lepidla, je chování spoje 
určováno zejména mezifázovou pevností.

Univerzální teorie, která by byla schopna přesně vysvětlit možné interakce 
mezi lepidlem a lepenou části neexistuje.

i) fyzikální adsorpce (schopnost pórovitých látek poutat na povrch plyny 
i pevné látky)

ii) mechanické propojení (proplétání, zapadnutí do sebe)

iii) chemická vazba (kovalentní, vodíková)

iv) difuze, tj. prolínání, prostupování polymerních kapalin nebo plynů

v) elektrostatické vazby

M11
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M11 ad i) Příslušné povrchy nesmí být vzdáleny více než 10 Ao, pro kvalitní tavné spojení je nutné roztavené materiály 
homogenně rozprostřít 
ad ii) Význam mají nerovnosti povrchu lepených částí, lepidla musí mít nízkou viskozitu a dokonale pokrýt povrch. Lepení 
roztavenými lepidly nebo sváření TP může eliminovat úpravy povrchu zdrsňováním, protože roztavené materiály mohou změnit
topografii povrchů i vytlačit vzduchové bubliny z mezifáze.
ad iii) Výsledek povrchových chemických sil. Čtyři typy: kovalentní, vodíková, van der Waalsova a vzájemné působení na 
základě acidní báze.
ad iv) Teorii lze aplikovat, když lepidlo i lepený objekt jsou polymerní materiály s možností zaplétání dlouhých molekulových 
řetězců (interdifuze) za teplot převyšujících výrazně teplotu skelného přechodu. Tloušťka interdifuzní vrstvy je 10 – 1000 Ao, 
bez koncentrací napětí, pokud obě látky mají podobné fyzikální vlastnosti. Mobilitu molekulových řetězců lze zvýšit teplotou, 
tlakem a rozpouštědly.
ad v) Příčinou odporu k vzájemnému oddělení jsou elektrostatické síly.
Minster; 31.10.2016



VZÁJEMNÉ INTERAKCE THERMOPLAST – EPOXY

PRO ZÍSKÁNÍ DOBRÉHO SPOJENÍ TP a TS JSOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ CHEMICKÁ 
A DIFUZNÍ VAZBA. OBA POLYMERY – TP A TS – MUSÍ BÝT MÍSITELNÉ PŘED 
VYTVRZENÍM TS.  

Vedle slučitelnosti obou typů polymerů je třeba sledovat:

• Mechanické chování a ekologické aspekty aplikace

• způsoby začlenění TP zprostředkovatele a schopnost jeho svaření bez • způsoby začlenění TP zprostředkovatele a schopnost jeho svaření bez 
degradace TS

• chemické a fyzikální vlastnosti TP s ohledem na standardní vytvrzovací 
proces TS

• možný vznik reziduálních napětí či zvýšení váhy prvku

• rezistence vůči působení vlhkosti, rozpouštědel, příp. trvalého fyzikálního 
či chemického zatížení.



POTENCIÁLNÍ TP

•Polyetersulfon (PES)

•Odolný teplu, transparentní, amorfní plast.

••Použit ke zvýšení tuhosti epoxidů. Rozpustný 
v nevytvrzené epoxidové matrici, po vytvrzení je 
původní mezifázová hranice neidentifikovatelná.



Polysulfon (PSU)• Tg = 190oC 

• Vysoká pevnost, zanedbatelný creep, dobré elektrické 
vlastnosti, průhledný, samozhášivý, rezistentní vůči 
mazivům, rozpouštědlům a chemikáliím. 

• Zpracování: průtlačné lisování, injekční a pneumatické • Zpracování: průtlačné lisování, injekční a pneumatické 
tvarování. 

• Schopen vytvořit až 60 µm tlustou interdifuzní zónu na 
povrchu epoxidu. Použit k vytvoření TP mezivrstvy při 
spojování TS „T“ průřezů k plochým TS laminátům 
(indukční sváření).



Polyeterimid (PEI)
Amorfní, jantarově žlutý až transparentní TP s vlastnostmi, 
které jsou blízké poly- eter- eter ketonu (PEEK). 

Mísitelný s epoxidovými monomery, při určitých teplotách 
probíhá speciální konverze (přeměna). Proto existuje ve probíhá speciální konverze (přeměna). Proto existuje ve 
spojení s epoxidy ve zvláštní kontinuální nebo fázově 
změněné morfologii. 

Interdifuzní zóna má tloušťku až 50 µm i za účasti 
uhlíkových vláken.

M4
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M4 Polyamid (PA)
Polymer obsahující monomery amidů spojené peptidovými vazbami (kovalentní vazba, která se vytváří při kondenzaci). 
Adheze mezi epoxidy a PA je možná následujícími mechanismy:
a) vytvořením kovalentních vazeb mezi amidy v PA a epoxidovými skupinami v matrici 
b) vodíkovými vazbami mezi amidovými vodíky a kyslíky v epoxidové matrici
c) zapletením molekulárních řetězců mezi PA a epoxidy za předpokladu zvýšení pohyblivosti PA molekulárních řetězců 
pomocí zvýšené teploty nebo užitím rozpouštědel (semi- interpenetrating polymer networks (IPNs), tj. vytváření pronikajících 
se polymerních spletí).

Další možné TP užité ke zvýšení lomové houževnatosti epoxidů:
PPO (polyphenylen oxid), PEO (polyetylen oxid), PMMA (polymetylmetakrylát).
Minster; 25.10.2016



MOŽNÉ METODY ZVÝŠENÍ ADHEZE TP – TS TAVNĚ 
SPOJENÝCH TS KOMPOZITŮ

TP s aminovými skupinami (N – H) mohou zajistit pevné 
spojení 

• kovalentními vazbami mezi amidovými hydrogeny v TP a • kovalentními vazbami mezi amidovými hydrogeny v TP a 
epoxidovými skupinami v epoxidové matrici

• vytvářením vodíkových vazeb mezi amidovými 
hydrogeny a oxygeny v epoxidové matrici

• vytvářením semi-pronikajících se polymerních sítí mezi 
TP a epoxidovými molekulárními řetězci



Použití blokových kopolymerů a látek 
podporujících slučitelnost

Blokové kopolymery snižují mezifázové napětí a 
zvyšují adhezi mezi částicemi a matricí. Další zvyšují adhezi mezi částicemi a matricí. Další 
možností je vytvořit blokový kopolymer in situ, např. 
přidáním látek podporujících slučitelnost. Ty 
obsahují aktivní funkční skupiny, které mohou 
vytvořit kovalentní chemickou vazbu alespoň 
s jedním ze spojovaných polymerů.

M12
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M12 Blokové kopolymery jsou tvořeny bloky různých  polymerizovaných monomerů. Monomer je nízkomolekulová výchozí látka s 
minimálně dvěma  chemickými vazbami nutná k vytvoření makromolekulární látky.
Minster; 1.11.2016



Použití semi-pronikajících se polymerních sítí 
(IPNs)

Semi- IPN = polymer obsahující jednu nebo více 
sítí a jeden nebo více lineárních nebo sítí a jeden nebo více lineárních nebo 
rozvětvených polymerních řetězců. 

Je charakterizován pronikáním (na molekulové 
úrovni) alespoň jedné ze sítí s alespoň jedním 
lineárním či rozvětveným polymerem. Chemické 
vazby nevznikají.



Úpravy povrchu

Měly by směřovat ke zvýšení povrchové energie 

a počtu spojovacích funkčních skupin (el. výboj, 
plazmové zpracování, leptání, okysličování). plazmové zpracování, leptání, okysličování). 

Přednost mají úpravy povrchu pro vytvoření 
iontových nebo polárních vazeb před vazbami 
volných radikálů.



TAVNÉ SPOJOVÁNÍ TS KOMPOZITŮ
a) společně vytvrzený (co-cured) TP film 

TP vrstva s dobrou kompatibilitou (chemickou 
nebo mechanickou) s TS matricí je společně nebo mechanickou) s TS matricí je společně 
vytvrzena s TS kompozitním laminátem, kde 
vytvoří povrchovou vrstvu TP. Obě složky 
s povrchem TP se pak spojí tavně.



b) TP hybridní mezivrstva
• Hybridní mezivrstva je tvořena tkanou látkou, která je 

v prepregové operaci impregnována (napuštěna) na 
jedné straně TP polymerem.

•• Hybridní vrstva je poté připojena k zvlhčenému TS 
laminátu a proběhne (typicky v autoklávu) vytvrzovací 
cyklus. TP matrice proniká suchými částmi hybridní 
mezivrstvy a mísí se s TS pryskyřicí (interdifuse). Tkaná 
látka podporuje mechanickou vzájemnou vazbu mezi TP 
a TS.



SPOJENÍ TS KOMPOZITU TAVNÝM SPOJOVÁNÍM

M5
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M5 Jakmile se na povrchu TS kompozitu vytvoří společně vytvrzený TP povrch, může být provedeno stavení plastů tavným 
spojením podobně jako při spojování TP materiálů.
Minster; 25.10.2016



Tři etapy vytvoření a kolapsu rozhraní mezi 
spojovanými částmi

M6



Snímek 22

M6 Načasování jednotlivých etap, intenzita tlaku a časový průběh zatížení teplem musí být účinně řízeny tak, aby výsledkem bylo 
adekvátní spojení. Důležité je zachování těsného kontaktu v době vytvrzování roztaveného nebo změkčeného materiálu, aby 
nedošlo k dekonsolidaci, zejména pro kompozity s pružnými plnidly.
Minster; 25.10.2016



Metody tavného spojení

METODY TAVNÉHO SPOJENÍ

Objemové 
ohřívání

Dvoufázové 
techniky

Ohřev třením Elektromagneti
cký ohřev

Autokláv
(objemová 

Horkou deskou
Horkým 

Rotační 
Hybné 

Odporový
Indukční(objemová 

konsolidace)
Horkým 
tlakem

Horkým 
plynem
Infračervený 
ohřev
Ohřev laserem

Hybné 
Vibrační
Ultrazvukové

Indukční
Dielektrický 
ohřev
Mikro-vlnový 
ohřev



Objemová konsolidace
• je ideální, nezpůsobuje přitížení celku, nevyžaduje 

zvláštní úpravu povrchů, pevnost spojení je prakticky 
stejná jako u mateřských materiálů. 

• ALE: zahřívá se celý objem (je třeba více času), • ALE: zahřívá se celý objem (je třeba více času), 
proceduru je třeba komplexně připravit tak, aby tlak 
působil po celou dobu na celé ploše a aby nedošlo 
k distorzi nebo delaminaci kompozitních dílů, které mají 
být spojeny. 



Dvoufázové techniky

•vyžadují zhruba stejné, relativně delší, doby 
ohřevu, které jsou závislé na rychlosti vedení tepla 
v polymeru. v polymeru. 

•ALE: Matrice se může přilepit k desce a vlákna 
nejbližší výztužné vrstvy laminátu se mohou 
nevhodně přemístit po odstranění vyhřívací desky.



Třecí metody
• Teplo se vytváří třením spojovaných částí, které jsou 

drženy pod tlakem. 

• Pro vibrační spojení platí: relativně lineární tření, čas 
tavení 1 – 5 vteřin, frekvence vibrací typicky 100-240 Hz tavení 1 – 5 vteřin, frekvence vibrací typicky 100-240 Hz 
s amplitudou 1-5 mm a tlakem 1-4 MPa. Lepší výsledky 
jsou při spojování krátko-vlákenných kompozitů, dlouhá 
vlákna mohou v průběhu procesu změnit polohu.



Ultrazvuková metoda 

je kombinací povrchového a intermolekulárního tření 
s frekvencí 20-40 kHz. Spojení se urychluje vytvořením s frekvencí 20-40 kHz. Spojení se urychluje vytvořením 
výčnělků na spojovaných površích, které iniciují tavný 
proces. Roztavená látka se poté rozprostře po spojované 
ploše. Tímto způsobem lze dosud vyrábět jen malé 
konstrukční části do velikosti několika centimetrů.



Příklady vytváření iniciátorů tavení při spojování 
ultrazvukem



Elektromagnetický ohřev

je možný čtyřmi základními způsoby. Odporový 
ohřev vyžaduje vložení vodiče mezi spojované části, 
jeho odpor vytváří tepelnou energii. Indukční ohřev jeho odpor vytváří tepelnou energii. Indukční ohřev 
je podobný – mezi spojované část se vkládá vodivý 
feromagnetický přijímač a střídavé magnetické pole 
(0,1 KHz – 10 MHz), coby zdroj tepelné energie, je 
vytvářeno indukční cívkou umístěnou mimo lepený 
spoj. V obou případech zůstává v místě spoje 
vložený materiál, což může být nevýhodné.

M7
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M7 Dielektrický ohřev 13 MHz – 100 MHz, mikro-vlnový ohřev 2 – 10 GHz. Jsou určeny pro dipolární materiály. Jejich molekuly 
jsou excitovány: rotací dipól – dipól, rotaci molekul a vibrací molekul.
Uhlíková vlákna jsou vodivá a tvoří štít pro šíření elektromagnetických vln.
Minster; 25.10.2016



Spojení odporové



POROVNÁNÍ METOD TAVNÉHO SPOJENÍ
V porovnání s adhezními spoji vyžadují více času pro 
výzkum a vývoj ke stavu použitelném v reálných 
konstrukčních prvcích. Hlavní problém je vytvoření 
optimálních podmínek, zejména pro řízení dodávek optimálních podmínek, zejména pro řízení dodávek 
tepelné energie tak, aby proces nezpůsobil degradaci 
spojovaných materiálů nebo nevýhodné přemisťování 
vlákenné výztuže.



M14
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M14 Termoplastická hybridní mezivrstva s použitím tkaniny
Minster; 1.11.2016



M8
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M8 Vytvoření a zánik TP/TS mezifáze (styčná plocha, rozhraní) je třeba ověřit pro každý vybraný pár polymerů.
Minster; 25.10.2016



MECHA
NICKÉ

ADHE
ZNÍ

ODPOR
OVÉ

ULTRAZ
VUKOVÉ

INDUKČ
NÍ

DVOUFÁ
ZOVÉ

provedení 4 10 10 10 10 10

možnost 
reprodukce

10 5 8 9 9 9

trvanlivost 5 5 8 9 8 9trvanlivost 5 5 8 9 8 9

cena 2-7 3-7 7-6 8-6 7-6 7-5

výrobní čas 2 0 8 10 8 7

úprava 
povrchu

2 2 10 10 10 10

flexibilita 10 10 5 5 7 7

M9
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M9 POROVNÁNÍ RŮZNÝCH SPOJOVÝCH TECHNIK VE ŠKÁLE OD 0 (NEJMÉNĚ VHODNÁ) DO 10 (NEJVHODNĚJŠÍ)
Prvá hodnota odpovídá nízko-objemové produkci do 10 kusů.
Minster; 25.10.2016



spojování 
velkých 
dílů

10 10 8 5 8 2

přímá 
kontrola

5 10 10 10 10 5

výrobní 
prostředí

10 10 10 10 10 10

možnost 
oprav

10 10 8 7 7 8

recyklace 10 0 8 5 8 2

ekologie 10 2 8 8 8 8

MECHANI
CKÉ

ADHEZNÍ ODPORO
VÉ

ULTRAZV. INDUKČNÍ DVOUFÁZ
.



ZÁVĚR

Výzkum této problematiky by měl přinést rychlejší 
kompletování kompozitových konstrukčních částí i 
jejich ekonomičtější výrobu.jejich ekonomičtější výrobu.

DĚKUJI ZA POZORNOST

M10



Snímek 36

M10 Objasnění možných mechanismů na mezifázovém rozhraní mezi TP a TS
Prozkoumání a zhodnocení realizovatelných přístupů k zlepšení mezifázové adheze vlákny vyztužených polymerních 
kompozitních částí spojovaných tavným způsobem s ohledem na rychlost realizace a jejich cenu
Minster; 25.10.2016


