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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací antibakteriálních 

organojílových nanočástic v biopolymerní matrici nanokompozitu. Účinnou antibakteriální 

látkou je ciclopiroxolamin a trolamin salicylát. Jako nosná matrice byl použit jílový 

minerál vermikulit a montmorillonit. Pro výrobu biopolymerní matrice nanokompozitu byl 

použit polyvinylacetát, polyvinylalkohol a polyethylenoxid. Struktura vybraných 

připravených filmů byla charakterizována pomocí rentgenové difrakční analýzy, 

infračervené spektroskopie, skenovací elektronové mikroskopie a světelného mikroskopu. 

Antibakteriální testy vybraných nanokompozitů byly testovány proti bakteriálním kmenům 

Staphylococcus aureus, Clostridium difficilae, Enterococcus faecalis, Escherichia coli a 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

Klíčová slova: vermikulit, montmorillonit, ciclopiroxolamin, trolamin salicylát, 

biopolymerní nanokompozit 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the preparation and characterization of antibacterial 

organoclays nanoparticles in the biopolymer matrix of nanocomposite. An effective 

antibacterial agent is cyclopiroxolamine and trolamine salicylate. The clay mineral 

vermiculite and montmorillonite were used as the carrier. Polyvinyl acetate, polyvinyl 

alcohol and polyethylene oxide were used to make the nanopomposite biopolymer matrix. 

The structure of the prepared films was characterized using X-ray diffraction, infrared 

spectroscopy, scanning electron microscopy and light microscope. Antimicrobial activity of 

nanocomposites was tested against bacterial strains of Staphylococcus aureus, Clostridium 

difficilae, Enterococcus faecalis, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. 
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Seznam zkratek 

BEN bentonit 

BRA Brazílie 

Bz2O2 benzoylperoxid 

CCM Česká sbírka mikroorganismů 

CPX ciclopiroxolamin 

CS chitosan 

hm. % hmotnostní procento 

IČ infračervená spektroskopie 

MMT montmorillonit 

MOF mukoadhezivní orální filmy 

PVAc polyvinylacetát 

PVA polyvinylalkohol 

PEO polyethylenoxid 

SM světelná mikroskopie 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

TRO trolamin salicylát 

VAc vinylacetát 

VER vermikulit 

XRD rentgenová difrakční analýza 
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1 Úvod 

Polymerní nanokompozity s antibakteriálními vlastnostmi představují velkou skupinu 

materiálů, které nacházejí využití v různých oblastech života. Jednou z nejintenzivněji 

využívanou oblastí je medicína. Tyto materiály nacházejí využití jak pro ochranu přístrojů 

a nástrojů proti množení se mikrobů na povrchu tak i jako povlaky pro různé zdravotnické 

prostředky jako jsou stenty nebo protézy. Už z výčtu těchto vysoce specializovaných 

aplikací ve velmi náročném prostředí vyplývá, že takový to nanokompozitní materiál musí 

být precizně připraven a musí vyhovět přísným kritériím medicíny. Tyto kritéria mimo jiné 

zahrnují stabilitu materiálu, netoxický projev vůči lidskému organizmu, relativní flexibilitu 

v provedení atd.  

 V současné době v oblasti výzkumu těchto materiálu panuje trend zaměřit  

se na takové typy kompozitů, které by byly nejen stabilní v daném aplikačním prostředí, 

ale aby vykazovaly stabilní funkční vlastnosti. Bylo zjištěno že toho lze dosáhnout 

ukotvením funkční antibakteriální látky na neutrální podložce, která bude zabezpečovat jak 

imobilitu látky, tak poskytne možnost samo obnovovací. 

Zajímavé možnosti v tomto poskytuji jílové minerály, které jako přírodní látky jsou 

potvrzeny jako neškodné pro zdraví a následně bez negativního vlivu na životní prostředí. 

Ve výzkumu jsou vyhledávány pro svoji schopnost se velmi dobře a relativně snadno 

modifikovat. Intekalaci či ukotvením antibakteriální látky získáme hybridní nanočástici, 

kterou následně použijeme jako plnivo pro polymerní matrici. 

Volba polymerní matrice závisí rovněž na konkrétní aplikaci. Často jsou používány 

stabilní polyolefinové nebo fluoroplasty, ale v poslední době se do popředí dostávají 

polymery.  
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2 Cíl práce 

Předkládaná diplomová práce má za cíl laboratorně zpracovat zvolené typy 

polymerních nanokompozitů s využitím modifikovaného jílového nanoplniva. Toto plnivo 

je modifikováno organickou antibakteriální a protiplísňovou látkou ciclopiroxolaminem  

a trolamin salicylátem, a to metodou interkalace. Metoda interkalace je propracována tak, 

že splňuje požadavek minimální funkční koncentrace látky v kompozitu. Laboratorně 

připravený nanokompozit je analyzován všemi vhodnými analytickými metodami. 

Vybrané nanokompozity jsou testované na antimikrobiální funkčnost proti bakteriálním 

kmenům Staphylococcus aureus, Clostridium difficilae, Enterococcus faecalis, Escherichia 

coli a Pseudomonas aeruginosa.  
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3 Teoretická část 

3.1. Jíl a jílové minerály 

Jílové minerály vznikají zvětráváním horninotvorných minerálů, kdy dochází 

k přeměně prvotních minerálů na druhotné. Jsou podstatnou složkou sedimentů, půd  

a reziduí. Základní definice jílů a jílových minerálu z roku 1995 [1]. Přírodní vrstevnaté 

materiály, které jsou složené z jemně zrnitých minerálů, po přidání přiměřeného množství 

vody jsou plastické a po vypálení či vysušení tvrdnou. Součástí jílových minerálů jsou 

z velké části fylosilikáty, ale také v jílových minerálech mohou být obsaženy i jiné 

minerály a organická hmota [2]. Rozdíl mezi jílem a jílovým minerálem je takový, že jíl je 

přírodní, jemnozrnný (< 2 µm nebo < 4 µm) a převážně se jedná o fylosilikáty. Jílový 

minerál může být přírodní i syntetický, nemá pevně dané kritérium v rozměrech a nemusí 

být fylosilikát [3]. 

3.2. Struktura fylosilikátů 

Fylosilikát je odvozen od latinského slova phillos neboli list. Proto je struktura tvořena 

vrstvami (listy). Základní stavební jednotkou jednotlivých vrstev jsou tetraedry [TO4]
m-  

a oktaedry [MA6]
n- (Obr. 1). Centrální kationty tetraedrů T jsou nejčastěji Si4+ nebo také 

Al3+, Fe3+ a Ge4+. Centrální kationty oktaedrů M jsou například Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, 

Mn2+, Ca2+ a Li+. Ve fylosilikátech označení aniontů oktaedrů A bývá O2-, OH-, nebo F-. 

Fylosilikáty jsou tvořeny z dvojrozměrných tetraedrických a oktaedrických sítí  

a mezivrství. Mohou existovat dvě základní struktury. Spojení dvou tetraedrických sítí 

nebo spojení tetraedrické a oktaedrické sítě, mezi kterými se nachází mezivrství. Nejčastěji 

vznikají dva typy vrstev 1:1 a 2:1, čísla označují počet sítí tvořící jednu vrstvu. Prostor 

mezi dvěma vrstvami, mezivrství obsahuje mezivrstevní materiál, který je tvořen z iontů, 

atomů nebo jejich hydratovaných forem. Na začátku studií fylosilikátů se předpokládalo, 

že tetraedry i oktaedry jsou pravidelné, dnes je však známo, že jsou deformované. Proto 

meziatomové vzdálenosti nejsou stejné, ale oscilují kolem střední hodnoty. Meziatomární 

vzdálenost je závislá na chemickém složení polyedrů, tj. na typu centrálního kationtu  

a typu aniontu [2-3].   
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Obr. 1. Základní stavební jednotky jílových minerálů a) tetraedr, b) vazba tetraedrů 

v krystalové mřížce, c) oktaedr, d) vazba oktaedrů v krystalové mřížce [4]. 

3.2.1. Tetraedrická síť 

Periodické tetraedrické sítě jsou tvořeny spojením vrcholů bazálních atomů kyslíku 

tetraedru [TO4]
m-. Čtvrtý vrchol (apikální) směřuje na libovolnou stranu kolmo na rovinu 

sítě. V tetraedrických sítích se vyskytují tetraedry [SiO4]
4-, [AlO4]

5- či [FeO4]
5-. V ideálním 

případě má tetraedrická síť hexagonální symetrii. V důsledku rotace tetraedrů, dochází 

k dytrigonalizaci a desymetrizaci, kdy se celá síť deformuje. Velikost ditrigonalizace  

se vyjadřuje pomocí úhlu rotace tetraedrů. Velikost úhlu je například ovlivňována 

distribucí substituce Al3+ nebo Fe3+ za Si4+. Pro existenci prstence šesti tetraedrů je 

zapotřebí minimum energie a úhel mezi jednotlivými tetraedry 16º [2].  

3.2.2. Oktaedrická síť 

Sítě oktaedrů spolu sdílí vrcholy a polovinu hran. Společná hrana je tvořena 

sousedními anionty oktaedrů [MA6]
n-. Centrální pozice oktaedrů (M) mohou být obsazeny 

stejnými nebo různými kationty či nebýt obsazeny vůbec. Podle obsazení centrálních (M1, 

M2 a M3) pozic lze dělit oktaedrické sítě na tři typy [2]:  

• homooktaedrické, každá trojice sousedních oktaedrů je obsazena stejným 

způsobem, M1 = M2 = M3,  

• mesooktaedrické, v každé trojici jsou stejným způsobem obsazeny dvě ze tří 

pozic, M1 ≠ M2 = M3, M2 ≠ M3 = M1, nebo M3 ≠ M2 = M1,  

• heterooktaedrické, v každé trojici jsou centrální pozice obsazeny různým 

způsobem, M1 ≠ M2 ≠ M3. 
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Další možné dělení oktaedrických sítí je podle obsazených nebo neobsazených 

centrálních pozic kationtů na [2]:  

• trioktaedrické, všechny centrální pozice (M1, M2 a M3) jsou obsazeny kationty,  

• dioktaedrické, dvě ze tří pozic (M1, M2 a M3) jsou obsazeny a třetí je vakantní, 

• monoktaedrické, kde je pouze jedna ze tří pozic (M1, M2 a M3) obsazena.  

Na obrázku 2. jsou vyobrazeny idealizované dioktaedrické a trioktaedrické sítě [2]. 

 

 

Obr. 2. Oktaedrické sítě a) trioktaedrická síť, b) dioktaedrická síť [2]. 

 

3.2.3. Vzájemná vazba tetraedrických a oktaedrických sítí 

Ve strukturách fylosilikátů existují tři typy možného spojení tetraedrické a oktaedrické 

sítě. Z hlediska typu uvedeného spojení lze rozlišit následující varianty [2]: 

1. Spojení dvou tetraedrických sítí přes roviny bazálních kyslíků těchto sítí pomocí: 

- slabých van der Waalsových sil, 

- kationtů, které s bazálními kyslíky tvoří koordinační polyedry a vzniklé vazby mají 

iontový charakter, 

- kationtů s hydratačními obaly, vzniklé vazby jsou slabší než v předchozím případě, 

protože interakce mezi bazálními kyslíky a hydratačními polymery je pomocí 

vodíkových vazeb. 

2. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě přes společnou rovinu kyslíkových atomů. Vazby, 

které vznikají mají charakter polarizovaných kovalentních vazeb. U všech fylosilikátů se 

vyskytuje toto spojení, a proto dochází ke vzniku dvou typů strukturních jednotek. 
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Vrstvy 1:1, oktaedrická a tetraedrická síť mají jednu společnou rovinu kyslíkových 

atomů. Nesdílené kyslíkové atomy vytváří rovinu tzv. bazálních kyslíků. 

Vrstvy 2:1, oktaedrická síť a jí přilehlé tetraedrické sítě mají společné dvě roviny 

kyslíkových atomů. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů vytvářejí dvě roviny bazálních 

kyslíků. 

3. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě mezi bazálními kyslíky tetraedrické sítě a rovinou 

aniontů OH- sítě oktaedrické. Ke spojení dochází pomocí vodíkových vazeb. 

Vzniklé sítě mohou být jedna oproti druhé různě orientované nebo posunuté. Proto 

jejich klad na sebe není v daných strukturách jednoznačný a můžou jejich vrstvením 

vznikat různé struktury (periodické či neperiodické ve směru jejich kladu) [2].  

3.3. Vybrané vrstevnaté silikáty  

Strukturní charakteristikou vrstevnatých silikátů je typ silikátové vrstvy. Chemickými 

charakteristikami je velikost náboje na vrstvách a charakter materiálu v mezivrství. Pro 

praktické aplikace a přípravu nanokompozitů na bázi jílů jsou nejčastěji používané 

vrstevnaté silikáty s typem vrstvy 2:1. Kdy je jejich krystalová struktura tvořena spojením 

dvou tetraedrických a jedné oktaedrické sítě. Velikost vrstvy se pohybuje kolem 1 nm a 

boční rozměr těchto vrstev se pohybuje od 30 nm až do několika μm, podle závislosti  

na konkrétním typu vrstevnatého silikátu [3]. 

3.3.1. Vermikulit 

Vermikulity (VER) se často vyskytují ve formě šupinkovitých agregátů hnědé barvy 

s perleťovým leskem a jejich krystalová struktura je tvořena 2:1 vrstvami. Mezivrstevní 

prostor obsahuje hydratované výměnné kationty, které jsou umístěny mezi vrstvami 

molekul vody. Molekuly vody jsou ve struktuře vázány volně prostřednictvím vodíkových 

můstků. Jako převládající oktaedrický kation vystupuje Mg2+, který se do struktury dostává 

při jeho vzniku, zvětráváním biotitu. Dále vermikulit může obsahovat kationty Ca2+ a Na+. 

Vlastností vermikulitu je, že je schopen výměny kationtů a organických látek 

v mezivrstevném prostoru. Při zahřátí se šupinky vermikulitu od sebe vzdalují a dochází  

ke zvětšení objemu. Tepelně expandovaný VER má mnoho účelů využití, například jako 

zvukově izolační a termoizolační materiál, mazadlo, plnivo a jako nosič chemikálií. 

Neexpandovaný VER se využívá k zachycování radioaktivního a toxického odpadu a dále 

v bytových přepážkách snižuje nebezpečí požáru [2-4].   
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3.3.2. Montmorillonit 

Montmorillonit (MMT) řadíme do skupiny smektitů s typem vrstvy 2:1. Vyskytuje se 

ve formě jemnozrnných agregátů jako kusový nebo zrnitý materiál. Je bílý, narůžovělý, 

nazelenalý nebo nahnědlý. Významnou vlastností je, že je schopen po přidání vody 

mnohonásobně zvětšit objem. Montmorillonit je posuzován jako koncový člen 

diokaedrických smektitů s nízkým nebo nulovým nábojem na vrstvách. Náboj na vrstvách 

je generován substitucí Al3+ za Mg2+ v oktaedrech. Vzniká zvětráváním čedičových tufů, 

sopečných popelů a skel a hydrotermální přeměnou hornin. Částice MMT jsou destičkovité 

či lamelární o středním průměru částice 1µm. V přírodním montmorillonitu se jako 

mezivrstevní kationty nejčastěji vyskytují kationty prvků Ca, Mg, Na a K. Montmorillonit 

se využívá k čištění olejů, tuků, odpadní a pitné vody nebo při výrobě mazadel či při 

zpracovávání ropy. Dále v keramickém, farmaceutickém, gumárenském a kosmetickém 

průmyslu [3-4]. 

3.3.3. Bentonit 

Bentonit (BEN) je skupina jílů, které obsahují z velké části montmorillonit, poté také 

obsahuje kaolinit a ilit. Chemické a minerální složení je velmi různé a závislé na vzniku 

ložiska. Podle schopnosti bobtnání lze bentonity rozdělit do dvou skupin. Na silně 

bobtnavé Na-bentonity, kde se v mezivrství nacházejí výměnné kationty Na+  

a na méně bobtnavé bentonity, kde převládajícím kationtem je K+, Ca2+ a Mg2+. BEN je 

využíván pro skladování odpadů, včetně vyhořelého jaderného paliva. Dále má možnost 

využití v mnoha odvětvích jako je zemědělství, slévárenství, stavebnictví, při výrobě 

keramických materiálů, nátěrových hmot, v potravinářském, farmaceutickém  

a kosmetickém průmyslu [2, 5].  

3.4. Nanokompozitní materiály  

Kompozitní materiál (kompozit) je heterogenní materiál složený minimálně ze dvou 

různých materiálových složek. Žádná složka kompozitu samostatně nevykazuje vlastnosti, 

jaké má výsledný kompozit. Kompozity mají výrazné makroskopické rozhraní mezi 

jednotlivými složkami. Základní složkou kompozitu je matrice, ve které je uloženo plnivo, 

které zvyšuje mechanické nebo fyzikální parametry kompozitu [6].  
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Členění kompozitních materiálů podle velikosti plniva [7]: 

• Makrokompozity (velikost plniva je ve všech směrech větší než 1 mm), př. beton, 

železobeton.  

• Mikrokompozity (velikost plniva je aspoň v jednom směru řádově v µm), př. 

spékané aluminiové prášky. 

• Nanokompozity (velikost plniva je aspoň v jednom směru do 100 nm), př. 

polymer/vrstevnatý silikát. 

Nanokompozitní materiály jsou materiály, které obsahují složky o nanorozměrech. 

Definice nanometrických materiálů je podle velikosti, kdy v jednom rozměru tří-

dimenzionálního systému je velikost menší než 100 nm. Nanoplnivo je rozptýleno 

do matrice během zpracování. Hmotnostní procento obsažených nanočástic je nízké (0,5% 

až 5%). Výsledkem přidání nanoplniva je radikální zlepšení vlastností, například 

mechanickou pevnost, tuhost, elektrickou nebo teplotní vodivost, nehořlavost, tepelnou 

stabilitu, chemickou odolnost a optické vlastnosti. Nanoplnivy jsou částice různých tvarů a 

různého původu. Nanočástice mají velký specifický povrch, který mění jejich vlastnosti 

v porovnání s velkými částicemi. Přidáním nanočástic do matrice se výrazně zlepší 

vlastnosti. Nanokompozity jsou využívány v celé řadě oblastí a nových aplikacích. 

Příklady použití nanokompozitů: tenké filmy kondenzátorů pro počítačové čipy, pevné 

polymerní elektrody pro akumulátory, části motoru automobilů a palivové nádrže, rotory a 

čepele a potravinářské obaly [7]. 

Nanokompozitní materiály lze rozdělit podle typu matric do tří kategorií [7]: 

• S kovovou matricí (př. Fe-Cr/Al2O3, Ni/Al2O3, Co/Cr, Fe/MgO, Al/CNT, Mg/CNT 

a Cu-Sn/CNT) 

• S keramickou matricí (př. Al2O3/SiO2, SiO2Ni, Al2O3/TiO2, Al2O3/SiC a 

Al2O3/CNT) 

• S polymerní matricí (př. Termoplast/termoset, polymer/vrstevnatý silikát, 

polymer/TiO2, polymer/CNT a polymer/podvojný vrstevnatý hydroxid) 

3.4.1. Nanokompozitní materiály - jílový minerál/polymer 

Polymerní nanokompozity jsou tvořeny z polymerní matrice a anorganického 

nanoplniva. Jsou to relativně nové materiály, u kterých se předpokládají lepší fyzikální 

vlastnosti jako je elektrická vodivost, mechanická pevnost. Vzniklý kompozit vykazuje 
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nové funkční vlastnosti vůči původnímu polymernímu materiálu. Metody přípravy 

polymerních nanokompozitních materiálů lze rozdělit do tří skupin [7-8]: 

1. Interkalace polymeru z roztoku. Jedná se o systém rozpouštědel, kdy jsou bobtnavé 

silikátové vrstvy a polymer rozdispergovány ve vodě nebo v organickém rozpouštědle. 

Za stálého míchání a zahřívání jsou polymerní řetězce interkalovány do mezivrství 

silikátu. A po odstranění rozpouštědla vznikají nové nanokompozitní materiály. 

2. In-situ interkalační polymerizace. V první části dochází k nabobtnání vrstevnatého 

silikátu v kapalném monomeru nebo roztoku monomerů. A následně je reakce 

iniciována teplem, radiací nebo difúzí vhodného iniciátoru. Oproti předešlé metodě je 

zapotřebí mnohem vyšších teplot (50–280 ºC). 

3. Interkalace z taveniny. Pelety z organického polymeru jsou společně smíchány 

s jílovým minerálem ve vytlačovacím stroji (extrudéru). Tavenina se následně 

vytlačuje a vzniká polymerní nanokompozit. Při této metodě není zapotřebí 

organických rozpouštědel, proto je tato metoda šetrná k životnímu prostředí. Avšak 

v porovnání s roztokovými metodami má nízkou rychlost difúze do mezivrstevního 

prostoru. 

Jíl/polymerní nanokompozity obsahují velmi malé množství silikátu (3-6 hm%). 

Součást jílového minerálu ovlivňuje vlastnosti kompozitu, snižuje hmotnost, zvyšuje 

pevnost v tahu, tepelnou stabilitu nebo plní funkci samozhášecí přísady [3]. V závislosti na 

povaze použitých složek (vrstevnatý silikát, organický kationt a polymerní matrice) a 

způsobu přípravy lze získat tři hlavní typy kompozitů (Obr. 3). Pokud polymer není 

schopen se interkalovat mezi jednotlivé vrstvy jílu, tak vzniká fázově oddělený kompozit 

(Obr. 3a), jehož vlastnosti zůstávají stejné jako u mikrokompozitů. Dále mohou vznikat 

dva typy nanokompozitů. Interkalované (Obr. 3b), kde mezi vrstvy silikátu je interkalován 

jeden (někdy i více) polymerní řetězec. To vede k dobře uspořádané vícevrstevné 

morfologii polymerních a anorganických vrstev. Pokud jsou vrstvy silikátu úplně a 

rovnoměrně dispergovány v kontinuální polymerní matrici, vzniká exfoliovaná nebo 

delaminovaná struktura (Obr. 3c) [9].  

 



 

21 

 

 

Obr. 3. Schéma vzniklých kompozitů z interkalace vrstevnatého silikátu a polymeru.  

a) rozdělená fáze (mikrokompozit), b) interkalovaný nanokompozit, c) exfoliovaný 

nanokompozit [9]. 

 

3.5. VAc, PVAc a jeho využití v membránách 

Vinylacetát (VAc) je bezbarvá, hořlavá a těkavá kapalina. Výroba vinylacetátu (VAc) 

je založena na reakcí (rov 1.1) ethenu s kyselinou octovou a kyslíkem, společně za 

přítomnosti paladiového katalyzátoru na substrátu oxidu křemičitého. Monomerní 

vinylacetát vře při 72-73 ºC a polymeruje radikálovým mechanismem. 

 

 C2H4 + CH3COOH + 
1

2
 O2

Pd/SiO2
→      C2H3OOCCH3 (1.1) 

Použití VAc je pro výrobu kyseliny octové, polyvinylacetátů a polyvinylalkoholů [10]. 

3.5.1. Polyvinylacetát 

Polyvinylacetát (PVAc) je čirý, bezbarvý a křehký polymer. Nerozpouští se ve vodě, 

v alifatických uhlovodících, olejích a tucích. Dobře se rozpouští v esterech, ketonech  

a aromatických uhlovodících. PVAc je na světle stálý, jeho filmy s obsahem změkčovadel 

na světle žloutnou. Má vysokou adhezi k podkladu, proto jeho hlavní využití je pro výrobu 

lepidel a nátěrových hmot. Pro přípravu PVAc, který bývá dále zpracováván  

na polyvinylalkohol se vinylacetát polymeruje v roztoku nebo v suspenzi. Rozpouštědlem 
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je metanol nebo terc-butylalkohol, který umožňuje připravit vysokomolekulární produkty. 

Teplem nelze PVAc depolymerizovat na monomer, jedním ze štěpných produktů, který 

vzniká, je kyselina octová. Vodnými roztoky alkálií a kyselin se polymer snadno 

hydrolyzuje na polyvinylalkohol [10]. 

 

3.5.2. PVAc a jeho využití v membránách 

V práci [11] byly připraveny nanokompozitní membrány PVAc/TiO2 a porovnány 

s membrány z čistého PVAc. Membrány byly vyrobeny za účelem plynové separace. 

Výsledky ukazují, že částice TiO2 do 10 hm% jsou homogenně rozdispergovány a netvoří 

agregáty. Po přidání TiO2 do PVAc polymerní matrice došlo ke vniku nových vodíkových 

vazeb mezi TiO2 a polymerem. Což vedlo ke snížení krystalinity, zlepšení tepelné stability 

a ke zlepšení propustnosti pro plyny O2, CO2, H2 a směsi plynů O2/N2, H2/N2 a CO2/N2.  

 

3.6. Polyvinylalkohol 

Polyvinylalkohol (PVA) se získává zmýdelněním nebo resterifikací polyvinylacetátu. 

Nejpřínosnější je restrifikace roztoku PVAc v methanolu v alkalickém nebo v kyselém 

prostředí (rov. 1.2) 

 

 

(1.2) 

PVA je bílý prášek krystalického charakteru. Ve vodě je rozpustný a má vysokou 

viskozitu vodných roztoků. Polyvinylalkohol je používán jako ochranný koloid, který 

zajišťuje stabilitu polymerních disperzí. Dále se používá jako zahušťovadlo při výrobě tuší, 

inkoustů, k přípravě lepidel, v textilním průmyslu, jako nátěr odolávající benzínu a olejům 

a pro výrobu ochranných prostředků [9]. V průmyslu optických vláken a také v aplikacích 

farmaceutických, biomedicínských a biochemických, je využíván díky svým vlastnostem 

jako je biologická kompatibilita a biologická rozložitelnost. PVA se využívá pro 

membrány, jako systém distribuce léků a pro umělé biomedicínské přístroje. Nežádoucí 

vlastností PVA  

je špatná odolnost proti rozpouštědlům, nedostatečná pevnost a nízká tepelná stabilita. 

Proto jsou vyráběny PVA nanokompozity, za účelem zlepšení mechanických a tepelných 

vlastností [12]. 
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3.6.1. PVA a jeho využití v membránách 

Filmy tvořené nanokompozity PVA mají vysokou pevnost v tahu, odolnost proti 

přetržení a chemikáliím. PVA membrány jsou vhodné k použití v mnoha oblastech, např. 

v elektronice, pro výrobu textilních a potravinářských obalů. Díky své snadné 

tvarovatelnosti, vysoké čistotě a vynikající životnosti. V práci [13] připravili 

nanokompozitní filmy PVA-Na2ZrO3 s různým obsahem nanočástic Na2ZrO3. Filmy byly 

připraveny odléváním vodné suspenze Na2ZrO3. V této suspenzi byl PVA rozpuštěn 

zahříváním při 95ºC za stálého míchání po dobu 3 hodin. Poté byl roztok homogenizován 

v ultrazvuku a vylit do čisté sklářské formy a vysušen. Především byly studovány 

strukturní a elektrické vlastnosti PVA matrice. Výsledné analýzy ukázaly, fyzikální 

interakci mezi PVA matricí a Na2ZrO3 nanočásticemi pomocí vodíkových vazeb. Vodivost 

nanokompozitu rostla se zvyšujícím se obsahem plniva.  

Nanokompozitní filmy PVA a chitosanu (CS). Chitosan je syntetizovaný z exoskeletu 

krevet, hub a měkkýšů. Vlastnostmi CS jsou biokompatibilita a biologická odbouratelnost. 

Dále je antimikrobiální, protivirový a protinádorový, z tohoto důvodu je široce používán 

v oblasti medicíny a farmacie. Filmy vznikly smícháním roztoku CS a PVA a následném 

vysušením na Petriho misce. Vysušený film byl stabilizován v destilované vodě, aby došlo 

k vyluhování toxických chemikálií. Poté byl film vystaven gama zářením pro zlepšení 

mechanických vlastností. Bylo zjištěno, že po působení gama záření vzrostla mikrotvrdost 

a pevnost v tahu v porovnání s neozářenými filmy. In vitro testy potvrzují výrazný pokles 

tvorby krevní sraženiny a kompatibilitu s krví. Proto CS/PVA membrány mají možné 

využití v lékařských aplikacích [14]. 

 

3.7. Polyethylenoxid 

Polyethylenoxid (PEO) je rozpustný ve vodě, v organických rozpouštědlech, 

nerozpustný v benzínech. Dobře odolává hydrolýze, je biokompatibilní, biologicky 

odbouratelný a netoxický syntetický polymer. Nízkomolekulární je označován jako 

polyethylenglykol, ten je viskózní a vysokomolekulární PEO je krystalický. Lze jej 

vytlačovat a vstřikovat a slouží k výrobě obalových látek rozpustných ve vodě. Pomocí 

polymerizace lze vyrobit produkty širokého rozsahu molekulových hmotností. Polymery 

jsou využívány v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, jako zahušťovadla tuší, 

razítkových barev a latexů [10].  
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3.7.1. PEO a jeho využití v membránách 

Mukoadhezivní orání filmy (MOF). Jsou určeny pro aplikaci na sliznice (dutiny ústní, 

nosu, očí, žaludku a střev). Díky jejich vlastnostem dochází k přilnutí na povrch a  

k možnosti modifikovat adsorpci systémově účinkujících léčiv. MOF jsou složeny ze dvou 

složek z aktivní farmaceutické složky a polymeru, který má schopnost interagovat 

s glykoproteiny sliznice a vázat se na mucin [15]. Ve vědecké práci [16] použili pro 

přípravu MOF polymer PEO a jako léčivou látku ciclopiroxolamin (CPX). Zkoumali vztah 

mezi PEO a CPX. Při malém obsahu CPX v polymerní matrici vznikla heterogenní pevná 

látka. Kdy molekuly CPX byly rozdispergovány v amorfní PEO matrici. Polymerní řetězce 

PEO poskytly dostatečné množství vazebných míst pro stabilizaci CPX. Výsledné filmy 

byly měkké s nízkou pevností v tahu, plasticitou a nízkým indexem bobtnání, podporující 

rychlé uvolňování léčiva. Při velkém obsahu CPX, dochází ke vzniku pseudokrystalického 

systému, který obsahuje nanokrystaly CPX. Mezifázové interakce polymer-léčivo jsou 

zodpovědné za zvýšenou plasticitu a také za krystalizaci CPX. Strukturální rozdíly 

souvisejí s mechanickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi připravených MOF.   

 

3.8. Benzoylperoxid 

Benzoylperoxid (Bz2O2), jedná se o bílý amorfní nebo granulovaný prášek.  

V průmyslu je široce používán jako iniciátor a katalyzátor pro polymerační reakce. Je silně 

oxidační peroxid a snadno může dojít k tepelné explozi. Má i slabší baktericidní vlastnosti. 

Je používán jako přídavná látka v mouce, což vede k jasně bílé barvě mouky. Hydratovaný 

dibenzoylperoxid se využívá se k léčbě akné, převážně ve formě gelu. Dále se využívá při 

barvení vlasů nebo pro bělení zubů. Benzoylperoxid se skládá ze dvou benzoylových 

skupin spojených peroxidovou vazbou. Strukturní vzorec je vyobrazen na Obr. 4 [17].  

 

Obr. 4. Strukturní vzorec benzoylperoxidu [17]. 

Iniciátory se rozkládají vlivem tepla, zpravidla v rozmezí 40-140 ºC, aktivační energie 

bývá 120-170 kJ·mol-1. Teplotní závislost rozpadu iniciátoru je důležitá, aby byl iniciátor 
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za běžné teploty stabilní, bezpečně skladovatelný a aby při zvýšení teploty došlo k jeho 

rozkladu za vzniku radikálů [18].  

 

3.9. Trolamin salicilát 

Trolamin salicilát (TRO) je organická sloučenina, kterou tvoří triethanolamin a 

kyselina salicylová. Používá se jako přísada do krémů k dočasné úlevě od bolesti nebo  

od zánětu ve svalech, kloubech a jiných tkáních. Část kyseliny salicylové přispívá 

k ochraně proti slunečnímu záření a k analgetickému účinku. Triethanolamin neutralizuje 

kyselost kyseliny salicylové. TRO je bez zápachu a nemá žádné dráždivé účinky na 

pokožku [19].  

Jelikož se jedná o analgetikum, které nemá charakteristickou vůni, mohli ve studii [20] 

provádět účinnost krému s 10% obsahem trolamin salicylátu ve srovnání s placebo 

krémem. Testování probíhalo u pacientů, kteří trpí bolestí a tuhostí rukou, díky 

osteoartróze. Na základě výsledků této studie byl patrný terapeutický účinek během 30 

minut, došlo ke snížení bolesti, ztuhlosti a nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. 

Strukturní vzorec trolamin salicylátu je na Obr. 5. 

 

Obr. 5. Strukturní vzorec trolamin salicylátu [21]. 

 

3.10. Ciclopiroxolamin 

Ciclopiroxolamin (CPX) jedná se o bílý prášek s chemickým vzorcem 6-cyklohexyl-1-

hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridin 2-aminoethanolová sůl (Obr. 6). CPX je účinný proti 

kvasinkám, dermatofytům a vláknitým houbám. Využívá se pro léčbu kandidózy a 

vaginální kvasinkové infekce. CPX je širokospektrální činidlo působí proti houbám, 

dermatofytům, kvasinkám, plísním, kandidóze a některým bakteriím. CPX je netoxický a 

nedráždivý. Vykazuje mírné protizánětlivé účinky a minimum nežádoucích účinků [16]. 
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Obr. 6. Strukturní vzorec ciclopiroxolaminu [22]. 

 

3.11. Aplikace antibakteriálních nanočástic v polymerní matrici 

Vrstevnaté silikáty představují vynikající substrát pro uchycení různých druhů 

nanočástic a polárních polymerních matric. Nanočástice stříbra interkalované  

do vrstevnatých silikátů vykazují antibakteriální účinnost. Proto ve vědecké práci [23] 

vědci připravili tenký filmový nanokompozit epoxidová pryskyřice/Ag/jílový minerál jako 

antibakteriální materiál. Epoxidové pryskyřice jsou velmi křehké, proto musely být 

upraveny modifikátory. Tato modifikace také zlepšuje vlastnosti epoxidové pryskyřice. 

Byly připraveny nanokompozity v různých hmotnostních procentech 1, 2,5 a 5 hm% 

zastoupením jílového minerálu. Nejlepší vlastnosti vykazoval nanokompozit s 2,5hm% 

SEM a TEM snímky vykazují, že došlo k rovnoměrnému rozptýlení stříbrných nanočástic 

do jílové matrice. Se zvyšujícím se obsahem jílu bylo pozorováno zhoršení vlastností.  

Ve srovnání s nemodifikovaným jílem připravené nanokompozity ukázaly zlepšenou 

pevnost v tahu, rázovou houževnatost a tvrdost vůči poškrábání. Vykazovaly rovněž 

antibakteriální aktivitu, proto mají velký potenciál, aby byly tyto materiály použity jako 

antibakteriální. 

 

3.12. Vybrané mikrobiální kmeny 

Mikroorganismy jsou jednobuněčné mikroskopické organismy, bakterie, plísně, 

kvasinky, archea a prvoci. Mohou být tyčinkovité, kulovité, rohlíčkovité nebo spirálovité. 

Bakterie nemají pravé jádro jako rostlinné a živočišné buňky a dělí se pomocí příčného 

dělení. Většina bakterií je heterotrofní, živí se buď zbytky jiných odumřelých organismů, 

nebo parazitují na rostlinách, zvířatech i na člověku. Bakterie jsou potřebné v zemědělství 

(okysličování půdy, rozkládaní organických sloučenin), průmyslu (výroba mléčných 

produktů) a mnoho další [24-25].  
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Gramovo barvení v mikroskopii je jedna ze základních mikrochemických metod  

pro rozlišování bakterií, nejdůležitější diagnostická barvicí metoda. Je založena na zjištění, že 

se baktérie některých rodů, zbarvené zásaditým barvivem trifenylmethanové řady obarvují 

(gram-negativní bakterie), charakteristická červená barva a jiné se neodbarvují (gram-pozitivní 

bakterie), charakteristická modrofialová barva. Třetí skupina bakterií (gram-labilní) přijímají 

barviva jen částečně, tj. část jejich buňky nebo někteří jedinci jsou gram-pozitivní, zbytek 

gram-negativní. Gramovo barvení rozšiřuje dřívější rozlišovací možnosti v mikrobiologii podle 

znaků tvarových o znaky další [25]. 

Gram-negativní bakterie mají buněčnou stěnu tvořenou z velké části lipopolysacharidy a 

další vrstvou membrány. Mezi nejznámější zástupce gram-negativních bakterií patří 

Escherichia coli (Obr. 7). Jedná se o tyčinkovitou bakterii, která se pohybuje pomocí bičíků 

žijící především v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Její přítomnost je nezbytná  

pro správný průběh trávicích procesů ve střevě. Některé kmeny E. coli mohou být patogenní a 

způsobit různé záněty, např. zánět močového měchýře [26]. 

 

Obr. 7. Escherichia coli [27]. 

Dalším zástupcem gram-negativní bakterie je Pseudomonas aeruginosa, která  

se vyskytuje v odpadních vodách a půdě. V čistých vodách se nemnoží. P. aeruginosa 

kolonizuje sliznice, způsobuje infekci močových a dýchacích cest. V Gramově barvení ji 

nelze odlišit od jiných gram-negativních tyčinek. Jelikož nemá pouzdro, pouze bývá 

obalena slizovou vrstvou [28].  

 Nejznámějším gram-pozitivním zástupcem je Staphylococcus aureus (Obr. 8). Jednotlivé 

buňky jsou velké 0,7-0,9 μm a vytvářejí dvojice, řetízky či hroznovité shluky. Tyto bakterie  

se běžně vyskytují na kůži a sliznicích lidí i zvířat. Jsou součástí mikroflóry a také  

v potravinách živočišného původu. Při oslabení imunitního systému jsou schopny vyvolat 
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různá onemocnění, např. kožní záněty, pneumonii, syndrom opařené kůže a toxického šoku 

[29]. 

 

Obr. 8. Staphylococcus aureus [30]. 

Clostridium difficilae (Obr. 9) je anaerobní gram-pozitivní bakterie. Přirozeně  

se vyskytuje v půdě, vodních tocích, ve střevech zvířat a lidí. V lidském trávicím traktu  

se vyskytuje v malém množství (3-5%), avšak u kojenců a větších dětí kolem 40%.  

U některých pacientů, kteří jsou léčeni antibiotiky může tato bakterie způsobovat akutní 

průjem a zánět tlustého střeva [28]. 

 

Obr. 9. Clostridium difficilae [31]. 
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Enterococcus faecalis (Obr. 10) je gram-pozitivní sférická bakterie, která je odolná 

vůči vysokému pH a velkému rozsahu teplot (10-45˚C). Vyskytuje se samostatně, 

ve dvojicích nebo v krátkých řetízcích. Nejčastěji se vyskytuje v půdách, moči a tlustém i 

tenkém střevě. Bakterie způsobují infekci močových a žlučových cest, gynekologické 

záněty a pooperační komplikace po chirurgickém zákroku v dutině břišní [28]. 

 

Obr. 10. Enterococcus faecalis [32].  
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4 Experimentální část 

4.1. Příprava antimikrobiálních kompozitů 

4.1.1. Použité chemikálie 

V této práci jako vstupní materiály byly použity přírodní jílové minerály vermikulit 

VER z Brazílie (BRA) a montmorillonit MMT OCMA. Veškeré jílové minerály byly 

pomlety ve velkoobjemovém achátovém kulovém mlýně (Fritsch-Pulverisette), spolu 

s jednou velkou, čtyřmi malými a třemi středními achátovými mlecími tělesy. Mletí 

probíhalo po dobu 10 min při 300 otáčkách za minutu. Pomleté jílové minerály byly dále 

sítovány (Retsch VE 1000), na podsítnou frakci <40 µm, po dobu 10 min s intervalem 17 

sekund a amplitudou 2 mm. Dále u všech jílových minerálů proběhla sedimentace, kdy 

bylo naváženo 100 g jílu a 2 litry destilované vody. Sedimentace probíhala v odměrném 

válci po dobu 4 hodin. 

Použité chemikálie. Vinyl acetát (VAc, C4H6O2, Sigma Aldrich, V1503-1L, obsahuje 

3-20 ppm hydrochinonu jako inhibitoru, ≥99%), polyvinylalkohol (PVA, C2H4O, Sigma 

Aldrich, P8136-1KG, 87-90% hydrolyzovaný, průměrná molární hmotnost 30 000-70 

000), polyethylenoxid (PEO, C2H4O, Sigma Aldrich, průměrná molární hmotnost 600 

000), trolamin salicilát (TRO, C13H21NO6, Sigma Aldrich), ciclopiroxolamin (CPX, 

C12H17NO2 · C2H7NO, Sigma Aldrich), benzoyl peroxid (Bz2O2) a ethanol (C2H6O) jako 

rozpouštědlo. 

Použité přístroje. Velkoobjemový achátový kulový mlýn (Fritsch-Pulverisette), 

síťovací zařízení (Retsch VE 1000), analytické váhy (Adventurer, Ohaus), 

elektromagnetická míchačka, varná deska (Stuart, max. teplota 160ºC), ultrazvuková 

čistička, sušárna (Memmert, bez nucené cirkulace, max. teplota 260ºC), Miniextrudér-malý 

vytlačovací lis (HAAKE MiniLab Termo electron corporation).  

 

4.2. Interkalace jílů antimikrobiální sloučeninou 

1. Způsob interkalace organických sloučenin. 

Byl připravený vzorek s CPX a to s jílovým minerálem VER. 

Do Erlenmeyerovy baňky (250 ml) byly naváženy 4 g jílového minerálu, ke kterému 

bylo přidáno 100 ml demineralizované vody. V další Erlenmeyerově bance (100 ml) bylo 

naváženo 1,5 g CPX a 25 ml etanolu, aby došlo k rozpuštění. Po rozpuštění byl CPX 
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převeden do baňky s VER. Připravený roztok byl položen na elektromagnetickou 

míchačku, zahřát na teplotu 75 °C a za stálého míchání byl roztok udržován při této teplotě 

po dobu 2 hodin. Po ukončení tohoto procesu, byl roztok oddělen od pevného podílu 

pomocí centrifugace při 3500 ot/min po dobu 20 minut. Pevný podíl byl vysušen při 60 °C 

po dobu 24 hodin. 

2. Sádkový způsob interkalace organické sloučeniny. 

Byly připraveny čtyři vzorky, z toho dva s CPX a jílovým minerálem VER a MMT.  

A další dva s trolamin salicylátem a jílovým minerálem VER a MMT. 

Do Erlenmeyerovy baňky byl navážen 1 gram jílového minerálu o dané frakci 5-40 

µm. K jílovému minerálu bylo přidáno 10 ml připraveného roztoku trolamin salicylátu 

nebo roztoku CPX o koncentraci c=0,01 mol/l. Roztok byl zamíchán a ponechaný 48 hod. 

odstát při pokojové teplotě. Poté byl vylit na Petriho misku, bez jakéhokoliv promývání a 

vložen do sušárny, kde byl vysušen při 80 ˚C. V Tabulce 1. je uvedeno označení 

jednotlivých připravených interkalovaných jílových minerálů. 

Tabulka 1. Označení připravených interkalovaných jílových minerálů. 

Interkalace Označení 

1. Způsob 1_VER_CPX  

2. Způsob 2_VER_CPX 2_MMT_CPX 

 2_VER_TRO 2_MMT_TRO 

 

4.3. Nanokompozit – PVAc/jílový minerál 

Připravené nanokompozitní filmy vznikly na zařízením s rotujícím diskem. Na rotující 

disk byla připevněna a vyhlazena teflonová destička, která byla vyleštěna. 

4.3.1. In-situ polymerizace VAc 

Postup pro přípravu nanokompozitních PVAc filmů. Do skleněné nádoby bylo 

naváženo 20 g VAc a 0,2 g jílového minerálu (1 hm%) nebo 15 g VAc a 0,075 g jílů (0,5 

hm%). Jako jílové minerály byly použity 1_VER_CPX, 2_VER_CPX, 2_VER_TRO, 

2_MMT_CPX nebo 2_MMT_TRO. Jílový minerál byl rozetřen v achátové misce a přidán 

do skleničky s VAc společně s malým množstvím iniciátoru Bz2O2. Tato skleněná nádoba 

byla uzavřena víčkem a vložena do ultrazvukové lázně na 5-10 minut. Proto aby se jílový 

minerál rovnoměrně rozdispergoval v roztoku a aby došlo k rozpuštění iniciátoru. Skleněná 

nádoba s lehce přivřeným víčkem byla položena na varnou desku a byla zahřívána při 
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teplotě 160 ºC po dobu 15-95 minut. Zahřívání probíhá do té doby, dokud nezačne 

docházet k polymerizaci z VAc na PVAc. Proces polymerizace nastává, když dochází 

k varu kapaliny, roztok PVAc má větší viskozitu než původní roztok VAc. Při tomto jevu 

je skleněná nádoba odstavena z varné desky a roztok je vylit na teflonovou desku. Ta 

rotuje s konstantními otáčkami 150 otáček za minutu. Teplotní přeměny, potřebné 

množství pro přípravu polymerních filmů a výsledné označení filmů je zobrazeno 

v Tabulce 2 a Tabulce 3.  

Tabulka 2.  Teplotní přeměny a potřebné množství pro přípravu PVAc filmů s VER. 

 1_VER_CPX 2_VER_CPX 2_VER_TRO 

Hmotnost VAc 20 g 15 g 15 g 

Hmotnost jílu 0,2 g 0,075 g 0,075 g 

Lžičky Bz2O2 2 2 2 

Tření v misce 1,5 min 1,5 min 1,5 min 

Ultrazvuk 5 min 10 min 10 min 

Zahřívání 160 ºC 160 ºC 160 ºC 

Skrytý var 42 min 15 min 20 min 

Samotný var 95 min 20 min 25 min 

Označení 

připraveného filmu 

1_VER_CPX_ 

PVAc 

2_VER_CPX_ 

PVAc 

2_VER_TRO_ 

PVAc 

 

Tabulka 3. Teplotní přeměny a potřebné množství pro přípravu PVAc filmů s MMT. 

 2_MMT_CPX 2_MMT_TRO 

Hmotnost VAc 15 g 15 g 

Hmotnost jílu 0,075 g 0,075 g 

Lžičky Bz2O2 1 1 

Tření v misce 1,5 min 1,5 min 

Ultrazvuk 10 min 10 min 

Zahřívání 160 ºC 160 ºC 

Skrytý var 15 min 10 min 

Samotný var 18 min 15 min 

Označení 

připraveného filmu 
2_MMT_CPX_PVAc 2_MMT_TRO_PVAc 
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4.4. Tvorba PVA filmů 

Pro přípravu filmů z polyvinylalkoholu bylo naváženo 10 g PVA a rozpuštěno ve 100 

ml destilované vody. Po rozpuštění bylo naváženo 15 g roztoku PVA do skleněné nádoby a 

0,075 g (0,5 hm%) interkalovaného jílu, který byl rozetřen v achátové misce po dobu 1,5 

min. Pro přípravu byly použity jílové minerály 2_VER_CPX a 2_VER_TRO. Navážený jíl 

byl přidán do skleničky s PVA. Skleněná nádoba byla vložena na 10 min do ultrazvukové 

lázně, aby došlo k rozdispergování jílu. Poté byla položena na varnou desku, aby došlo 

k odpaření vody a následně byl obsah skleněné nádoby vylit na Petriho misku. Připravené 

filmy byly označeny jako 2_VER_CPX_PVA a 2_VER_TRO_PVA. 

 

4.5. Tvorba PEO filmů 

4.5.1. Interkalace polymeru z roztoku 

Pro přípravu filmů z polyethylenoxid byl 1 g PEO rozpuštěn ve 100 ml destilované 

vody, aby vznikla tekutá hustá směs. Do skleněné nádoby bylo naváženo 10 g roztoku POE 

a 0,1 g (1 hm%) jílového minerálu 2_VER_CPX nebo 2_VER_TRO. Jíl byl přidán  

do skleněné nádoby k roztoku z POE a nádoba bylo vložena na 10 min do ultrazvukové 

lázně, k rozdispergování jílu. Poté byla opět skleněná nádoba položena na varnou desku, 

aby došlo k odpaření vody a hustá směs byla vylita na Petriho misku. Označení vzniklých 

filmů 2_VER_CPX_PEO a 2_VER_TRO_PEO.  

4.5.2. Interkalace z taveniny 

Pro přípravu nanokompozitního materiálu z PEO byl použit malý vytlačovací stroj 

(miniextrudér) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o extrudér se dvěma šneky 

s kónickými tvary, zužující se směrem k vytlačovací trubici. Šneci se otáčejí v ocelovém 

válci, který je zahříván v několika regulovaných zónách s elektrickými topnými pásy.  

Na začátku je násypka pro vsypání zpracovaného granulátu. Šnek danou surovinu 

dopravuje od násypky do ohřívaných pásem a k vytlačovací hlavě. Během průchodu 

válcem dochází k promíchávání materiálu, homogenizaci, přeměně do plastického stavu a 

následně k vytlačení. Schématický řez extrudéru je vyobrazen na Obr. 11. 
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Obr. 11. Schématický řez extrudéru. A-plnící(vstupní) část, B-plastikační (kompresní, 

přechodová) část, C-vytlačovací (kompresní, výstupní) část. 1-násypka, 2-válec, 3-šnek,  

4-elektrické odporové topení, 5-termočlánky pro měření teploty (v částech A, B a C), 

6-lamač, 7-vytlačovací hlava [33] 

Do kádinky bylo naváženo 10 g PEO a 1 hm.% interkalovaného jílu. Vše bylo lžičkou 

promícháno a postupně vsypáváno do násypky miniextrudéru. Podmínky pro výrobu 

nanokompozitu byly nastaveny na teplotu 200 ºC a rychlost rotace šneků na 100 ot./min. 

Vše probíhalo v atmosféře dusíku, aby nedocházelo ke kontaminaci vzorku. Doba zdržení, 

kdy docházelo k promíchávání a homogenizaci vzorku byla nastavena na 4 minuty. Po této 

době došlo k otevření vytlačovací hlavy a k vytlačení polotovaru. Polotovar byl následně 

v lisovacím stroji vylisován do tenké destičky. Pomocí miniextrudéru byly připraveny dva 

vzorky s 2_VER_CPX a 2_VER_TRO, výsledné označení 2_VER_CPX_PEO_2 a 

2_VER_TRO_PEO_2.  

 

4.6. Metody identifikace a jejich nástroje 

Struktura připravených vzorků byla charakterizována pomocí metod rentgenové 

difrakční analýzy (XRD), infračervené spektroskopie (IČ), skenovací elektronové 

mikroskopie (SEM) a světelné mikroskopie (SM). 

4.6.1. Rentgenová difrakční analýza 

XRD záznamy byly pořízeny na rentgenovém difraktometru Ultima IV RIGAKU 

v Bragg-Brentanově uspořádání se scintilačním detektorem. Jako zdroj záření přístroj 

využívá měděnou lampu CuKα o charakteristické vlnové délce λ = 0,15418 nm. Analýza 

probíhala v reflexním módu za konstantních podmínek 40 mA, 40 kV, 2,6º/min, rozsah 

měření 1,5-60º  2θ. 
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4.6.2. Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektra připravených vzorků byla pořízena na přístroji NEXUS 470 

s Fourierovou transformací. Spektrometr byl vybaven zdrojem Globar, KBr beam 

splitterem a DTGS detektorem. Vzorky byly měřeny při 128 skenech rozlišení 4 cm-1 

v rozsahu 4000-400 cm-1. 

4.6.3. Skenovací elektronová mikroskopie 

SEM snímky byly pořízeny pomocí skenovacího elektronového mikroskopu Philips 

XL30. Detekce byla provedena pomocí detektoru sekundárních elektronů při různých 

zvětšeních. Nanokompozitní filmy bylo nutné naprášit vodivou vrstvou zlata.  

4.6.4. Světelná mikroskopie 

Snímky ze světelného mikroskopu byly pořízeny pomocí mikroskopu Olympus BX51 

vybavený kamerou Olympus UC30, ovládací software STREAM ESSENTIALS připojený 

k počítači. Snímky byly pořízeny na průchod ve světlém či tmavém poli. 

 

4.7. Antimikrobiální testy 

Antimikrobiální testy byly prováděny u vzorků s antimikrobiální látkou CPX, 

konkrétně u vzorků 2_VER_CPX_PVAc a 2_MMT_CPX_PVAc. Testy probíhaly na půdě 

Zdravotního ústavu Ostrava, Centru klinických laboratoří. Testování probíhalo na Műller-

Hinton a Schaedler agarových deskách (Obr. 12), které byly bez dalších modifikacích. 

Jedná se o metodu, která stanoví citlivost mikroorganismů k antibakteriálním látkám.  

 

Obr. 12. Műller-Hinton agarová deska [34]. 
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Agarové desky byly naočkovány příslušnými kmeny bakterií, Staphylococcus aureus 

CCM 3953, Enterococcus faecalis CCM 4224, Pseudomonas aeruginosa CCM 1960, 

Clostridium difficilae a Escherichia coli CCM 3954, poskytnutých Českou sbírkou 

mikroorganismů (CCM). Inkubace bakterií (S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa a E. coli) 

byla prováděna v biologickém termostatu BT 120M při 37ºC. Inkubace bakterie C. 

difficilae byla provedena v anaerobním pracovišti Whitley A35 (Don Whitley Scientific) 

při 37ºC za anaerobních podmínek. Na naočkované agarové desky byly umístěny 

čtverečky vzorků (přibližně 1 cm2) a inkubovány. Po 24 hodinách byla provedena vizuální 

kontrola, měří se průměr inhibičních zón. Výsledky byly porovnány s tabulkou tabelových 

hodnot pro odpovídající mikroorganismus a označeny za citlivé „++“, kdy se jedná o 

silnou antibakteriální aktivitu, „+“ antibakteriální aktivitu a „-“ bez antibakteriální aktivity.  
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5 Výsledky a diskuze 

5.1.  Vyhodnocení struktury antibakteriálních kompozitů 

5.1.1. Rentgenová difrakční analýza 

U připravených nanokompozitních filmů obsahující VER byly změřeny rentgenové 

difrakční záznamy. Na Obr. 13 je zobrazen záznam čistého VER. V Oblasti 2-16º 2θ 

(CuKa) jsou polohy bazální reflexe (001) vermikulitů. Mezivrstevní vzdálenost d(001) = 

1,437 nm je charakteristická pro Mg-vermikulit a odpovídá dvěma rovinám molekul vody 

okolo hydratovaného kationtu v mezivrství jílového minerálu. Pro Mg-vermikulit  

je charakteristické, že první bazální difrakce s hodnotou 1,437 nm, je vysoce intenzivní a 

mnohonásobně převyšuje intenzitu ostatních bazálních difrakcí. Hodnota d = 1,250 nm  

je typická pro jedu rovinu molekul vody okolo hydratovaných mezivrstevních kationů Mg-

vermikulitu [2-3]. 

 

Obr. 13. XRD záznam vermikulitu z lokality Brazílie. 

Na Obr. 14 je XRD záznam interkalovaného VER CPX a TRO. Přítomnost minimální 

koncentrace organického modifikátoru v kompozitu naznačuje snížení intenzity první 

bazální difrakce a posun píku směrem k nižším hodnotám úhlu. Výsledné difrakční 

záznamy s obsahem CPX a TRO jsou totožné, z důvodu, že molekula CPX a TRO  

má podobnou molekulární hmotnost.  
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Obr. 14. XRD záznam 2_VER_TRO a 2_VER_CPX 

 

Obr. 15. XRD záznam PVAc filmů. 2_VER_TRO_PVAc a 2_VER_CPX_PVAc. 
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Na (Obr. 15) jsou zobrazeny XRD záznamy 2_VER_CPX_PVAc a 

2_VER_TRO_PVAc PVAc filmů. Oba dva záznamy jsou bez výraznějších změn totožně a 

obsahují dva široké píky v okolí 15º a 22º úhlu 2θ (CuKa), odpovídající hodnotě difrakce d 

= 0,59 nm a d = 0,40 nm, což naznačuje semikrystalickou povahu PVAc [35]. Na XRD 

záznamu charakterizující změnu krystalové struktury je patrný pík odpovídající 

mezivrstevní vzdálenosti VER d(001) = 1,41 nm, d = 1,23 – 1,34 nm  

a d = 0,29 nm.  

Na Obr. 16 jsou zobrazeny difrakční záznamy filmů 2_VER_CPX_PVA a 

2_VER_TRO_PVA. Široký vrchol, který se vyskytuje v rozmezí 19-20º úhlu 2θ (CuKa) 

odpovídá pro oba vzorky hodnotě difrakce d = 0,46 nm. Tento vrchol odpovídá krystalové 

rovině (101) pro PVA, což naznačuje semikrystalickou strukturu PVA. Krystalická 

struktura PVA vyplývá ze silné interakce mezi PVA řetězci prostřednictvím 

intermolekulárních vodíkových vazeb. Intenzita difrakčního píku a velikost krystalu 

v PVA je určena počtem shluknutých PVA řetězců [36]. Na XRD záznamu jsou patrné 

intenzivní píky s hodnotou bazální difrakce d = 1,49 nm a d = 0,29 nm, kdy tyto hodnoty 

odpovídají VER. 

 

Obr. 16. XRD záznam PVA filmů. 2_VER_CPX_PVA a 2_VER_TRO_PVA. 
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Obr. 17. XRD záznam PEO filmů. 2_VER_CPX_PEO a 2_VER_TRO_PEO. 

 

Na (Obr. 17) jsou zaznamenána difrakční záznamy filmů z polyethylenoxidu 

2_VER_CPX_PEO a 2_VER_TRO_PEO. Charakteristické hodnoty pro polyethylenoxid 

díky svým semikrystalickým vlastnostem vykazují hodnoty difrakce  

d = 0,46 nm v okolí 19º úhlu 2θ a d = 0,38 nm v okolí 23º úhlu 2θ [37]. Hodnoty d = 1,45 

nm a d = 0,29 nm odpovídají VER.   

Difrakční záznam vzorků 2_MMT_TRO a 2_MMT_CPX jsou zobrazeny na Obr. 18. 

Hodnoty mezivrstevní vzdálenosti d = 1,22 nm pro 2_MMT_TRO a d = 1,23 nm pro 

2_MMT_TRO odpovídají uspořádáním molekul vody do jedné vrstvy. Široký pík 

naznačuje nepravidelné uspořádání stavebních jednotek kladených na sebe ve směru 

kolmém k vrstvám [2]. MMT v polymerní matrici PVAc na XRD záznamu má amorfní 

záznam polymeru, z toho důvodu nejsou XRD záznamy dále uváděny.  
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Obr. 18. XRD záznam 2_MMT_TRO a 2_MMT_CPX. 

 

5.1.2. Infračervená spektroskopie 

IČ spektra byla změřena u připravených polymerních filmů obsahující jílový minerál 

VER. Na Obr. 19 jsou vyobrazena spektra a) čistého VER, b) interkalovaného VER 

2_VER_CPX a c) 2_VER_TRO. Z IČ spekter lze vyčíst změny, ke kterým dochází 

v důsledku navázání organické složky na jílovou matrici. U interkalovaného jílu 

VER_CPX (Obr. 19b) se objevují nové hodnoty 1556 cm-1 a 1508 cm-1 odpovídající 

valenčním vibracím C=O vazby. Asymetrické valenční vibrace C-H skupin (2927 cm-1) a 

symetrické valenční vibrace C-H skupin (2855 cm-1) [38].  

Na IČ záznamu (Obr. 20) jsou vyobrazeny spektra čistého PVA (Obr. 20a), 

2_VER_CPX_PVA (Obr. 20b) a 2_VER_TRO_PVA (Obr. 20c). V Tabulce 4 jsou shrnuty 

nejvýznamnější vlnočty absorpčních pásů pro VER a polymery PVAc, PVA a PEO a jejich 

přiřazení k charakteristickým vibracím [39-40].  
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Obr. 19. IČ spektra vzorků a) VER, b) 2_VER_CPX, c) 2_VER_TRO. 

 

Obr. 20. IČ spektra vzorků a) čistý PVA, b) 2_VER_CPX_PVA,  

c) 2_VER_TRO_PVA. 
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Obr. 21. IČ spektra vzorků a) čistý PEO, b) 2_VER_CPX_PEO,  

c) 2_VER_TRO_PEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Tabulka 4. Nejvýznamnější vlnočty absorpčních pásů pro VER a polymery PVAc, 

PVA a PEO a jejich přiřazení charakteristickým vibracím [3, 39-40]. 

 Vlnočet [cm-1] Charakteristická vibrace 

VER(BRA) 

3726 Valenční vibrace OH skupin oktaedrů 

3671 Vibrace OH vazeb vody 

3343 Valenční vibrace OH skupin (adsorbovaná voda) 

1647 Deformační vibrace OH skupin (adsorbovaná voda) 

954 Valenční vibrace Si-O skupin 

814 Valenční vibrace Al-O v tetraedrech 

734 Valenční vibrace Si-O 

656 Valenční vibrace Mg3OH+Mg2AlOH+Si-O 

PVAc 

1728 Velmi intenzivní valenční vibrace C=O skupin. 

1646 Valenční vibrace C=C skupin 

1432 Deformační vibrace CH2 a CH3 skupin 

1370 Deformační vibrace CH3 skupin 

1224 Valenční vibrace C-O skupin 

1121 Valenční vibrace C-C-O skupin 

795 Valenční vibrace CO-CH3 skupin 

PVA 

3295 Valenční vibrace O-H skupin a OH skupin 

2937 C-H asymetrické valenční vibrace 

1713 Zbytkové acetátové skupiny 

1566 Tvorba malých polymerních sekvencí 

1426 C-H deformační vibrace CH2 

1240 Vibrační frekvence C-O 

1087 C-O-C valenční vibrace acetylové skupiny v PVA 

PEO 

2945 Asymetrické vibrace -CH2 

1466 Deformační asymetrické vibrace -CH2 

1359 Deformační symetrické vibrace -CH2 

1278 Deformační vibrace -CH2 

1241 Deformační vibrace -CH2 

841 Deformační vibrace -CH2-CO  

  

5.1.3. Skenovací elektronová mikroskopie 

Pomocí skenovací elektronové mikroskopie byly zobrazeny vybrané výsledné filmy. 

Na Obr. 22. jsou snímky filmu z PVAc (2_VER_CPX_PVAc), lze pozorovat hladký 

povrch filmu s obsahujícími kompozitními částicemi. Na Obr. 23. a 24. jsou snímky filmů 

z PEO, které byly připraveny různými metodami. Na snímku filmu připraveného 

interkalací polymeru z roztoku, (Obr. 23) lze pozorovat drsnější povrch než u filmu 

připraveného z taveniny (Obr. 24). Jelikož polymerní film připravován pomocí extrudéru 

se musel lisovat, dal se očekávat výsledný hladký povrch. V materiálu se však vytvořilo 

pnutí mezi složkami kompozitu, a proto vzorek jako jediný pod svazkem elektronů 
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skenovacího mikroskopu praskal v místech nejsilnější jílové částice. Tento efekt není 

sledován u kompozitu připraveného z rozpuštěného polymeru.  

  
 

Obr. 22. SEM snímky a) 2_VER_CPX_PVAc zvětšení 650x, b) 2_VER_CPX_PVAc 

zvětšení 2000x. 

  
 

Obr. 23. SEM snímky a) 2_VER_CPX_PEO zvětšení 650x, b) 2_VER_CPX_PEO 

zvětšení 2000x. 
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Obr. 24. SEM snímky a) 2_VER_CPX_PEO_2 zvětšení 650x,  

b) 2_VER_CPX_PEO_2 zvětšení 2000x. 

 

5.1.4. Světelná mikroskopie 

Pomocí světelné mikroskopie byla charakterizována kompaktnost a disperze plniva. 

Charakterizovány byly vybrané vzorky, všechny snímky byly pořízeny na průchod  

ve světlém poli. Na Obr. 25, 26 a 27 lze vidět různou disperzi jílových minerálů v dané 

polymerní matrici, částice o různých velikostech a tvarech, kde zřetelněji prokreslené 

částice představuji méně delaminované jílové částice a částice, které se jeví průhlednější 

jsou tenčí. Na snímku 25a), b) a c) jsou filmy z PVAc. Snímky a) a b) obsahují VER_CPX, 

vzorky jsou odlišné pouze v jiném způsobu interkalace CPX do jílové matrice. Jílové 

částice v PVAc polymerní matrici jsou ve všech případech rovnoměrně rozdispergovány. 

Velikost částic se pohybuje v rozmezí od 15 do 40 µm. Na snímku Obr. 26 a) a b) jsou 

filmy tvořené z PVA, opět u obou snímků lze pozorovat rovnoměrné rozdispergování 

částic. Snímky Obr. 27 a) a b) jsou z PEO, lze pozorovat pouze nerovnoměrný povrch 

filmu. Tato analýza souhlasí se sledováním morfologie filmu skenovací elektronovou 

mikroskopii, kde byla potvrzena drsnost povrchu. 
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Obr. 25. Snímky ze světelného mikroskopu a) 1_VER_CPX_PVAc,  

b) 2_VER_CPX_PVAc, c) 2_VER_TRO_PVAc. 

 

  
 

Obr. 26. Snímky ze světelného mikroskopu a) 2_VER_CPX_PVA,  

b) 2_VER_TRO_PVA. 
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Obr. 27. Snímky ze světelného mikroskopu a) 2_VER_CPX_PEO,  

b) 2_VER_TRO_PEO. 

 

5.2. Zhodnocení antimikrobiálních testů 

Antibakteriální aktivita nanokompozitních filmů 2_VER_CPX_PVAc a 

2_MMT_CPX_PVAc byla testována proti gram-pozitivním bakteriím Staphylococcus 

aureus, Clostridium difficilae, Enterococcus faecalis a gram-negativním bakteriím 

Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. Získané výsledky jsou uvedeny v Tabulce 5., 

výsledná antibakteriální aktivita byla hodnocena po 24 hodinách. 

Obecně v případě gram-pozitivních bakterií vzorky vykazovaly vyšší antibakteriální 

aktivitu, než u gram-negativních bakterií, kde nebyla pozorována žádná antibakteriální 

aktivita. U bakteriálního kmene S. aureus vykazují oba vzorky velmi silnou antibakteriální 

aktivitu. Pro bakteriální kmen C. difficilae byla také pozorována u obou vzorků 

antibakteriální aktivita. U vzorku 2_VER_CPX_PVAc nebyla zaznamenána žádná 

antibakteriální aktivita pro bakteriální kmen E. faecalis. Pro vzorek obsahující 

montmorillonit 2_MMT_CPX_PVAc byla antibakteriální aktivita zaznamenána. 

Jiný vývoj u gram-pozitivních a gram-negativních bakterií je nejspíš z důvodu různé 

membránové stavby a odlišných částí, ze kterých jsou jednotlivé buňky složeny. S. aureus 

nemá vnější membránu, která zabraňuje vniknutí cizích molekul. A má na povrchu velké 

množství záporných nábojů, což způsobuje poškození buněčné membrány. Gram-negativní 

bakterie mají kvůli přítomnosti molekul lipopolysacharidů vnější membránu, která 

zajišťuje hydrofilní povrch [41]. 
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Tabulka 5. Antimikrobiální aktivita nanokompozitních filmů po 24 hodinách.  

„++“ silná antibakteriální aktivita, „+“ antibakteriální aktivita, „-“ bez antibakteriální 

aktivity. 

 S. aureus C. difficilae E. faecalis E. coli P. aeruginosa 

2_VER_CPX_

PVAc 
++ + - - - 

2_MMT_CPX

_PVAc 
++ + + - - 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo laboratorně zpracovat zvolené typy polymerních 

nanokompozitů s využitím modifikovaného jílového nanoplniva. Plnivo bylo 

modifikováno organickou antibakteriální látkou ciclopiroxolaminem a trolamin 

salicylátem. Metoda interkalace byla prováděna tak, aby splňovala požadavek minimální 

funkční koncentrace látky v kompozitu. Zvolené připravené nanokompozity byly 

analyzovány pomocí rentgenové difrakční analýzy, infračervené spektroskopie, skenovací 

elektronové mikroskopie a světelné mikroskopie. 

Na základě strukturních analýz můžeme konstatovat, že nedochází ke změnám, které 

by zásadně změnily některou složku kompozitu. Matrice nanokompozitu není degradována 

použitou funkční modifikující organickou složkou, což dává předpoklad pro variabilní 

použití. Z makroskopického hlediska všechny typy nanokompozitu splňovaly požadavky 

samostatně existujícího tenkého filmu, se kterým je možná manipulace. Nejpevnější film 

vznikl polymerizaci in-situ polyvinylacetátu a obou typů jílového minerálu. 

Dispergace nanoplniva v polymerní matrici je u všech typů příprav vyhovující. 

V případě PEO však byly sledovány jak nerovnosti povrchu u přípravy z rozpuštěného 

polymeru, tak vznik trhlin působením svazku elektronů v průběhu skenování morfologie 

nanokompozitu.  U PEO kompozitu byla rovněž sledována malá změna z hlediska vlivu 

vody na nanokompozit. Kde u IČ spektra TRO je viditelný difuzní pás vody, který 

nasvědčuje vyšší hydrofilicitě.  

Z důvodu výše zmíněných podkladů byly pro testy antimikrobiálního efektu vybrány 

2 vzorky nanokompozitů polyvinylacetátu s ciclopiroxolaminem na vermikulitovém 

i montmorillonitovém nosiči. 

Antimikrobiální testy byly prováděny na agarových deskách pro dva vzorky 

2_VER_CPX_PVAc a 2_MMT_CPX_PVAc. Tato metoda stanovila citlivost 

mikroorganismů k antibakteriálním látkám. Testování probíhalo proti gram-pozitivním 

bakteriálním kmenům Staphylococcus aureus, Clostridium difficilae, Enterococcus 

faecalis a gram-negativním Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. Po 24 hodinách 

byla antimikrobiální aktivita pozorována u obou vzorků pouze proti gram-pozitivním 

bakteriím. A to z důvodu různé membránové stavby a odlišných částí, ze kterých jsou 

jednotlivé buňky složeny. 
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