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Abstrakt 
Diplomová práce je věnována makrokompozitnímu kluznému ložisku s použitím do 

spalovacích motorů osobních automobilů. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o kluzných 

ložiscích, materiálech pro kluzná ložiska, technologických procesech pro nanášení polymerní 

vrstvy a tepelné zpracování polymerních vrstev. V dalších kapitolách je uveden popis 

testovacích metod, které byly v této práci vykonány. Cílem experimentální práce je vykonat 

tepelné zpracování polymerního povlaku pomocí infračerveného záření tak, aby byl zabezpečen 

dostatečný stupeň vytvrzení polymerní vrstvy, jež by zaujímala podobné tribologické vlastnosti 

jako polymerní vrstva vytvrzená v sušárně. Pro posouzení změn tribologických vlastností byly 

vykonány testy zadření a testy s konfigurací blok na kroužku. Pro pochopení průběhu 

vytvrzování a určení stupně vytvrzení byla provedena termogravimetrická analýza a FT-IR 

spektroskopie. 

 

Klíčová slova 
 Kluzné ložisko, makrokompozit, polyamid-imid, blok na kroužku, test zadření, tření, 

opotřebení, stupeň vytvrzení, infračervené záření. 

Abstract 
The diploma thesis is devoted to a macrocomposite plain bearing for use in internal 

combustion engines of passenger cars. The theoretical part summarizes the knowledge about 

plain bearings, materials for plain bearings, technological processes for the application of 

polymer layers and heat treatment of polymer layers. The following chapters describe the test 

methods that were performed in this work. The aim of the experimental work is to perform heat 

treatment of the polymer coating using infrared radiation so as to ensure a sufficient degree of 

curing of the polymer layer, which would occupy similar tribological properties as the polymer 

layer cured in the dryer. To assess changes in tribological properties, seizure tests and tests with 

a block-on-ring configuration were performed. Analyzes were performed on TGA and FT-IR 

instruments to understand the curing process and determine the degree of curing. 

 

Keywords 
Plain bearing, macrocomposite, polyamide-imide, Block on Ring, Seizure test, friction, 

wear, degree of curing, infrared radiation. 
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Úvod 
 

Princip zmenšujícího se tření zná lidstvo více než tisíc let. Již ve starém Egyptě lidé 

použivali k přesunu velkých objektů kůly, jenž připomínaly dnešní valivá ložiska. První znímky 

o použití ložisek v konstrukci však spadají do období antiky, kdy Řek Diadés použil první 

ložiska pro pohyb obléhacích věží. Vývoj snižování tření mezi dvěmi pohybujícími se tělesy 

pokračoval velice rychle a vedl až k vynálezu kola. V roce 1883 Beauchamp Tower pozoroval 

tvorbu tlaku na olejový film, což vedlo k výraznému snížení tření. O tři roky později Osborne 

Reynolds popsal tvorbu tlaku pomocí působení viskozních sil v konvergentní mezeře mezi 

pohybujícími se částmi konstrukce, což vedlo k revolučnímu rozvoji ložisek. 

S nadsázkou se dá říci, že by se bez ložisek vše kolem nás zastavilo, včetně lidí, kteří 

používají svá „ložiska“ v podobě kloubů při pohybu. V dnešní době jsou ložiska nezbytná ve 

strojním a automobilovém průmyslu, ve kterém je lze nalézt ve spalovacích motorech, kde 

zabezpečují zejména snížené tření při přeměně vratného pohybu pístů na rotační pohyb klikové 

hřídele. Další využití ložisek se nachází ve stavebnictví k podpoře velkých mrakodrapů 

a mostních konstrukcí, které umožňují zvýšit stabilitu během přenosu zatížení, např. při 

zemětřesení.  

Diplomová práce je věnována makrokompozitnímu kluznému ložisku používaném do 

spalovacích motorů osobních automobilů. Práce pojednává o tepelném zpracování polymerního 

povlaku pomocí infračerveného záření, jež by mělo zabezpečit dostatečný stupeň vytvrzení 

polymerní vrstvy, avšak nijak výrazně neovlivnit substrát tvořený slitinou hliníku. Další 

očekáváné pozitivum by mělo nastat ve formě snížení nákladů na proces vytvrzování 

(čas/energie) a snížení koeficientu tření a míry opotřebení. Experimentální část diplomové 

práce se zabývá vyhodnocením tribologických vlastností polymerních kluzných vrstev, které 

byly vystaveny konvekční peci a infračervenému záření při různých teplotách. Pro pochopení 

průběhu a procesu vytvrzování byla vykonána na tenkých fóliích z čistého polyamid-imidu 

termodynamická analýza TGA, FT-IR  spektroskopie a extrakce rozpouštědlem. 
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1 Ložiska a jejich použití 
 

Ložisko lze definovat jako část stroje, která umožňuje pohyb komponentů vůči sobě nebo 

napomáhá snižovat tření. Konstrukce ložiska může například zajistit volný lineární pohyb 

pohyblivé části nebo volné otáčení kolem pevné osy. Typy ložisek lze rozdělit vzhledem 

k mechanismu tvorbě olejového filmu na hydrodynamická (samonosná), hydrostatická 

a hybridní. Ložiska hydrodynamická zcela závisí na relativním pohybu otáčení ložiska k tvorbě 

olejového filmu, s čímž souvisí výsledná podpora zatížení. Princip hydrostatických ložisek 

spočívá v dodávání oleje pomocí vysokotlakového zdroje. Tento typ ložisek nepotřebuje žadný 

relativní pohyb mezi čepem a nosným povrchem. Hybridní typ ložisek je navržen tak, aby mohl 

používat jak hydrostatické, tak hydrodynamické zásady pro vznik podpůrného olejového 

filmu [1-4]. 

Některé zdroje také uvádí rozdělení ložisek z hlediska druhu vznikajícího odporu mezi 

pohyblivými části. Pokud na styčné ploše vzniká při pohybu smykové tření, mluvíme o tzv. 

kluzných ložiscích. Kluzná ložiska mají velice jednoduchou konstrukci, s niž souvisí 

i jednoduchá výroba a nízké náklady. U těchto typů ložisek patří mezi nevýhody velká spotřeba 

maziva. U kluzných ložisek může být velmi často nalezena kluzná vrstva z kovových materiálů 

na bázi cínové bronzy, olověné bronzy, mosazi nebo hliníkových slitin. Z hlediska nekovových 

materiálů můžeme na podpůrné kluzné vrstvě nalézt polytetrafluorethylen (PTFE), 

polyamidimid (PAI), případně hygroskopicky odolnou pryž. Více o tomto typu bude popsáno 

v samostatné kapitole zabývající se využitím pro vznětové a zážehové motory [1-3]. 

 

 
Obr. 1. Kluzná ložiska [5]. 
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Dalším typem možného odporu je odpor valivý. Valivá ložiska jsou zpravidla složena ze 

dvou kroužků, valivých tělísek a klece. Dle tvaru valivých tělísek jsou dále dělena na kuličková, 

válečková, jehlová a další. Valivá ložiska jsou většinou menšího tvaru, jsou lehká, potřebují 

menší množství maziva než ložiska kluzná a jsou hlučná. Tento typ ložisek není vhodný pro 

aplikace s vysokou obvodovou rychlostí. Nejčastějším používaným materiálem pro valivá 

ložiska je tepelně zpracovaná legovaná ocel [1-3]. 

Výše popsané typy ložisek mohou nacházet využití v průmyslových odvětvích, které se 

potýkají s pohybem dvou a více konstrukčních součástí a chtějí zajistit pohyblivost či snížit 

pohybové ztráty. Mohou být tedy nalezeny zejména v automobilovém průmyslu, letectví, 

těžební průmysl, lékařský průmysl a mnoho dalších. Na obrázku 1 je možno vidět několik typů 

kluzných ložisek vyrobených firmou Federal Mogul [1-3]. 
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2 Kluzná ložiska 
 

Základní informace o kluzných ložiscích byly sepsány v předchozí kapitole. Tato kapitola 

bude věnována především kluzným ložiscím v automobilovém průmyslu. Kluzná ložiska jsou 

velmi důležité komponenty ve spalovacích motorech a jsou navržena zejména ke snížení tření, 

přeměně vratného pohybu pístů na rotační pohyb klikové hřídele.  Mechanické vlastnosti 

kluzných ložisek by měly být navrženy tak, aby byly dostatečně odolné k cyklickému zatížení, 

zejména vibracím. Na obrázku 2 je zobrazeno rozdělení požadovaných vlastností na kluzné 

ložisko. Měkké vlastnosti u kluzných ložisek jsou velice důležité pro odolnost proti zadření, 

přizpůsobivosti kluzného povrchu a dobré vložitelnosti do strojní součásti. Měkké vlastnosti 

jsou podstatné zejména pro materiály tvořící kluzný povrch. Pevnostní vlastnosti zabezpečují 

dlouhou odolnost proti poškození. Jedná se o odolnost vůči únavě, odolnost proti opotřebení 

a odolnost proti kavitaci. Dále mezi velmi důležité vlastnosti patří také chemická odolnost, a to 

jak odolnost vůči kyselým roztokům, tak proti oxidaci povrchu – korozi. Při materiálové 

kompozici obsahující více kluzných vrstev je potřeba také počítat s možnou difuzí mezi 

slitinami, která je samozřejmě nežádaná. Nesmějí být opomenuty také náklady spojené 

s výrobou kluzného ložiska a manipulovatelností s danými materiály, které se výrobce snaží co 

nejvíce snižovat [6-8]. 

 

 
Obr. 2. Rozdělení požadovaných vlastností kluzného ložiska [8]. 

 

Tato práce je věnována především skupině hydrodynamických kluzných ložisek, které 

jsou konstruovány na odolnost vůči aplikované síle v axiálním, radiálním a kombinovaném 

směru. Z hlediska designu rozlišujeme „bushing“ (ložisko kruhového průřezu) a „half bearings“ 

Měkké 

vlastnosti 

Náklady 

Chemické 

vlastnosti 

Pevnostní 

vlastnosti 



14 

(ložisko půlkruhového průřezu). Tato práce se bude zabývat pouze ložisky typu „half bearings“ 

– které jsou používány na propojení bloku motoru s klikovou hřídelí a propojení klikové hřídele 

s ojnicí. Na obrázku 3 jsou popsány jednotlivá ložiska, která bývávají použita ve spalovacím 

motoru. Červenou barvou jsou vyznačeny ložiska typu „half bearings“ a žlutou barvou ložiska 

typu „bushing“ [9]. 

 
Obr. 3. Uspořádání jednotlivých typů ložisek ve spalovacím motoru [9]. 
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3 Materiály pro kluzná ložiska 
 

V této kapitole jsou shrnuty materiály, které se nejčastěji používají na výrobu kluzných 

ložisek. Bude se jednat o materiály, které snižují tření při kontaktu dvou ploch a umožňují tak 

dosáhnout menších energetických ztrát. Odhaduje se, že jedna třetina celosvětově vyrobené 

energie je potřeba k překonání tření v jakékoliv podobě [10]. 

Vědci, kteří se v posledních 50 letech soustředili na konstrukci kluzných ložisek zjistili, 

že výběr materiálu pro danou aplikaci je vždy kompromisem povrchových vlastností, 

mechanické pevnosti a korozní odolnosti. Velmi důležitou roli hraje také cena materiálu, 

složitost výroby či manipulace s materiálem. Materiál pro kluzné ložisko by měl mít, jak již 

bylo zmíněno v předchozí kapitole, vysokou únavovou pevnost, malý koeficient tepelné 

roztažnosti, schopnost zaujímat tvar v závislosti na působící síle a tvaru povrchu hřídele, a také 

korozní odolnost proti vodě, chladící kapalině a proti kyselým produktům, jež se mohou 

vytvářet při degradaci oleje. Nynější typy ložisek mohou obsahovat několik pomocných vrstev. 

Základní typ ložiska je tvořen pouze jedním typem materiálu a je nazýván jako „jednovrstvý“, 

nebo-li pevný typ. Další typ kluzných ložisek se označuje jako „dvouvrstvý“, nebo-li bimetal. 

Ten je tvořen měděnou či hliníkovou slitinou a vyztuží z nízkouhlíkové oceli. Třetí typ je 

označován jako trojvrstvý a může se skládat z předchozích dvou vrstev a třetí kluzné vrstvy. 

Kluzné povlaky mohou být na bázi kovu (olovo, bizmut) nebo na bázi polymeru (PAI, PTFE) 

s přídavkem organických a anorganických aditiv. Na obrázku 4 je možno vidět všechny typy 

ložisek z pohledu materiálové konstituce [1,9]. 

 

 

 

Obr. 4. Typy ložisek z pohledu materiálové konstituce [9]. 
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3.1 Kovové materiály 
Tato kapitola bude věnována popisu kovových materiálům, které se nejčastěji používají 

na výrobu kluzných ložisek. Nejpoužívanější jsou slitiny na bázi mědi a hliníku, proto budou 

v této kapitole detailněji popsány. 

 

3.1.1 Slitiny na bázi mědi 
Historie kluzných ložisek na bázi mědi sahá až do padesátých let minulého století. Jako 

první se používala slitina na bázi mědi a cínu (bronz), která vykazovala nejlepší poměr 

vlastnostní potřebná pro kluzná ložiska. Po pár letech testování začali materiáloví inženýři 

přidávat do bronzy olovo, které výrazně zlepšilo odolnost proti zadření. Následně se kvůli 

snížení nákladů a zvýšení pevnostních vlastností začala používat výztuha z nízkouhlíkové oceli. 

Materiálová kompozice bronzového bimetalu se používá dodnes, s tím rozdílem, že se přidává 

třetí či dokonce čtvrtá vrstva pro lepší přizpůsobitelnost povrchu a zvýšení odolnosti proti 

zadření. Na obrázku 5 je zobrazena materiálová kompozice na bázi bronzy s přídavkem olova 

na nějž byla aplikována elektrolyticky vrstva niklu, která měla zajistit ochranu proti difuzi 

s další přidavnou vrstvou o chemickém složení Pb-Sn. Vrstva na bázi Pb-Sn ma pozitivní vliv 

zejména na přizpůsobivost povrchu [8]. 

 

 
Obr. 5. Materiálová kompozice čtyř vrstev [8]. 

  

Ani zde ovšem vývoj kluzných vrstev na bázi mědi neskončil a materiáloví inženýři 

zkoušeli aplikovat  kluznou vrstvu na bázi Pb-Sn-Cu, která měla zlepšit především únavové 
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vlastnosti a odolnost proti otěru. Tato vrstva se používá pro větší dynamická zatížení na trhu, 

kde je povoleno použití toxických příměsí olova. Pro náročnější aplikace byla vyvinuta vrstva 

Pb-Sn-In-Cu, která zvýšila únavové vlastnosti a odolnost proti otěru. Jak je všeobecně známo, 

Indium patří mezi vzácné prvky v zemské kůře, a tak se s touto vrstvou rapidně zvýšily náklady. 

V posledních letech se velice rychle odstupuje od příměsí olova, kvůli jeho toxicitě a regulací 

EU. Proto je dnes olovo nahrazováno bizmutem, a to jak ve složení bronzové slitiny, tak jako 

samostatná kluzná vrstva [8].  

 Spojení ocelového podkladu s práškem na bázi mědi se provádí pomocí procesu spékání. 

Spojení je dosaženo za vyšších teplot pomocí difuze. Základním surovým materiálem je 

ocelová cívka, která je velmi dobře tvářená za studenta. Ocelové pásy jsou odvíjeny z cívek. 

Čištění ocelových pásů se provádí v alkalických rozpouštědlech za vyšších teplot a následně 

jsou nečistoty odděleny z povrchu mechanickou cestou. V dalším kroku se srovnává ocelový 

pás do roviny pomocí tři válců a poté se naprašuje slitina mědi v práškové podobě. U prášku se 

velmi pečlivě kontroluje velikost částic. Vrstva prášku je založena na velmi přesném výpočtu 

v závislosti na požadované tloušťce výsledné měděné vrstvy. Parametry spékacího procesu si 

každá firma uchovává v tajnosti, protože jsou závislé na chemickém složení slitiny. Obecně lze 

říci, že pec je několik metrů dlouhá a teplota vzduchu je na úrovni 800 °C a vyšší. Proces 

spékání musí být proveden dvakrát. V prvotním spékání jsou částice spečeny avšak stále 

obsahují určité procento pórovitosti. V sekundárním spékání jsou eliminovány póry mezi 

jednotlivými částicemi. Výsledná spečená vrstva zajišťuje vysokou únavovou pevnost, 

odolnost proti opotřebení, nízký koeficient tření, korozní odolnost, tvarovou stálost. 

Na obrázku 6 je popsán výrobní proces bronzové bimetalu [7,9,11,12].  

 

 
Obr. 6. Výroba bronzového bimetalu [9]. 
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3.1.2 Slitiny na bázi hliníku 
Pro kluzná ložiska do vznětových a zážehových motorů jsou vhodná také kluzná ložiska, 

jenž mají kluznou vrstvu na bázi hliníku. Jedna z prvních hliníkových vrstev na ocelovém 

podkladu byla založena na chemickém složení Al-Sn, která je dodnes používána. Cín zajišťuje 

v tomto případě výbornou odolnost proti zadření. Zlepšení přišlo později s mezivrstvou niklu, 

jenž přinesla zvýšení tuhosti celé konstrukce kluzného ložiska a mezivrstva čistého hliníku 

zajišťující zvýšenou přizpůsobitelnost povrchu. Další vývoj slitiny na bázi hliníku následoval 

s chemickým složením AlSn20CuMn. Příměsi mědi a manganu ve slitině zajišťují stabilitu 

vrstvy kluzných ložisek vystaveným vysokým rotačním rychlostem. Se zvyšujícími nároky na 

dynamické namáhání kluzných ložisek vznikla vrstva o chemickém složení Al-Sn-Si. Křemík 

zde zastává pozici, která má za úkol zlepšovat odolnosti proti otěru a vzniku únavových trhlin. 

Na obrázku 7 je zobrazena materiálová kompozice hliníkové slitiny Al-Sn s polymerní kluznou 

vrstvou. Polymerní kluzná vrstva z  (PAI) obsahuje ve většině případů častice zvané jako pevné 

lubrikanty a tvrdé částice. Pevné lubrikanty mohou být anorganického i organického původu 

s elipsovitým, globulárním nebo lamelárním tvarem částic, které mají za úkol snižovat tření 

kluzné vrstvy. Tvrdé částice jsou přídávány do polymerní kluzné vrstvy především z hlediska 

snížení opotřebení [8,13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 7. Materiálová kompozice hliníkové slitiny Al-Sn s detailem na polymerní 

kluznou vrstvu. 
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Kluzná ložiska do motorů na bázi hliníku jsou ve srovnání s ložisky na bázi mědi levnější. 

Hliníková ložiska jsou vhodná pro zážehové ale i pro méně výkonné vznětové motory. Aby 

mohlo být zajištěno co možná nejlepší spojení ocelového substrátu s vrstvou na bázi hliníku, je 

důležité provést válcovací. Odmašťování a mechanické čištění je prováděno pro oba kovové 

pásy. Oba pásy jsou následně za pomocí vysokých tlaků válcovány k sobě. Tento typ výroby 

bimetalu je zobrazen na obrázku 8 [9,12].  

 
Obr. 8. Výroba hliníkového bimetalu [9]. 

 

3.2 Polymerní materiály 
Polymerní materiály měly největší rozvoj v oblasti tribologických aplikací pár let zpět. 

Jeden z hlavních důvodů rozvoje těchto materiálu v této oblasti byly nabízející se výjimečné 

vlastnosti, jako např. nízká relativní hmotnost, výborné korozivzdorné vlastnosti a zpracování. 

Pokud budou přidány do polymerní matrice lubrikanty a zpevňující částice, dostaneme 

polymerní vrstvy dosahující neobvyklých tribologických vlastností, které u jiných kovových 

nebo keramických materiálu těžko nalezneme. Boj s vysokou teplotou, která vzniká při aplikaci 

kluzných ložisek díky tření a okolní teplotě, byl ukončen s představením polymeru PAI, jenž 

má výjimečně vysokou pracovní teplotu 275 °C v poměru s pevnostními vlastnostmi. Tento 

polymer je typický pro nanášení kluzné polymerní vrstvy na hliníkovou či měděnou slitinu. 

Nejčastějšími přídavky do polymerní matrice mohou být například částice MoS2, lamely 

grafitu, ZnS, WS2. Ty slouží jako permanentní mazací vrstva ke snížení tření při otáčení hřídele 

v případě, že se lubrikační technické oleje začnou ztrácet či degradovat.  
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3.2.1 Polytetrafluorethylen (PTFE) 
PTFE je termoplastický polymer, který je velmi dobře známy v tribologických aplikacích. 

Zaujímá velmi vysokou úroveň chemické odolnosti, velmi nízký koeficient tření a vysokou 

teplotní odolnost. Použitelnost PTFE je v rozmezí teplot od -260 °C do 250 °C. Na základě 

testování vykazuje nízkou abrazivzdornost a odolnost proti opotřebení. Odolnost proti 

opotřebení může být zvýšena pomocí přídavných látek. V minulosti do PTFE byly přidávány 

částice grafitu, karbonová vlákna, skelná vlákna atd. Bohužel, na dnešní materiálové požadavky 

je to již nedostačující, a proto byl kladen důraz na vývoj nového kompozitního materiálu se 

základní matricí PTFE. Dnes se používají aditiva typu MoS2 na snížení tření, u kterého je 

potřeba velmi tenkých vrstev PTFE matrice. Velmi dobré mechanické vlastnosti zaujímá také 

kompozit PTFE s přídavkem poly-p-fenyleneterephthalamid (PPDT) [14]. 

 

Tab. 1. Vlastnosti polymeru PTFE pro tribologické využití [15]. 

Typ 
polymeru 

Pevnost v tlaku 
při 1 % 

deformace 
[MPa] 

Modul pružnosti 
v tlaku [GPa] 

Vrubová houževnatost 
[kJ/m2] 

Koeficient 
tření 

PTFE 1,5 0,7 14 0,1 

 

 

3.2.2 Polyetheretherketon (PEEK) 
PEEK je semikrystalický termoplast, jenž je taktéž velmi dobře známý v oblasti 

tribologie. PEEK má velmi široký komerční dosah. Dominuje vysokou mechanickou pevností, 

elastickým modulem, vysokou teplotou tání, vysokou houževností a svou chemickou odolností. 

Často se aplikuje za účelem snížení tření a zvýšení odolnosti proti opotřebení. Velmi málo se 

používá v čisté podobě. Polymer PEEK si ponechává své mechanické vlastnosti v teplotním 

rozsahu -50 až 300 °C [16-18]. 

 

Tab. 2. Vlastnosti polymeru PEEK pro tribologické využití [19,20]. 

Typ 
polymeru 

Pevnost v tlaku 
při 1 % 

deformace 
[MPa] 

Modul pružnosti 
v tlaku [GPa] 

Vrubová houževnatost 
[kJ/m2] 

Koeficient 
tření 

PEEK 23 3,5 4 0,4 
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 Pro většinu aplikací je nutné jej vyplnit karbonovými vlákny pro zvýšení mechanických 

a tepelných vlastností a pevnými mazivy na snížení tření. PEEK velmi často nachází také 

v oblasti medicíny, protože odolává biologickým roztokům. Na obrázku 9 je znázorněn 

strukturní vzorec PEEKu [16-18]. 

 

 
Obr. 9. Strukturní vzorec PEEKu. 

  

3.2.3 Polyamid-imid (PAI) 
PAI patří do skupiny termoplastů s amorfní strukturou. Vznikl díky myšlence propojení 

vlastností polyamidů (PA) a polyimidů (PI) za vzniku kopolymeru PAI. PA jsou známy již od 

roku 1930. První komerční výrobek z PA byl označen pod marketingovou značkou KevlarÒ. 

Struktura PA byla plně aromatická, přičemž obsahovala 85 % amidových skupin propojených 

přímo s aromatickými uhlovodíky, což zapříčinilo excelentní tepelné a mechanické vlastnosti. 

Skupina polyimidů jsou označovány jako vysokoteplotní inženýrské reaktoplasty, které byly 

původně vyvinuty společností DuPontÔ. PI vykazují výborné dielektrické vlastnosti, velmi 

nízký koeficient tepelné roztažnosti, a jsou schopny odolávat teplotám vyšším než 500 °C.  PAI, 

jak již bylo zmíněno, je spojení vlastností PA a PI. Mají tedy vynikající tepelné, mechanické 

a chemické vlastnosti a jsou často nejlepší volbou pro náročné aplikace, kde je vyžadována 

velmi vysoká mechanická pevnost, tvarovou stálost a nízké tření v kombinaci s vysokou 

teplotou, korozivzdornosti a odolností proti opotřebení. Některé typy PAI mohou zachovávat 

svou strukturu i v prostředí s teplotou 260 °C, ovšem polyether imidy (PEI) mohou být 

provozovány až do teploty 370 °C. Stejně jako PI i PAI odolávají většině chemikálií a mohou 

být provozovány v „drsném“ tepelném a chemickém prostředí i při silném namáhání s malým 

nebo žádným ovlivněním tvaru či opotřebení. Prakticky nejsou ovlivněny alifatickými 

a aromatickými uhlovodíky, chlorovanými a fluorovanými rozpouštědly. Některé třídy také 

odolávají koncentrovaným kyselinám (30 %), včetně kyseliny chlorovodíkové, fosforečné 

a kyseliny sírové, ale naopak mohou být napadány kyselinou fluorovodíkovou a silnými 

zásadami, jako je hydroxid sodný. V mnoha případech mohou nahradit kovy a jiné vysoce 
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výkonné materiály ve stavebních aplikacích. Bylo vyvinuto spoustu metod pro přípravu PAI 

s různými charakteristikami a strukturními kombinacemi, jejichž cílem je zlepšit jejich 

vlastnosti za účelem rozšíření jejich aplikačních oblastí. Typická použití PAI zahrnují 

vstřikované automobilové díly jako jsou pouzdra, konektory, spínače, relé, podložky, sedla 

ventilů, pouzdra, těsnící kroužky, kuličková ložiska a tepelné izolátory. [21-24]. 

 

 
 

Obr. 10. Porovnání typů Torlon® PAI [25]. 

 

Světový výrobce The Solvay Advanced Polymers nabízí hned několik typů polymeru 

PAI, jak je možno vidět na obrázku 10. Obecně jsou tyto polymery zpracovávány lisováním za 

tepla. Torlon 7130 je vyztužen ze 30 % skelnými vlákny a dosahuje nejvyšší pevnosti v tahu 

225 MPa a Youngova modulu 16,5 GPa. Torlon 4203L je bez aditiv. I přesto dosahuje 

úctyhodných 152 Mpa pevnosti v tahu a Youngova modulu 4,5 GPa. Z porovnáváných typů je 

Torlon 4203L nejhouževnatější. Vysokopevné typy PAI si zachovávájí svou pevnost a tvrdost 

až do teploty 275 °C, tudíž nachází své využití zejména v motorových aplikacích [25]. 

Pro dosažení nejideálnějších vlastností je po nanesení vrstvy čistého PAI polymeru nutno 

provést vysušení a vytvrzení. Vysušení se provádí v klasické konvekční peci. Teploty a časy 

pro vysušení polymerních vrstev mohou být různé v závislosti na daném typu polymeru, 

přidaných aditivních částicích, a hlavně tloušťce vrstvy. Vytvrzení je síťovací reakce, tj. 
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spojování lineárních či rozvětvených řetězců příčnými vazbami do finální prostorové sítě. Díky 

zesítění se zvýší molekulová hmotnost, což má za následek zlepšení mechanických vlastností, 

zvýšení chemické a tepelné stability. Toto téma bude detailněji sepsáno v kapitole 4 [26].  

Organická chemie zabývající se PAI je velmi rozmanitá část. Obsahuje velké množství 

existujících monomerů, jako jsou anhydridy, karboxylové kyseliny, diacylchloridy, diaminy 

a různé syntetické postupy výroby. Fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti těchto 

materiálů mohou být značně modifikovány mírnými odchylkami v chemické struktuře 

monomerů nebo reakčních podmínek. Pro přípravu PAI bylo úspěšně aplikováno několik 

přístupů. Jedním z nejstarších a nejvhodnějších přístupů pro syntézu PAI s vysokou 

molekulovou hmotností je přímá polykondenzace dikarboxylových kyselin obsahujících imid 

s aromatickými diaminy podle fosforylační techniky Yamazaki–Higashi. Později byla tato 

metoda úspěšně modifikována mnoha výzkumníky. Nejvíce využívanou syntézou v praxi jsou 

reakce tvořící amid-imid reakcí anhydridu kyseliny trimelitové (TMA) nebo anhydrid chlorid 

kyseliny trimelitové (TMAc) s diaminem nebo diikyanátem. Jako reakčními diaminy se 

nejčastější používají methyl dianilín (MDA) nebo 4,4-oxydianilín (ODA). Na obrázku 11 je 

popsána obecná syntéza PAI. [22,23,27,28,29]. 

 

 
Obr. 11. Syntéza PAI pomocí monoethylesteru kyseliny 1,2,4-benzentrikarboxylové a 

diaminu [23]. 

 

U výše uvedeného způsobu syntézy pro výrobu PAI je jako meziprodukt tvořena viskózní 

kyselina polyamová. Voda je uvolněna jako vedlejší produkt během imidizace polyamové 

kyseliny. Výsledkem jsou nízké výtěžky polymerů (hydrolýza polyamové kyseliny). Syntéza 

PAI vyžaduje velmi čisté monomery a extrémně bezvodé reakční podmínky pro dosažení 

vysokých molekulových hmotností. K překonání těchto nevýhod mnoho výzkumníků použilo 

jako náhradu diaminů diisokyanáty. Diisokyanáty vyvíjejí bublinky oxidu uhličitého – CO2 

z reakčního systému během polymeračního procesu snadněji, ale reaktivita skupiny -NCO činí 

životnost diizokyanátu velmi krátkou, což komplikuje celou reakci. Na obrázku 12 je uveden 

strukturní vzorec PAI vyrobený pomocí syntézy TMA a ODA [23].  
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Obr. 12. Strukturní vzorec PAI vyroben syntézou TMA a ODA. 
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4 Technologické procesy polymerních materiálů 
V této kapitole budou popsány technologické procesy, které popisují aplikační metody 

polymeru na daný substrát a následné vysušení a vytvrzování polymerní vrstvy. 

 Aplikace polymerních vrstev na kovový substrát je možný několika způsoby. Jedním 

z nich je klasický nástřik rozpuštěného polymeru v daném rozpouštědle na určitou viskozitu. 

Důležitá je příprava ložiska na nástřik, která by měla být velmi precizně provedena pro co 

největší dosažení adheze polymeru na kovovém substrátu. Příprava zahrnuje zbavení se všech 

povrchových nečistot ložiska v polárním a nepolárním rozpouštědle v ultrazvukové myčce. 

Dále putuje ložisko do tryskací kabiny, kde je vnitřní povrch kluzného ložiska zdrsněn pomocí 

tryskajících částic např. Al2O3. Zdrsnění je prováděno zejména pro dosažení větší adheze mezi 

povlakem a substrátem, a to za pomocí zvýšení smáčivosti a většího povrchu pro zachycení 

povlaku. Poté je nutné ložisko předehřát, aby se zredukovalo tečení nastříkaného polymeru. 

Rozpuštěný polymer je vháněn pomocí stlačeného vzduchu do stříkací pistole, která aplikuje 

kluznou vrstvu na vnitřní stranu kluzného ložiska. Před aplikací nástříku jsou ložiska uloženy 

na otočný stůl, který během stříkání polymeru vykonává rotační pohyb k dosažení 

rovnoměrnější vrstvy po celé délce ložiska. Nakonec je polymerní nástřik vystaven tepelnému 

zpracování [8]. 

Mezi další možné aplikace polymeru v tekutém stavu na kovový substrát může být tzv. 

„Reverse roll casting“, neboli zpětné povlakování. Na obrázku 13 je schematicky znázorněn 

tříválcový mechanismus nanášení, který patří mezi jedny z nejpoužívanějších. Systém 

tříválcového povlakování je složen ze záložního, aplikačního a dávkovacího válce. Úkolem 

záložního válce je posouvat kovový substrát ve směru otáčení. Jak již z názvu plyne, aplikační 

válec „nabírá“ na svůj povrch tekutý polymer a následně jej aplikuje na povrch substrátu. 

Množství tekutého polymeru na substrát je řízeno pomocí dávkovacího válce, který se otáčí na 

druhou stranu než válec aplikační. Jakmile dojde k přenesení polymeru z válce dávkovacího na 

válec aplikační je veškerý zbývající tekutý polymer z dávkovacího válce odstraněn pomocí 

stěrky. Kdyby tento zbytkový polymer nebyl z dávkovacího válce odstraněn, mohl by způsobit 

nerovnosti povlaku [30].  
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Obr. 13. Zpětné povlakování pomocí tříválcového systému [30]. 

 

Na obrázku 14 je možno vidět jednu z možných výrobních linek pro kluzná ložiska 

kruhovitého průřezu typu „bushing“. Cívka oceli je odmotávána do tvaru rovného plechu na 

který je rovnoměrně nasypáván prášek slitiny o daném složením. Následuje spékací a válcovací 

proces. Jak již bylo uvedeno v kapitole o bronzových slitinách, pokud je prášek vystaven pouze 

primárnímu spékání, dojde pouze ke spojení částic, čímž se vytvoří porovitá struktura. Na tuto 

pórovitou strukturu je poté nanesen rozpuštěný polymer v tekutém stavu a pomocí válců 

vytvořena rovnoměrná vrstva povlaku. Následuje tepelné zpracování v podobě vypaření 

rozpouštědla a vytvrzení polymerní vrstvy. 

 

 
Obr. 14. Aplikace polymerní vrstvy u kluzných ložisek typu „bushing“ [31]. 

 

Všechny tři již uvedené aplikační metody byly vztaženy k práci s polymery v tekuté fázi. 

Existuje i metoda, při které se aplikuje polymer v pevné fázi přímo na substrát. Tato metoda se 

nazývá „cold spraying“ neboli stříkání za studena. Stříkání za studena je metoda, při níž se 

vážou mikronové částice k substrátu důsledkem vysoké kinetické rychlosti a následné plastické 
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deformace. Zrychlení částic na vysokou rychlost se dosahuje expanzí stlačeného plynu přes 

rozbíhající se nebo sbíhající se trysku. I přesto, že se procesní plyn zahřívá kvůli vyššímu 

zrychlení plynu a usnadnění deformace částic, zůstavají částice po celou dobu stříkání 

v pevném stavu. Hlavními výhodami této metoda je vyhnutí se problémům s oxidací, prací 

s materiály s vysokou teplotou tání a s nepříznivým ovlivněním struktury. Na obrázku 15 je 

popsáno schéma systému stříkání za studena [32].  

 

 
 

Obr. 15.  Schéma systému stříkání za studena [32]. 

 

4.1 Vytvrzování polymeru 
Mezi technologické procesy u polymerních materiálů patří bezesporu proces vytvrzování. 

Proces vytvrzování spočívá v transformaci polymerních řetězců s nízkou až střední 

molekulovou hmotností (monomerů nebo oligomerů), na pevné polymery s vysokou 

molekulovou hmotností. Iniciace vytvrzovacích procesů může být dosažena přidáním 

katalyzátoru, vytvrzovadla či určitou formou fyzikální energie, např. UV záření, IR záření atd. 

Vytvrzovací proces je složen z následujících časově důležitých jevů. V první fázi dochází 

k zvětšování rozměru molekul a polydisperzity systému. Při dosažení teploty, jenž se značí jako 

bod gelace, začíná polymer houstnout, tedy gelovatět. V bodu gelace molekulová hmotnost 

rapidně vzrůstá a začínají se tvořit první stopy nekonečné struktury, gelu. Bod gelace se nachází 

v brzkých fázích procesu vytvrzování. V tomto stavu je možné polymer tvarově ovliňovat. Se 

zvyšující se teplotou polymer zvyšuje nadále svou molekulovou hmotnost. Polymer zvyšuje 

své mechanické a chemické vlastnosti v závislosti na množství gel fáze (nekonečné struktury). 

Ohřev procesního plynu 

Procesní plyn 

    Prášek 
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Depozitovaná 
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Vytvrzování je nevratný proces. Obrázek 16 popisuje závislost teploty na čase během 

vytvrzovacího procesu, kde TG je teplota, při které se polymer dostává do gelového stavu 

a vzniká v systému první a jediná bohatě rozvětvená molekula makroskopických rozměrů. Tv 

je teplota, během které se připojují zbývající malé molekuly s nezreagovanými funkčními 

skupinami k již vytvořené polymerní síti. TMAX je teplota polymeru, při níž se dosahuje 

maximálního zesítění polymeru. Při přesáhnutí této teploty začíná polymer tepelně degradovat. 

Čas tG značí dobu pro proces gelace a čas tV značí dobu potřebnou na celkový proces 

vytvrzování. Stupeň zesítění lze kontrolovat pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) 

nebo pomocí rheologie či dynamicko-mechanické analýzy (DMA). Vytvrzený polymer daleko 

více odolává rozpouštědlům, vyšším teplotám a mechanickému namáhání [33-35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. a) Křivka vytvrzování, b) Změna mechanických vlastností na vytvrzovacím 

procesu [35]. 

 

Nalezení správných vytvrzovacích podmínek lze dosáhnout pomocí kvalitativního 

postupu, nebo postupu kvantitativního. Kvalitativní postup zjišťování vytvrzovacích podmínek 

je založen na pozorování mechanických vlastností daného polymeru v závislosti na čase, 

teplotě, popř. tlaku. Tímto postupem lze nejjednodušeji určit podmínky vytvrzování pro danou 

aplikaci, tvar výrobku a laboratorních možností. V tabulce 3 je možno vidět porovnání 

materiálových vlastností, jež jsou závislé na stupni zesítění [35]. 
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Tab. 3. Porovnání materiálových vlastností v závislosti na zvyšující se hustotě 

zesítění [35]. 

Zvyšující hustota zesítění, způsobí 
snížení: 

Zvyšující hustota zesítění, způsobí 
zvýšení: 

Nárazové práce Pevnosti 
Prodloužení Tvrdosti 

Únavových vlastností Chemické odolnosti 
Koeficientu tepelné roztažnosti Teploty skelného přechodu 

Míru opotřebení Odolnosti proti teplu 
 

Kvantitativním popisem tvorby zesítění polymerů se zabývá teorie síťování, jenž je 

založena na statistických úvahách. Mezi zakladatele teorie patří Flory a Stockmayer [35], kteří 

využili metody kombinatoriky. Novější Gordonova teorie [35] zabývající se větvícími procesy 

a tvorbou síťovaných polymerů je založena na stromovém modelu chemických struktur a na 

tvorbě těchto struktur pomocí kaskádové teorie. Touto teorii lze vypočítat všechny důležité 

charakteristiky síťovaného systému jako např. kritické podmínky pro vznik gelu, obsah gelu, 

velikost molekul v rozpuštěném systému atd. [35].  

Obecně lze říci, že monomer obsahující maximálně dvě funkční skupiny tvoří lineární 

dvojrozměrnou strukturu. Pokud obsahuje monomer tři a více funkčních skupin, dochází ke 

vzniku nekonečné trojrozměrné struktury, nebo-li prostorové sítě. Následující obrázek 17 

popisuje možný vznik zesíťovaných polymerů čtyřmi procesy [34]. 

 
Obr. 17 Schéma vzniku sití [34] 

1 – vznik pomocí polykondezace nebo polyadice nízkomolekulárních látek, 2 – síťovací 

kopolymerací, 3 – spojování reaktivně zakončených předpolymerů, 4 – nahodilé síťování 

vysokomolekulárních polymerů. 
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4.2 Fyzikální vytvrzování 
Do této skupiny patři vytvrzování, které využívají fyzikální formu zdroje, např. pece, IR 

a UV zářiče. Tepelné vytvrzování je jedním z nejjednodušších způsobů, jak lze u polymeru 

dosáhnout zesítěného stavu. Proces vytvrzování nejčastěji probíhá v konvekčních pecích. Teplo 

se aplikuje, dokud se nedosáhne teploty, při které dochází k tvorbě sítě. Vytvrzování je velmi 

specifická záležitost, kdy pro různé typy polymerů udává výrobce „vytvrzovací program“, který 

byl nastaven vzhledem ke konečným vlastnostem. Mezi hlavní proměnné při fyzikálním 

vytvrzování určitě patří, jak již bylo zmíněno, teplota, tlak a čas vytvrzování. Vlastnosti 

vytvrzování mohou být však vždy upraveny pro individuální aplikaci polymeru [33].  

Široké zastoupení v průmyslu nachází vytvrzování pomocí elektromagnetických vln 

(záření). Mezi největší výhody tohoto typu vytvrzování patří zkrácení doby a ušetření energie. 

UV záření je používáno u polymerů, jenž obsahují tzv. fotoiniciátory. Fotoiniciátorem může 

být aditivní látka, která se díky elektromagnetickému záření o vlnové délce 200 – 500 nm 

rozpadá na reaktivní volné radikály. Volné radikály následně reagují s polymerními řetězci 

a vzniká prostová síť. Mezi výhody této metody patří zejména energetická úspora, vyšší 

produkce a neovlivnění substrátu při dobrém zvolení zářiče. UV vytvrzování se nejčastěji 

používá u nenasycených polyesterových pryskyřic (akryláty a epoxyestery). Může být taky 

použito u urethanů a oligoesterů [33]. 

 Pro produkci IR záření se nejčastěji využívá wolframové vlákno, kterým se nechává 

protékat elektrický proud. Wolfram má relativně velký měrný elektrický odpor a vysokou 

teplotu tání, tudíž je to velmi vhodný materiál pro tuto aplikaci. Díky vysokému měrnému 

odporu materiálu je generováno záření o vlnové délce 2 až 5 µm, které následně dopadá na 

materiál a rozkmitává  jednotlivé molekuly, které do sebe narážejí a vytvářejí tak teplo. Teplo, 

jakožto zdroj energie, je vhodné pro rozbití vazby mezi molekulama a zapříčíňuje tak vznik 

volných radikálů. Jak již bylo zmíněno, vytvrzování je propojování polymerních řetězců 

příčnými vazbami do prostorové sítě, čímž se zvýší mechanické a fyzikální vlastnosti [33]. 

 

4.2.1 Infračervené záření 
Z důvodů praktické části diplomové práce bude v této kapitole sepsána teorie nahlížející 

hlouběji do tématu infračerveného záření. Infračervené záření (IR) je typ elektromagnetického 

záření, který se nachází mezi viditelným světlem a radiovými vlnami na elektromagnetickém 

spektru. Slovo „Infra“ znamená v latině „pod“, což značí, že se jedná o spektrum pod červenou 

barvou. Objevení infračerveného záření bylo poněkud nahodilé. Kolem roku 1800 William 
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Herschel [36] experimentoval se slunečním světlem. Sluneční světlo pozoroval přes různě 

barevná skla a snažil se ho rozložit na barevné spektrum přes tzv. skleněný hranol. Jednoho dne 

si povšimnul, že se jeho černý konec rtuťového teploměru zahřívá daleko rychleji v určité 

oblasti slunečního světla rozptýleného skleněným hranolem. Začal tedy pečlivěji měřit teploty 

jednotlivých přechodů barev a zjistil, že se nejvíce zahřívá rtuťový černý konec teploměru za 

červenou oblastí. Proto se tedy tato oblast nazývá, jak již bylo zmíněno, „oblast infračervené 

vlnové délky“ [36]. 

 Vlnová délka IR začíná na hodnotě 0,74 µm a končí na hodnotě 1000 µm. Každé těleso, 

které dosahuje vyšší teploty, než je absolutní nula, tj. 0 K = -273,15 °C, vyzařuje 

elektromagnetické vlnění. Díky tomuto jevu můžeme dnes měřit teploty jednotlivých těles např. 

pomocí infračervené kamery. Co se týče dalšího využití IR záření, tak jej můžeme nalézt ve 

vytvrzování organických látek, ohřev kovů, vysušování potravin, analýza organických látek 

atd. Na obrázku 18 je možno vidět část elektromagnetického spektra [36,37].  

 

 

  
Obr. 18. Elektromagnetické spektrum záření [38]. 

 

Všechny typy elektromagnetického záření jsou založeny na stejných principech difrakce 

(rozptylu), polarizace (usměrnění) a reflexe (odrazivosti). Jejich rychlost šíření je podobná 

rychlosti šíření světla za normálních podmínek. Vše je založeno na vlnové délce vynásobené 

frekvencí [37]: 

l ∙ 𝑓 = 𝑐               (1) 

kde, l  – vlnová délka, f – frekvence, c – rychlost šíření světla [37]. 

 

Energie či intenzita IR záření závisí na úrovni vlnové délky, a tedy na teplotě, kterou 

filamenty (nejčastěji z wolframu) vyzařují. Tímto problémem se zabýval Max Planck již v roce 

Viditelné světlo Mikrovlny Gamma záření 

Rentgenové 

záření UV záření IR záření 

Vlnová délka 

[µm] 

Frekvence [Hz] 



32 

1894. IR záření lze rozdělit do 3 typů záření. Pro průmyslové využití se používá IR záření pouze 

v rozmezí vlnových délek 0,8 – 6 µm. Vlnové délky nad 6 µm se v průmyslu nepoužívají 

z důvodu nízké energie záření, a tedy nízké dosažitelné povrchové teploty, která nepřekračuje 

200 °C.  První typ – dlouhé vlny, které jsou klasifikovány v rozmezí vlnové délky od 3,8 do 

5 µm. Tento typ záření se používá nejčastěji pro vysušování polymerních laků, ale v průmyslu 

jej můžeme vidět velmi málo, protože energie těchto vln je nejmenší. Tímto typem záření se 

zahřívá povrch materiálu na maximální teplotu 500 °C. Technicky dosažitelná specifická 

energie záření je <20 kW/m2. Dalším typem záření jsou tzv. střední vlny, které dosahují 

vlnových délek v rozmezí od 1,5 do 2,5 µm. Maximální teplota filamentů dosahuje až 1000 °C. 

Technicky dosažitelná specifická energie záření je 8 - 50 kW/m2. Střední vlny IR záření mají 

v průmyslu své využití. Nejčastěji je nacházíme v organickém průmyslu na proces vytvrzování 

nátěrů, polyethylenu (PE) a polyvinylchloridu (PVC). Tento typ spektra by neměl být použit na 

vytvrzování organických barev na vodní bázi, protože velkou část vlnění středního typu 

absorbuje voda a její páry. Mezi výborné absorbátory IR záření patří i CO2 a CO. V těchto 

případech použití je třeba zajistit cirkulaci vzduchu. Mezi další typy IR záření patří krátké vlny 

dosahující vlnových délek od 1,0 do 1,5 µm. Krátké vlny dominují nejvyšší dosažitelnou 

specifickou energii záření, která činí až 100 kW/m2. Teplota povrchu může být až 2300 °C. 

Tento typ zářiče nachází v průmyslu největší využití, a to zejména v metalurgii na ohřevy kovů, 

v měřící technice na měření povrchové teploty, detekce organických látek a jejich složení atd. 

Pro přehlednost jsou informace o typech záření sjednoceny v tabulce 4 [39,40]. 

 

Tab. 4. Typy záření a jejich technicky dosažitelné vlastnosti [39]. 

Typ záření 
Povrchová teplota 

[°C] 

Vlnové délky při 

maximálním energii 

záření lmax [µm] 

Specifická energie 

[kW/m2] 

Krátké vlny 2000 – 2300  1,1 – 1,3 20 – 100  

Střední vlny 800 – 1000  2,3 – 2,7  8 – 50  

Dlouhé vlny 300 – 500  3,8 – 5  < 20 

 

Princip IR zářičů je založen na elektrickém obvodu, do nějž je zapojena odporová spirála 

(filament).  Nejčastěji je tato spirála z wolframu, kvůli poměru elektrických vlastností na teplotě 

tání materiálu. Intenzita záření může být řízena pomocí aktuálního napětí v obvodu. Výrobci 

velmi často nabízí dokoupení potenciometru k nastavení aktuálního napětí. Princip použití 
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infračerveného záření je velice jednoduchý. Elektromagnetické vlnění produkované 

filamentem dopadá na povrch materiálu a dochází z části k absorpci toho záření, což 

způsobuje větší vibraci atomů, které do sebe naráží a vytvářejí teplo. Z části dochází také 

k přenosu vlnění nebo odrazu vln.  Na obrázku 19 je zobrazeno šíření vln ve dvousložkovém 

materiálu [38,40]. 

 
Obr. 19. Šíření vln ve dvousložkovém materiálu. 

 

Odražené záření úzce souvisí s vlastnostmi povrchu materiálu. Pokud má materiál 

dokonale černou barvu, hodnota absorpce je rovna 1. Tuto hodnotu však žádný reálný materiál 

nedosahuje, je pouze teoretická.  Pokud je materiál precizně vyleštěný, hodnota absorpce klesá 

v důsledku velkého množství odraženého záření. Většina materiálů má hodnotu absorpce 

v rozmezí 0,8 – 0,95.  Nejvyšší reflexivitu, tj. nejmenší absorpci záření, vykazuje zlato, které 

je velmi často používáno v infračervených zářičích pro usměrnění vlnění a snížení 

energetických ztrát. Na obrázku 20 je zobrazena závislost povrchové teploty materiálu na čase 

pro černý a bílý povrch polymerních laků [39]. 

 
Obr. 20. Zahřívací křivky pro bílý a černý povrch polymerních laků se stejnou energii 

záření 10 kW/m2 [39]. 
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4.3 Chemické vytvrzování 
Chemickému vytvrzování se rozumí jako chemické reakci, při které dochází k zesítění 

organických látek pomocí tzv. vytvrzovadla. Tato chemická reakce je nejdůležitější 

v gumárenském průmyslu, protože je nejvíce energeticky a časově náročnou částí výroby pryže. 

Zkráceně lze říci, že za zvyšené teploty v prostředí vulkanizačního činidla – síry, vznikají 

polysulfidové můstky, které vytváří zesítěnou strukturu polymeru – nejčastěji butandienového 

kaučuku. 

Dalším příkladem chemického vytvrzování polymeru může být vytvrzování pomocí 

peroxidu. Díky tomuto procesu může být zesíťován např. polyethylen. Peroxidová vazba se za 

vyšších teplot rozpadá na tzv. volné radikály R-O×, které na sebe vážou vodíky z řetězců 

polyethylenu. Následně se volné vazby propojují se sousedními řetězci a vytváří se tak 

polymérní síť. Na obrázku 21 je zobrazena zesítěná chemická struktura polyisoprenu [41]. 

 
 

Obr. 21. Vulkanizace polyisoprenu [42]. 
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5 Testovací metody  
 

V této kapitole budou stručně sepsány testovací metody související s testováním 

kluzných ložisek a analytickými metodami, kterými bude možno kontrolovat průběh 

vytvrzování. Testování kluzných ložisek úzce souvisí s tribologií, tedy vědou zabývající se 

procesy tření, opotřebení a mazání. Z oblasti tribologie bude popsána metoda Block on Ring 

(BoR). Z oblasti analytických metod bude popsána termogravimetrická analýza (TGA) 

a spektroskopie FT-IR. 

 

5.1 Tribologie 
Tribologie je věda zabývající se opotřebením, třením a mazáním dvou navzájem 

působících povrchů, které jsou v relativním pohybu. Tento vědní obor byl definován v roce 

1967 výborem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Slovo tribologie pochází 

z řeckého slova „tribos“, které v překladu znamená tření. Obor tribologie má velký 

hospodářský význam, protože až 30 % z celkové vyrobené energie na světě je spotřebováno 

k překonání tření v jakékoliv podobě. Pro lepší pochopení vědního oboru tribologie budou 

v následujících větách popsány termíny opotřebení, tření a mazání [3,10].  

Opotřebení lze charakterizovat jako úbytek materiálu na kontaktních plochách, které vede 

ke ztrátě mechanických vlastností povrchu. Důsledkem opotřebení může být např. selhání 

mazacího filmu, což povede ke zvýšení adhezi mezi kontaktními plochami. Opotřebení 

způsobené selháním mazacího filmu se nazývá adhezivní opotřebení. Vědní obor tribologie 

popisuje také únavové opotřebení, které vzniká jen při částečném účinku mazacího filmu 

a dochází tak k opakovanému namáhání kluzného povrchu, což často vede k iniciaci 

únavových procesů. Druhů opotřebení však existuje celá řada jako např. opotřebení abrazivní, 

erozivní, kavitační, korozivní, difuzivní atd. [3,10]. 

Tření je odpor, který je kladen při relativním pohybu tělesa vůči tělesu jinému. Tento 

fyzikální jev může vznikat mezi plyny, kapalinami i pevnými látkami.  

Tvorba tenké vrstvy kapaliny, plynu nebo pevné látky mezi dvěma povrchy zlepšuje 

plynulost pohybu jednoho povrchu po druhém a předchází poškození. Mazací vrstvy jsou často 

velmi tenké a obtížně udržitelné. Obecně platí, že tloušťka mazacího filmu je v rozmezí od 1 do 

100 µm. Veškeré znalosti týkající se zvýšení či diagnostikování účinnosti těchto filmů 

v prevenci poškození v kontaktu dvou navzájem se pohybujících těles nazýváme jako mazání. 

Detailnějším popisem o plynných a tekutých mazacích filmů se zabývá tribologická kapitola 
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hydrodynamického mazání, zatímco popisem mazání pevnými látkami se zabývá kapitola 

mazání tuhými mazivy. Na obrázku 22 jsou uvedeny praktické příklady z tribologie [3,10].  

   

 
Obr. 22. Praktické příklady z tribologie [10]. 

 

5.1.1 Blok na kroužku 
Blok na kroužku, nebo-li Block on Ring (BoR), je rozšířenou experimentální 

tribologickou metodou, která slouží k vyhodnocování kluzného opotřebení a tření dvou 

kontaktních ploch materiálů v různých simulovaných podmínkách. Princip této metody je 

popsán na obrázku 23. Do držáku je namontován zkušební vzorek. Držák je poté upnut k horní 

části zařízení obsahující snímač normálového zatížení a přitlačen ke kalenému ocelovému 

kroužku, který je uchycen na rotační hřídeli. Spodní část zařízení může obsahovat olejovou 

lázeň. V olejové lázni je ponořen testovací kroužek pro mazání rozhraní vzorek-kroužek. 

V olejové lázni je k dispozici ohřev pro provádění testů za vyšších teplot [43].  
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Obr. 23. Tribologická metoda Block on Ring [43]. 

 

5.1.2 Test zadření  
Test zadření, nebo-li seizure test, je tribologická metoda zkoumající únosnost daného 

ložiska. Tento test je prováděn za konstantních otáček hřídele. Princip testu spočívá 

v navyšování specifického zatížení ložiska až do jeho zadření. Zadření je detekováno pomocí 

nárůstu teploty nebo třecího momentu na hřídeli. Na obrázku 24 je možno vidět schodovitý tvar 

navyšování specifického zatížení.  Únosnost ložiska je stanovena poslední hodnotou zatížení 

před zadřením. V průběhu tohoto testu dochází k selhání mazacího filmu a tedy, jak již bylo 

zmíněno v kapitole o tribologii, k adhezivnímu opotřebení [44]. 
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Obr. 24. Schodovitý nárůst specifického zatížení: A1 – průběh zatížení testu; A2, A3, 

B1 – průběhy koeficientu tření pro různé materiály [44]. 

 

5.2 Infračervená spektroskopie 
IR spektroskopie pracuje na získávání hodnot vibračních energií, které jsou velmi úzce 

spjaty s pevností chemických vazeb a také s molekulovou strukturou. IR spektroskopie je 

vynikající experimentální technikou, která může kromě kvantitativní a kvalitativní analýzy hrát 

důležitou roli také při analýze molekulové dynamiky, vlivu prostředí na studované molekuly 

a mnohých dalších oblastí výzkumu. Jak už název napovídá, infračervená spektroskopie je 

interakce studovaného vzorku s infračerveným zářením, které je buďto pohlceno, nebo je 

vyzářen foton – emisní infračervená spektroskopie. Pro určení chemické struktury zaujímají 

největší význam tzv. střední vlny (viz. kapitola 4.2.1). Fotony infračerveného záření nemají 

dostatečnou energie pro excitaci elektronů, ale mají dostatečnou energii pro změnu vibračního 

stavu či rotačního stavu molekuly, pokud si uvědomíme, že atomy nejsou propojeny čistě 

pevnými vazbami, ale vazbami pružnými, které mohou různými způsoby vibrovat. Vibrační 

pohyb je charakterizován z pohledu klasické fyziky jako periodická změna mezijaderné 

vzdálenosti mezi atomy. Z pohledu kvantové fyziky je vyjádření vibračního pohybu poněkud 

obtížnější, což není účelem této diplomové práce [45,46]. 

Infračervená spektroskopie může být nápomocná také pro rychlé a snadné sledování 

správného průběhu technologických procesů vytvrzování u polymerních materiálů. Článek [47] 

pojednává o metodě vytvrzování polyamid-imidu pomocí vytvrzovacího činidla hexametyl 
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diisokyanátu (HMDI). Průběh vytvrzování je monitorován analytickou metodou infračervené 

spektroskopie. Na obrázku 25 lze vidět porovnání naměřených spekter v případě nevytvrzeného 

vzorku a vzorku vytvrzeného. Lze si povšimnout, že trend naměřených spekter je v podstatě 

totožný u obou měření, což znamená, že během vytvrzování byly zachovány funkční skupiny 

amidů a imidů v chemické struktuře [47].  

 

 
 

Obr. 25. Ukázka FT-IR spekter pro vytvrzený a nevytvrzený PAI [47]. 
 

5.3 Termogravimetrická analýza 
Termogravimetrická analýza (TGA) je termodynamická metoda, která je schopna určit 

změnu hmotnosti analyzovaného vzorku při zahřívání či ochlazování. Změna hmotnosti vzorku 

může být způsobena odpařením, absorpcí, rozkladným procesem či chemickou reakcí. TGA 

metoda nabízí také propojení s infračervenou spektroskopii nebo hmotovou spektroskopii, což 

může pomoci při identifikaci neznámých látek při odpařování či rozkladných procesech. 

Nejdůležitější součást přístroje TGA tvoří analytické váhy, které jsou schopny měřit velmi 

přesně v širokém teplotním rozsahu. U této metody hraje také důležitou roli volba parametrů 

při měření, množství materiálu a tvar vzorku. Nejčastěji se používá rychlost ohřevu v rozmezí 

2 – 10 °C/min. Zvýšením hmotnosti vzorku může dojít ke zvýšení aktivační teploty reakce, což 

může vést ke špatnému rozlišení dvou reakcí, jenž probíhají v malém rozmezí teplot. Výsledek 

TGA analýzy je vyjádřen změnou hmotnosti v závislosti na teplotě nebo čase pomocí tzv. TGA 

křivek. TG analýza nachází uplatnění v široké škále oborů s využitím pro identifikaci teplotní 

stability a čistoty materiálu, identifikace vstupních a výstupních surovin/produktů, oxidační 

a korozivní procesy, stanovení fázových přechodů, stanovení vlhkosti apod. [48,49]. 
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6 Experimentální část 
 

Cílem experimentální části je nejprve sestrojit konstrukci s infračerveným zářičem, která 

bude vhodná pro vytvrzování PAI fólii a kluzných ložisek s polymerní kluznou vrstvou. Dále 

je podstatou experimentální části potvrzení a analýza průběhu vytvrzování pomocí 

infračerveného zářiče, jež byla porovnána s vytvrzováním v konvekční peci, a to jak v podobě 

fyzikálních analýz, tak v podobě mechanického testování. V experimentální části byla 

provedena termogravimetrická analýza a infračervená spektroskopie v podobě ATR-FTIR na 

plochých vzorcích čistého PAI. V rámci mechanického testování byly provedeny metody blok 

na kroužku neboli „Block on Ring“ a test zadření, též známý jako „Seizure test“ na vzorcích 

z kluzných ložisek, které byly poskytnuty zadavatelem diplomové práce. 

 

6.1 Konstrukce pro vytvrzování pomocí infračerveného emitoru 
Vývoj konstrukce pro proces vytvrzování byl velice důležitý k dosažení relativních 

výsledků. Od německého firmy Heraeus byl zakoupen rychle reagující infračervený zářič 

produkující střední vlnění se zdrojem CB1x15, který umožňuje ovládat intenzitu záření. 

Specifikace tohoto zářiče jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tab. 5. Specifikace infračerveného zářiče firmy Heraeus. 

Hustota výkonu 

[W/cm] 

Maximální 

výkon 

[kW/m2] 

Teplota 

filamentů 

[°C]  

Vlnová 

délka [µm] 

Reakční 

doba [s] 
Konstrukce 

80 150  < 1850 > 1,4 1-2 dvoutrubicová 

 

Pro bezkontaktní povrchové měření teploty byla použita infračervená termokamera 

TIM 400 od firmy Microepsilon. Naměřené teploty a obraz snímání byl vyhodnocován pomocí 

softwaru TIM Connect. Specifikace pro model termokamery TIM 400 jsou uvedeny 

v tabulce 6. 
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Tab. 5. Specifikace termokamery TIM 400. 

Rozlišení 

[px] 

Teplotní 

rozsah [°C] 

Přesnost 

snímání [°C]  

Spektrální 

rozsah [µm] 

Provozní teplotní 

rozsah [°C] 

382x288 20 až 500 ±2 7,5 až 13 0 až 50 

 

Pro sestrojení konstrukční části byly zakoupeny modulární hliníkové profily od firmy 

BOSCH, z nichž byla sestrojena hlavní část konstrukce. Infračervený emitor byl přimontován 

ke konstrukci pomocí speciálních svorek, které byly dodány přímo od výrobce zářiče. Poté byly 

zakoupeny kuličkové posuvy pro vytvoření výsuvného držáku, jenž měl poskytnout 

komfortnější manipulace se vzorky. Zbylé součásti konstrukce tvoří zohýbané plechy, jež byly 

dle náměrů přimontovány. Výsledná konstrukce je zobrazena na obrázku 24. 

 

 
Obr. 24. Konstrukce pro proces vytvrzování pomocí infračerveného zářiče.  

 

6.2 Materiál 
V této kapitole jsou popsány jednotlivé postupy přípravy tenkých PAI fólií pro analýzy 

TGA a FTIR spektroskopii. V další části je popsána příprava kluzných ložisek pro tribologické 

testování. 
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6.2.1 Příprava vzorků pro TGA a FT-IR spektroskopii 
Vzorky pro termodynamickou analýzu TGA a infračervenou spektroskopii ATR-FT-IR 

byly připraveny z práškové formy čistého polyamid-imidu s obchodním názvem TORLON 

4000TF od firmy The Solvay Advanced Polymers. Práškový polyamid-imid byl nejprve 

rozpuštěn pomocí rozpouštědla N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) s čistotou 99,5 % produktové 

řady EMPLURA® v poměru 80 hmot.% NMP/20 hmot.% TORLON 4000TF a míchán pomocí 

vysokorychlostní rotační míchačky Hei-TORQUE 200 po dobu 15 minut. Výsledkem byla 

velice viskózní, „medovitá“ hmota, jenž byla aplikována na laboratorní sklo. Aby byla zajištěna 

po celé délce konstantní tloušťka, bylo aplikováno 5 vrstev lepící pásky na okraj skla, jež držely 

stěrku v konstantní výšce. Po setření, a tedy dosažení konstantní tloušťky a zcela rovného 

povrchu polymerní vrstvy na laboratorním skle, byly krajní lepící pásky odlepeny. Následně 

byly vzorky vloženy do laboratorní konvekční pece značky BINDER a podrobeny vysušení, 

tedy odpaření rozpouštědla. Vysušení probíhalo po dobu 2 hodin při teplotě 150 °C. Vzorky 

v konvekční peci byly zakryty víkem od exsikátoru k zamezení změny tloušťky aplikované 

vrstvy PAI vlivem proudícího vzduchu v konvekční peci. Vysušené vzorky byly vytáhnuty ze 

sušárny, velmi opatrně odejmuty z laboratorních skel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25. Postup při výrobě tenkých fólií z materiálu polyamid-imid. 

Transparentní sklo Aplikace PAI na sklo Detail aplikovaného PAI Aplikované PAI po 
odlepení pásky 

Vzorky při sušení přikryty víkem  Vzorky po vysušení 
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Následně byly vzorky podrobeny dalšímu tepelnému zpracování, jež se u polymerních 

materiálů nazývá vytvrzování. Vytvrzování bylo provedeno pomocí tepelné energie. Byly 

zvoleny dvě teploty vytvrzování 250 °C a 280 °C s různými tepelnými zdroji. Jako zdrojem 

tepelné energie pro vytvrzování byla použita již zmíněná BINDER konvekční pec a rychle 

reagující infračervený zářič se středními vlnami od výrobce Heraeus. V tabulce 6 jsou uvedeny 

jednotlivé režimy vytvrzování. 

 

Tab. 7. Režimy vytvrzování PAI fólií. 

Číslo vzorku Tepelný zdroj Teplota [°C] Čas vytvrzování [min] 

1 Infračervený zářič 250 3,5 

2 Infračervený zářič 280 3,5 

3 Konvekční pec 250 30 

4 Konvekční pec 280 30 

  

 Na obrázku 26 a 27 je možno vidět vzorky po vytvrzovacích procesech. Lze si 

povšimnout, že u vzorků se měnilo zabarvení v závislosti na teplotě. Čím vyšší byla teplota 

vytvrzování, tím měl vzorek tmavší barvu. Změna barvy mohla být způsobena tvorbou 

degradačních produktů v průběhu vytvrzování. Na vzorcích lze také vidět drobné bubliny. 

Bubliny mohly být způsobeny v průběhu vytvrzování, když se snažilo zbytkové rozpouštědlo 

uniknout z PAI fólie.  

 
Obr. 26. PAI fólie po vytvrzování pomocí infračerveného zářiče. 

Vysušený 1 2 
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Obr. 27. PAI fólie po vytvrzování pomocí konvekční pece. 

 

6.2.2 Příprava vzorků pro mechanické testování 
Pro mechanické testování poskytla kluzná ložiska společnost Daido Metal Co., Ltd - ETC 

se sídlem v Brně. Detailní chemické složení jednotlivých vrstev si firma přeje zachovat 

v tajemství.  Může být však uvedeno, že kluzná ložiska jsou složena ze tří vrstev. Vnější plášť 

ložiska tvoří nízkouhlíková ocel, jež zaujímá pozici výztuže. Druhá vrstva je tvořena slitinou 

AlSnSi. Vnitřní, nebo-li kluzná vrstva zaujímá pozici kompozitu, přičemž matrice je tvořena 

polymerním materiálem PAI s aditivními částicemi MoS2 o tloušťce 5 µm. Vnější průměr 

ložiska odpovídá hodnotě 56 mm, šířce 15 mm a tloušťce 1,5 mm. Kompozitní matrice byla 

vystavena pouze procesu vysušení na teplotě 150 °C po dobu 120 minut, nikoliv procesu 

vytvrzování.  

Vytvrzování polymerní vrstvy na kluzných ložiscích bylo provedeno pomocí 

infračerveného zářiče a konvekční pece. Jednotlivé režimy vytvrzování byly pro přehlednost 

shrnuty do tabulky 8. 

 

Tab. 8. Jednotlivé režimy vytvrzovaní polymerní vrstvy kluzných ložisek. 

Číslo vzorku Zdroj tepla Teplota [°C] Čas vytvrzování [min] 

1 Infračervený zářič 280 3,5 

2 Infračervený zářič 300 3,5 

3 Konvekční pec 250 30 

 

 

 

 

Vysušený 
3 4 
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Obr. 28. Kluzná ložiska po režimech vytvrzování – kluzná vrstva. 

 
Obr. 29. Kluzná ložiska po režimech vytvrzování – vnější vrstva. 

 

Vzorky po procesu vytvrzování lze vidět na obrázcích 28 a 29. Kluzná polymerní vrstva 

zůstala bez jakýkoliv vizuálních změn. Na první pohled je zřejmé, že došlo ke změně zabarvení 

vnější vrstvy ložiska (nízkouhlíková ocel).  S větší dávkou tepelné energie zaujímá povrch 

tmavší zbarvení do modro-fialova, což mohlo v tomto případě souviset s mírou oxidace 

povrchu. Jak je vidět, ložiska, která byla vytvrzena pomocí infračerveného zářiče mají vnější 

povrch světlejší. Infračervené záření bylo pohlceno hlavně vnitřním povrchem ložiška. 

V případě vzorku 1 a 2 byla oxidace vnějšího povrchu způsobena pouze díky tepelné vodivosti 

materiálů, nikoliv přímým ohřevem tepelného zdroje (infračerveného zářiče). Tyto vzorky byly 

dále použity pro vykonání testu zadření a testu blok na kroužku. 

Vysušený 1 2 3

  

Vysušený 3 1 2 
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Avšak pro mechanické testování na přístroji s konfiguraci Blok na kroužku příprava 

vzorku nekončí. Vytvrzená kluzná ložiska byla nařezána na laboratorní metalografické pile  

s chladící kapalinou dle návrhu na obrázku 30. 

 
Obr. 30. Návrh řezu pro přípravu vzorků na test Blok na kroužku. 

 

Nařezané vzorky byly hned poté očištěny ethanolem a na laboratorní metalurgické brusce 

a leštičce Struers LaboPol-5 s brusným papírem K600 upraveny na požadované rozměry. Na 

obrázku 31 lze vidět finálně připravené vzorky na test Blok na kroužku. 

 

 
Obr. 31. Vzorek pro testování na konfiguraci Blok na kroužku. 

 

6.3 Blok na kroužku (BoR) 
Testovací metoda BoR byla provedena na univerzálním tribologickém zařízení UMT 

Tribolab s konfigurací BoR od firmy BRUKER Corporation (USA). V průběhu testování byly 

zaznamenávány hodnoty zatěžující síly spolu s hodnotou třecího momentu měřeného pomocí 
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rotačního snímače kroucího momentu. V horní části přístroje je přimontována listová pružina, 

která zaručuje stálý kontakt vzorku s rotujícím testovacím kroužkem.  

Připravené vzorky byly uchyceny do držáku, který byl následně namontován do zařízení. 

Po ustavení vzorku na kroužek byl spuštěn test, jehož podmínky jsou uvedeny v tabulce 9. 

Při těchto podmínkách testování vzniká smíšený režim mazání, kdy dochází k částečnému 

projevu jak mazání, tak opotřebení vzorku. Pro tvorbu mazacího filmu byl použit minerální olej 

s komerčním označením RENOLIN DTA22 od výrobce FUCHS (Německo). Testovací 

podmínky byly pro všechny vzorky totožné. Pomocí optického profilometru Bruker 

ContourGT-X byla po testu stanovena hloubka a objem opotřebení. Celkem bylo testováno 

6 vzorků, tj. 2 vzorky pro každé tepelné zpracování.  

 

Tab. 9. Podmínky testování – BoR. 

Zatížení Rychlost otáčení Čas Režim mazání Minerální olej 

75 N 0,5 m/s 10 min Smíšený DTA22 

 

 
Obr. 32. Univerzální tribometr  UMT Tribolab Bruker s konfigurací BoR [50]. 

 

6.4 Test zadření  
Test zadření byl proveden na speciálním zařízení pro testování celých kusů kluzných 

ložisek tak, aby byly vytvořeny co nejreálnější podmínky zatěžování. Na obrázku 33 je možné 

vidět schéma tohoto zařízení a na obrázku 34 lze pozorovat příklad zamontování vzorku před 
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spuštěním testu. Nejdříve bylo kluzné ložisko usazeno do spodního pouzdra. Po usazení 

spodního kluzného ložiska do správné polohy byla namontována hřídel. Následně byla 

nasazena horní část pouzdra, která byla utažena šrouby kroutícím momentem 140 N·m.  Test 

probíhal za konstantních otáček hřídele 7200 ot/min. V průběhu testu byl nastaven průtok oleje 

na hodnotu 150 ml/min. Pro testování byl použit minerální olej s komerčním označením 

RENOLIN DTA22 od výrobce FUCHS (Německo). Na začátku testu vždy proběhlo 

předzatížení vzorku na hodnotu 2,5 MPa pro dosažení teploty oleje 105 °C. Poté bylo 

zvyšováno zatížení vzorku s krokem 5 MPa s výdrží 10 minut až do stavu zadření.  Celkem 

bylo otestováno 9 vzorků, tj. tři vzorky pro každé tepelné zpracování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33. Schéma testovacího zařízení pro kluzná ložiska. 

Jednotka s 

podpůrným 

ložiskem 
Elektrický pohon 

(10,000 RPM) 

Senzor 

kroutícího 

momentu 

Generátor zatížení 

(100 kN dynam.)  

Jednotka s 

podpůrným 

ložiskem 

Testovací 

ložisko 

Testovací 

hřídel 



49 

 
Obr. 34. Příprava vzorku na test zadření. 

 

6.5 FT-IR spektroskopie 
Analýza infračervené spektroskopie byla provedena z důvodu zachycení strukturálních 

změn v průběhu vytvrzování. Analýza byla vykonána na přístroji Bruker Vertex 70V v módu 

zeslabené úplné reflektance (ATR). Měřící spektrální rozsah přístroje je 7500 až 600 cm-1. 

Spektrální rozlišení přístroje je 1 cm-1. Vzorek byl uložen na motorizovaný stolek a přitlačen 

hrotem. Poté bylo spuštěno měření pomocí PC softwaru ve spektrálním rozsahu 4000 až 

600 cm-1 s rozlišením 4 cm-1 a 265 skeny s použitím diamantového krystalu. 

 

6.6 TGA 
Termodynamická analýza pro investigaci teplotní stability po vytvrzování byla provedena 

na přístroji Discovery TGA od výrobce TA Instruments. Vzorek byl umísteň na analytické 

váhy. Poté byl spuštěn program ohřevu s rychlostí 10 °C/min. Měření úbytku hmotnosti bylo 

zaznamenáváno v teplotním rozsahu 30 – 700 °C v atmosféře dusíku. 

 

6.7 Extrakce 
Pro stanovení množství gel fáze (zesítěná fáze) byla vykonána extrakce. Byly přichystány 

vzorky PAI o známé hmotnosti, které byly ponořeny do rozpouštědla N-methyl-2-pyrrolidon 

(NMP) v poměru 99 hmot.% NMP a 1 hmot. % PAI. Vzorky byly extrahovány po dobu 

36 hodin při pokojené teplotě. Po extrakci byla nerozpuštěná část vzorku vytažena z lahvičky 

a vysušena v konvekční peci na 200 °C do dosažení konstantní hmotnosti. Na obrázku 35 je 

možno vidět připravené vzorky pro extrakci. 

Vzorek  
Hřídel  

Horní část pouzdra 



50 

 

 
Obr. 35. Extrakční metoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 °C - vysušený 250 °C - pec 280 °C - pec 280 °C - zářič 250 °C - zářič 
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7 Výsledky a diskuze 
V této kapitole jsou shrnuty a diskutovány výsledky ze všech provedených testů. Nejprve 

jsou diskutovány výsledky FT-IR pro posouzení změny struktury PAI po vytvrzování. Dále 

jsou diskutovány výsledky TG analýzy pro stanovení tepelné stability. Nakonec jsou shrnuty a 

oddiskutovány výsledky tribologických zkoušek testu zadření a BoR. 

 

7.1 Posouzení změny struktury PAI po vytvrzení 
Pomocí FT-IR spektroskopie byly pozorovány změny struktury polyamid-imidu po 

vytvrzování. Pro analýzu byl použit jako referenční vzorek práškový polyamid-imid TORLON 

4000TF. Na obrázku 36 je možné vidět první zobrazení spekter všech pěti vzorků v celkovém 

spektrálním rozsahu 4000–600 cm-1. Na první pohled lze říci, že spektra všech vzorků se liší 

pouze minimálně, a to především v intenzitách jednotlivých absorpčních pásů. Pro 

pochopitelnější popis je nutné se zaměřit na spektrální oblasti, které jsou charakteristické pro 

dané vazby v polymeru polyamid-imid. Předmětem diskuze bude zejména oblast imidických 

a amidických vazeb v naměřeném spektru v rozsahu 1830–600 cm-1 a 4000–2600 cm-1, která je 

charakteristická pro vazby aromatických kruhů a části amidické skupiny. Oblast 4000 až 

2600 cm-1 je zobrazena na obrázku 37. Detailnější spektrum oblasti imidických a amidických 

vazeb je zobrazeno na obrázku 38. 

 
Obr. 36. FT-IR – naměřená spektra v rozsahu 4000–600 cm-1 PAI fólií 
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Obr. 37. Detailnější zobrazení FT-IR spektra v oblasti 4000–2600 cm-1. 

 

V oblast 4000–2600 cm-1 lze pozorovat charakteristické absorpční pásy 3300 cm-1 

odpovídající valenční vibraci N-H vazby, která je součástí amidické skupiny. U vzorku 

150 °C – vysušený vykazuje mírný posun v intenzitě charakteristické pro N-H vazbu. Tento 

posun mohl být způsoben vlivem zbytkového množství rozpouštědla, které může vytvářet 

vodíkové můstky právě s N-H vazbou. Platí, že čím vyšší teplota použita při tepelném 

zpracování, tím nižší intenzita absorpčních píků N-H vazeb. Na spektru lze pozorovat absorpční 

pásy v intervalu 3190–3030 cm-1 odpovídající valenční vibraci vazby =C-H, která je obsažena 

v aromatických kruzích. Intenzity absorpčních pásů aromatických skupin vykazují mírný 

pokles v závislosti na zvyšující se teplotě vytvrzení. Signifikantní změnu můžeme nalézt 

u valenčních vibrací 2924 cm-1 a 2850 cm-1, které mohou reflektovat -CH2 vazebné vibrace 

obsažené v rozpouštědle NMP. Referenční práškový vzorek nevykazuje žadný absorpční pík 

v místech 2924 cm-1 a 2850 cm-1 oproti tepelně zpracovaným vzorkům. Nicméně nebylo 

nalezeno žadné možné vysvětlení či reakční mechanismus, který by vedl ke vzniku právě -CH2 

vazeb. Mohlo by se totiž jednat pouze o jinou formu vibrací již existujících -CH vazeb, které 

např. sousedí s místem vzniku kovalentní vazby při tvorbě polymerní sítě. Jedno z možných 

řešení je poměrně složitým procesem fitováním dat kvantifikovat intenzitu těchto absorpčních 
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pásů a najít souvislost s podmínkami vytvrzování. To ovšem z časových důvodů nebylo možno 

provést.  

 
Obr. 38. Detailnější zobrazení FT-IR spektra v oblasti 1830–600 cm-1. 

 

Klíčovou oblastí pro posouzení procesu vytvrzování je oblast 1830-600 cm-1, ve které se 

nachází charakteristické vibrace amidické a imidické skupiny polyamid-imidu. Na naměřených 

spektrech lze pozorovat absorpční pás 1780 cm-1 charakterizující asymetrickou vazbu C=O, 

která je součástí imidické skupiny. Absorpční pás 1720 cm-1 odpovídá valenční vibraci 

symetrické vazby C=O. Autoři článku [51] popisují vztah mezi intenzitou absorpčních pásů 

1780 a 1720 cm-1 imidické skupiny a vytvrzovací teplotou – se zvyšující se teplotou vytvrzování 

roste intenzita obou absorpčních pásů. Intenzity jednotlivých píků v oblasti 1720 cm-1 

signalizují náznak poklesu v závislosti na zvyšující se teplotě tepelného zpracování. Dále může 

být na spektru pozorován absorpční pás 1680 cm-1, který charakterizuje vazbu C=O, jež je 

součástí amidické skupiny. U vzorku 150 °C – vysušený je možno vidět mírné zvýšení intenzity 

u absorpčního pásu 1680 cm-1, což mohlo být způsobeno vyšším množstvím zbytkového 

rozpouštědla NMP, které obsahuje právě zmiňovanou vazbu C=O. Absorpční pás 1600 cm-1 

a 1500 cm-1 značí charakteristické valenční vibrace fenylové skupiny.  Na obrázku 38 lze vidět 

mírný pokles intenzity vibrací 1500 cm-1 fenylových skupin v závislosti na zvyšující se teplotě 

vytvrzení, což koresponduje s výsledky autorů v článku [52]. Tento pokles intenzity fenylových 
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skupin spolu s mírným poklesem intenzity vibrací aromatických kruhů =C-H by mohl značit 

proces oxidického vytvrzování, jenž je uveden na obrázku 39. Tento možný proces oxidického 

zesítění řetězců rovněž koresponduje s výsledky autorů v článku  [52].  

 
Obr. 39. Oxidický proces vytvrzení v PAI [52]. 

 

Autoři článku [53] zkoumali možné typy reakcí, které mohou nastat v amidové vazbě 

napojené na aromatické uhlovodíky při tepelném zpracování. Jednou z možných variant 

zesítění by mohla být reakce popisována jako „Sigmatropic Shift“, u které bychom mohli 

pozorovat pokles intenzity amidové vazby C=O v místech absorpčního pásu 1680 cm-1 a pokles 

intenzity amidové vazby N-H v místech 3300 cm-1. Výsledky této práce potvrzují změnu 

v podobě poklesu intenzit amidické vazba C=O a N-H. Obrázek 40 popisuje vznik 

potencionálních míst pro zesítění PAI. 

 

 
Obr. 40. Vznik potencionálních míst pro zesítění PAI [52]. 
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7.2 Stanovení tepelné stability 
Pomocí TGA byly stanoveny tepelné stability vzorků po různém tepelném zpracování. 

TGA křivky a jejich diferenciální vyjádření jsou zobrazeny na obrázku 41 a 42.  

 
Obr. 41. TGA křivky pro PAI vzorky s různým tepelným zpracováním. 

 

Jak lze vidět, úbytek hmotnosti probíhá ve třech fázích. Píky s nízkou intenzitou (zhruba 

do 150 °C) mohou souviset s vypařováním absorbované okolní vlhkosti. Testované vzorky 

ztratily 2 % z jejich počáteční hmotnosti právě do teploty 150 °C. Všechny vzorky vykazovaly 

velký úbytek hmotnosti v rozmezí teplot 150–350 °C, což mohlo být způsobeno vypařením 

zbytkového rozpouštědla N-methyl-2-pyrrolidon, který má teplotu vypařování 202 °C.  Vzorek 

150 °C – vysušený vykazuje největší odpaření zbytkového rozpouštědla, kdy do teploty 350 °C 

ztratil celkově 24 % ze své počáteční hmotnosti v porovnání se vzorkem 280 °C – pec. 

Z derivovaných TGA křivek vyplývá, že vzorky vytvrzené v peci obsahovaly méně zbytkového 

rozpouštědla než vzorky vytvrzené pomocí infračerveného zářiče. Významnou roli při obsahu 

zbytkového rozpouštědla mohl hrát čas vytvrzování, který byl u vzorků tepelně zpracovaných 

v peci 30 minut a pod IR zářičem 3,5 minuty.  Po odpaření zbytkového rozpouštědla při 

teplotách 150–350 °C tvoří TGA křivka mírnou plošinu, po níž následuje tepelná degradace. 

Tepelnou degradaci můžeme pozorovat při přesáhnutí teploty 400 °C. Nejmenší tepelnou 

stabilitu vykazovaly vzorky vytvrzené na teplotu 280 °C. V tabulce 10 jsou uvedeny teploty 
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rozkladu pro jednotlivé testované vzorky. Teplota rozkladu pro vzorek 280 °C – pec byla 

stanovena na hodnotu 474 °C, což byla nejmenší teplota rozkladu ze všech vzorků. Naopak 

nejvyšší teplotu rozkladu vykazoval vzorek 150 °C – vysušený, pro který byla stanovena 

hodnota 512 °C. Autoři článku [52] uvádí teplotu rozkladu PAI 494 °C.  

 

 
Obr. 42. DTGA křivky pro PAI vzorky s různým tepelným zpracováním. 

 

Tab. 10. Teploty rozkladu pro testované vzorky. 

Vzorek 
150 °C  

vysušený 

250 °C  

pec 

280 °C  

pec 

250 °C  

IR 

280 °C 

IR 

Teplota 

rozkladu [°C] 
512 505 474 501 481 

 

7.3 Stanovení stupně vytvrzení 
Pro posouzení stupně vytvrzení byla použita metoda extrakce nezesítěné části PAI 

struktury. Na obrázku 43 je možné vidět vyextrahovaný roztok nezesítěné části struktury PAI 

a rozpouštědla NMP. Na první pohled lze vidět, že vzorek 150 °C – vysušený má nejsytější 

zabarvení do žluta, což značí celkové rozpuštění vzorku s nulovým stupněm vytvrzení. 
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Z hlediska zabarvení roztoků po extrakci lze určit vzorek s nejvyšším stupněm vytvrzení, jimž 

se stal vzorek 280 °C – pec.  

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 43. Vyextrahovaný podíl nezesítěné části struktury PAI a rozpouštědla NMP. 

 

Stupeň vytvrzení byl stanoven z hlediska poklesu hmotnosti vzorku po extrakci. 

V tabulce 11 jsou zaznamenány hodnoty hmotnosti před a po vykonání extrakční metody. Jak 

již bylo zmíněno, vzorek 150 °C – vysušený byl zcela rozpuštěn, tudíž stupeň zesítění byl 

nulový. Největší stupeň vytvrzení z hlediska váhového rozdílu zaujímal vzorek 280 °C – pec, 

který dosáhl stupně vytvrzení 98,5 %. Ovšem téměř totožného stupně vytvrzení dosáhl vzorek 

280 °C – pec s hodnotou 97,9 %. Velmi podobné hodnoty stupně zesítění vykazovaly vzorky 

s tepelným zpracováním na teplotě 250 °C.  

 

Tab. 11. Stanovení stupně zesítění pomocí extrakce. 

Vzorek mPAI [g] mnerozpuštěná [g] Stupeň vytvrzení 
[%] 

150 °C - vysušený 0,0297 0 0 
250 °C - pec 0,0300 0,0255 85,0 
280 °C - pec 0,0271 0,0267 98,5 

250 °C - zářič 0,0308 0,0262 85,1 
280 °C - zářič 0,0286 0,0280 97,9 

  

150 °C - vysušený 250 °C - pec 280 °C - pec 280 °C - zářič 250 °C - zářič 
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7.4 Charakterizace tribologických vlastností   
Stanovení koeficientu tření a opotřebení kluzné polymerní vrstvy bylo provedeno  na 

univerzálním tribologickém zařízení BoR s cílem posouzení a porovnání tribologických 

vlastností standardně vytvrzených ložisek s ložisky vystavenými infračervenému záření. Pro 

každý typ tepelného zpracování byly připraveny dva vzorky. V grafech je pracováno 

s průměrnou hodnotou ze dvou vzorků. Na obrázku 44 je možno vidět výsledky koeficientu 

tření pro vzorky po různém tepelném zpracování.  

 

 
Obr. 44. Blok na kroužku – koeficient tření pro vzorky po různém tepelném zpracování. 

 

Z grafu na obrázku 44 je zřejmé, že koeficient tření u vzorků vystaveným infračervenému 

záření dosahuje při smíšeném režimu mazání nižších hodnot. V porovnání standardně 

vytvrzených vzorků se vzorky ozářenými na teplotu 280 °C se koeficient tření liší až o 23 %. 

Na obrázku 45 je zobrazen graf, který pojednává o výsledcích objemového opotřebení. Na 

obrázku 46 jsou možné vidět průměrné hodnoty hloubky opotřebení po testu BoR.  
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Obr. 45. BoR – opotřebený objem pro vzorky po různém tepelném zpracování. 

 

 
Obr. 46. BoR – hloubka opotřebení pro vzorky po různém tepelném zpracování. 

 

U vzorku 280 °C – zářič je možné vidět lehký nárůst opotřebeného objemu oproti 

standardně vytvrzenému vzorku z pece, což mohlo být způsobeno lehkým naklopením vzorku 

při měření. Vzorky vystavené infračervenému záření do teploty 300 °C nejmenší opotřebený 

objem  a nejmenší hloubku opotřebení, což nastíňuje určité zlepšení v hlavních tribologických 

vlastnostech kluzné vrstvy. Na obrázku 47 jsou zdokumentovány vzorky po testu BoR. Ve 
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střední části vzorku je možné pozorovat tmavou plochu, která značí místo opotřebení. Ani 

u jednoho vzorku nelze pozorovat substrát tvořen hliníkovou slitinou, tudíž je možno říci, že 

v průběhu testu nedošlo k opotřebení celé tloušťky polymerní vrstvy. 

 

 
Obr. 47. Vzhled vzorků po testu BoR. 

 

7.5 Charakterizace únosnosti kluzné vrstvy pomocí testu zadření 
Při tomto testu bylo zaznamenáváno specifické zatížení kluzného ložiska při zadření 

hřídele. Dva vzorky s označením 280 °C – zářič byly bohužel vyřazeny z testování, kvůli 

chybnému usazení do spodního pouzdra a velmi brzkému zadření. Pro vzorek s označením 

Standard 250 °C – pec byly zaznamenány specifické zatížení při zadření 35 MPa, 60 MPa 

a 50 MPa. Pro vzorek s označením 280 °C – zářič byla zaznamenána hodnota 45 MPa, což je 

hodnota nižší než průměrná hodnota pro vzorek Standard 250 °C – pec. U vzorků 

300 °C  – zářič byly zaznamenány hodnoty specifického zatížení při zadření 35 MPa, 40 MPa, 

50 MPa, což signalizuje pokles oproti vzorkům standardně vytvrzovanému v peci. Pro 

přehlednost jsou fotky vzorků spolu s výsledky z testování uvedeny v tabulce 12, 13 a 14.  

 

 

 

 

 

 

 

Standard – 250 °C- pec 280 °C- zářič 300 °C- zářič 



61 

Tab. 12. Výsledky testu zadření pro vzorek Standard – 250 °C - pec. 
 

 

Specifické zatížení při zadření 

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 

35 MPa 60 MPa 50 MPa 

 

Tab.13. Výsledky testu zadření pro vzorek 280 °C - zářič. 
 

 
Specifické zatížení při zadření 

Vzorek 1 

45 MPa 

2 1 3 

1 
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Tab. 14. Výsledky testu zadření pro vzorek 300 °C - zářič. 
 

 
Specifické zatížení při zadření 

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 

35 MPa 40 MPa 50 MPa 

 

Na obrázku 48 jsou porovnány průměrné výsledky vzorků, které byly podrobeny různým 

podmínkám tepelného zpracování. Pokles specifického zatížení při zadření u vzorků 

vystaveným infračervenému záření mohl být způsoben nárůstem tvrdosti polymerní vrstvy při 

vytvrzování za vyšších teplot. Poklesy hodnot nejsou však natolik extrémní, aby nemohly být 

ložiska aplikována do reálného prostředí spalovacího motoru. 

1 2 3 
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Obr. 48. Test zadření – porovnání průměrných hodnot únosnosti.  
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8 Závěr 
 

Teoretická část zahrnuje obecné poznatky o ložiscích a jejich použití, kluzných ložiscích 

používaných ve spalovacích motorech a materiálech používaných pro výrobu kluzných ložisek. 

V závěru teoretické části byly popsány technologické procesy polymerních materiálů zahrnující 

popis procesu vytvrzování pomocí infračerveného záření. 

V experimentální části byla sestavena konstrukce s infračerveným emitorem určená 

k vytvrzování kompozitních povlaků. Dále byly připraveny tenké fólie z materiálu PAI a kluzná 

ložiska s kompozitní kluznou vrstvou obsahující matrici z PAI. Tyto vzorky byly následně 

vystaveny infračervenému záření a horkovzdušnému prostředí konvekční pece.   

V experimentální části byly porovnávány změny chemické struktury po procesu 

vytvrzování pomocí FT-IR spektroskopie. Vytvrzovací mechanismus probíhal u vzorků 

vytvrzených v konvekční peci a vzorků vytvrzených pomocí IR emitoru téměř totožným 

způsobem. Hypotézy možných vytvrzovacích mechanismů byly stanoveny na základě 

naměřených dat, odborných článků a studií.  

Druhá část experimentu byla založena na porovnání tepelné stability pomocí TGA. 

Vzorek 280 °C – pec vykazoval nejmenší teplotu rozkladu 474 °C. Nejvyšší tepelnou stabilitu 

disponoval vzorek 150 °C – vysušený. Nejvyšší množství zbytkového rozpouštědla  obsahoval 

vzorek 150 °C – vysušený, naopak nejmenší množství obsahoval vzorek 280 °C - pec.  

Třetí část experimentu byla věnována extrakční metodě, která měla prokázat míru zesítění 

řetězců. Vytvrzené vzorky z konvekční pece a z pod IR zářiče vykazovaly velice podobné 

hodnoty zesítění. Stupeň zesítění konkrétně pro vzorek 250 °C – pec byl vypočten na hodnotu 

85 % a pro vzorek 250 °C – zářič na hodnotu 85,1 %. 

Poslední část experimentu byla věnována tribologickým vlastnostem. Pomocí metody 

BoR byl stanoven koeficient tření, který se lišil u vzorku 250 °C - zářič až o 23 %  oproti vzorku 

standardně vytvrzovanému na 250 °C v peci. Zlepšení bylo možné pozorovat také 

u opotřebovaného objemu u vzorku 300 °C – zářič v porovnáním se vzorkem standardně 

vytvrzeným v peci. Opětovné zlepšení je možné pozorovat také na parametru hloubky 

opotřebení. Ovšem u testu zadření pozorujeme mírný pokles hodnoty únosnosti.  

Závěrem je nutno podotknout, že u jednotlivých tepelných zdrojů hrál důležitou roli čas 

vytvrzování, který byl snížen díky infračervenému záření o 88 %. IR záření je možno považovat 

za velice efektivní způsob ohřevu, při kterém byly zlepšeny tribologické vlastnosti a zachovány 

chemické vlastnosti polymerní matrice.  
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10  Seznam použitých zkratek 
 

PAI  polyamid-imid 

PTFE  polytetrafluorethylen 

PEEK  polyetheretherketon 

PA  polyamid 

PI  polyimid 

PE  polyethylen 

PVC  polyvinylchlorid 

HMDI  hexametyl diisokyanát 

PPDT  poly-p-fenyleneterephtalamid 

NMP  N-methyl-2-pyrrolidon 

TMA  anhydrid kyseliny trimelitové 

TMAc  anhydrid chlorid kyseliny trimelitové 

MDA  methyldianilín 

ODA  oxydianilín 

DSC  diferenciální skenovací kalorimetrie 

DMA  dynamicko – mechanická analýza 

FTIR  infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

TGA  termogravimetrická analýza 

IR  infračervené záření 

UV  ultrafialové záření 

BoR  testovací metoda Blok na kroužku (Block on Ring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


