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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vysvětlením principu Payneho efektu ve vulkanizovaných 

materiálech. V první části představuje polymery a gumárenské směsi. V další části se zabývá 

funkcí plniv a objasňuje zmíněný princip Payneho efektu. V závěru uvádí výsledky a postupy 

měření nedestruktivního určování statických hodnot elastických modulů.  

Klíčová slova: 

pryž, testování, Payneho efekt, deformace, plniva 

Abstract 

This thesis deals with explaining of the principle Payne effect in vulcanized materials. The 

first part presents polymers and rubber compounds. The next section deals with the functions 

of fillers and clarifies the principle of Payne effect. At the end of the measurement procedure 

provides non-destructive determination of static values of elastic moduli including measured 

results and graphs. 
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rubber, testing, Payne effect, deformation, fillers 
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1 Úvod 

Vývoj nových materiálů a technologií pro průmyslové využití je jednou z hlavních 

vědecko-výzkumných aktivit. Vyžaduje se vysoká sofistikovanost, nízká hmotnost výrobků, 

důležitá pro zachování jejich vynikajících užitkových vlastností. V neposlední řadě se klade 

důraz také na recyklovatelnost a co nejnižší energetickou náročnost výroby. Rozvoj nových 

materiálů závisí na pokroku ve vývoji elektroniky a počítačových softwarů, na zlepšování 

měřících metod, automatizaci experimentu, a také na minimalizaci vlivu lidského faktoru. 

Cíle této bakalářské práce jsou shrnuty do následujících bodů: 

 Literární rešerše 

 Charakteristika gumárenských směsí 

 Vliv plniv 

 Analýza a vyhodnocení výsledků 

 

2 Polymery  

Jako polymer, neboli makromolekulová látka se označuje sloučenina, jejíž molekuly jsou 

tvořeny stovkami až miliony atomy, které jsou vzájemně spojeny chemickými vazbami, 

nehledě na jejich způsob přípravy. Polymery vznikají slučováním skupiny atomů, 

řazením monomerů. Monomery jsou nízkomolekulární sloučeniny, jejímž opakováním vzniká 

polymer. Polymery, které jsou tvořeny makromolekulami o různé velikosti molární 

hmotnosti, se nazývají polydisperzní. Jejich molekuly mají různou velikost, na rozdíl od 

nízkomolekulárních látek. Polydisperzitu vyjadřují tzv. distribuční křivky, které jsou 

zobrazeny na obr. 1.   

 

Obr. 1. Distribuční křivka polymeru [2] 
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2.1 Strukturní typy polymerů 

Struktura polymerů může být lineární, rozvětvená nebo síťová. Jejich schéma můžeme vidět 

na obr. 2. Rozvětvené polymery se rozpouštějí v rozpouštědlech, zesítěné v nich pouze 

botnají. Dále dělíme polymery dle chování v elektrickém poli na polární a nepolární. 

Polymery se mohou vyskytovat ve stavu amorfním nebo sedmikrystalickém. Amorfní 

polymery jsou charakterizovány náhodnou pozicí makromolekul. Dělíme je podle jejich 

reakce na tepelné působení na tři základní stavy, a to sklovité, kaučukovité a viskózně-

plastické polymery. O sklovité polymery se jedná v případě, kdy jejich teplota nedosahuje 

teploty skelného přechodu Tg. Jakmile teplota polymerů dosáhne hodnoty vyšší než je teplota 

Tg, dochází k rotaci řetězců, což má za následek vysokou pružnost řetězců. Tento stav se 

popisuje jako kaučukový. V případě, kdy polymer dosáhne teploty toku Tf , rotační pohyb 

segmentů nabírá na intenzitě, až nakonec umožní přeskupování segmentů a později celých 

makromolekul, hovoříme o viskózně-plastických polymerech. U sedmikrystalických 

polymerů nedochází ke krystalizaci, vyskytují se jak v krystalické, tak amorfní oblasti. 

Krystalická oblast se vyznačuje pravidelným uspořádáním makromolekulárních řetězců.  

Použití sedmikrystalických polymerů je vhodné do teploty tání Tm.  

 

 

Obr. 2. Rozdílné druhy makromolekul podle makrogeometrického vzhledu; 1 - lineární,  

              2  - rozvětvený, 3- zesítěná  
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Závislost modulu pružnosti na teplotě se mění s teplotou polymerů, a to podle molekulární a 

nadmolekulární struktury, jak je možno vidět na obr. 3. Pokles modulu pružnosti je nepřímo 

úměrný stupni krystalizace. Při teplotě ohřívání krystalu náhle klesá modul pružnosti vlivem 

viskózního toku. 

       

Obr. 3. Teplotní závislost modulu pružnosti G ve smyku  

 

2.2 Výroba polymerů 

Polymery se vyrábějí několika různými způsoby. Působením tlaku a teploty dochází 

k lisování. Nejčastěji se používá přímé lisování termoplastů v lisovacích formách. Dalšími 

způsoby výroby je válcování a vyfukování, jimiž se se vyrábí desky, podlahové krytiny a 

polyethylenové fólie. Plasty se vyrábějí také vytlačováním, které využíváme k výrobě tyčí, 

trubek a oplášťovaných vodičů. Poslední způsob je tažení. Tažením se vyrábí polystyrén a 

PVC [1]. 

 

2.2.1 Polymerace 

Polymerace je polymerizační reakce, při které se molekuly monomeru, tvořeného dvojnou 

vazbou mezi dvěma atomy uhlíku, spojují řetězových mechanizmem na polymer, viz obr. 4. 

Při tvorbě makromolekul se neodštěpuje voda nebo jiné jednoduché látky. Nedochází tak ke 

vzniku vedlejšího produktu. Rychlost reakce je vysoká. Předními zástupci polymerační reakce 

jsou polyvinylchlorid, polypropylen a polyetylén.  

 

Obr. 4. Příklad řetězové polymerace. Z dvojné vazby vznikají dvě jednoduché 

vazby [3] 
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2.2.2 Polykondenzace 

Polykondenzace dvou různých monomerů spočívá v polymerizační reakci, při níž vzniká 

vedlejší produkt, např. voda nebo amoniak. Při odštěpování vody nebo jiných molekul se 

spojují molekuly monomeru. Jedná se polyreakci neřetězovou, tj. stupňovitou. Rychlost 

reakce je nízká, a lze ji přerušit a dokončit až při zpracování konečného výrobku. Hlavními 

reprezentanty jsou polyestery, polyamidy a formaldehydové pryskyřice. Příklad 

polykondenzace je uveden na obr. 5.  

 

Obr. 5. Reakce aminoskupin monomerů a karboxylových skupin reagujících za tvorby 

polyamidu [3] 

 

2.2.3 Polyadice 

Polyadice je reakce dvou různých monomerů bez vzniku vedlejšího produktu, dochází pouze 

k přesunu atomu vodíku. Jeden monomer musí obsahovat proton, který může uvolnit. 

Charakteristickým znakem polyadice je přesun protonu v řetězci. Molekuly monomeru, které 

neobsahují dvojné vazby C=C, se vzájemně spojují bez odštěpování vody nebo jiných 

jednoduchých molekul. Polyadicí se vyrábí polyuretany (PU) nebo syntetická vlákna [4]. 

Reakce vzniku polyuretanu. 

 

 

 

2.3 Rozdělení polymerů 

Polymery obecně dělíme na přírodní polymery, biopolymery a syntetické polymery. Za 

přírodní polymer je považován kaučuk, který se získává z latexového mléka tropických rostlin 

Hevea Brasiliensis. Syntetické polymery jsou vyráběny chemickými reakcemi, tj. četnými 

typy polyreakcí, při nichž vznikají umělé pryskyřice z fenolu a formaldehydu. Nejběžnějším 

typem syntetického polymeru je bakelit. Zastupiteli biopolymerů jsou polysacharidy, 

bílkoviny, nukleové kyseliny a polyestery produkované mikroorganismy. Polymery, které 

zůstanou deformované i v případě, kdy deformační napětí přestane působit a jejich 

deformační vlastnosti se mění v závislosti na teplotě, se označují jako plasty. Rozdělení plastů 

je přehledně uspořádáno do grafu na obr. 6 [1]. 

nHO (CH2)4OH + n O=C=N-(CH2)6 -N=C=O                  H-[-O(CH2)4O-C- N-(CH2)6 -N-C-]n -OH 

                                                                                                                     O H              H  O   
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Obr. 6. Schéma rozdělení polymerů 

2.3.1 Termoplasty 

Termoplasty jsou tvořeny lineárními makromolekulami s dlouhými řetězci, které zaručují 

lehké měknutí plastu při ohřevu. Řetězce jsou spojeny mezimolekulárními interakcemi. 

Jednotlivé struktury termoplastů jsou zobrazeny na obr. 7. 

 

Obr. 7. Struktura termoplastů [5] 

Při zahřívání interakce slábnou, dochází k rozpadu sekundární vazby mezi mikročásticemi, a 

polymer se chová jako viskózní kapalina. Takto zpracované polymery lze snadno tvářet a 

různě technologicky zpracovávat. Termoplasty přecházejí do tuhého stavu ochlazením pod 

teplotu tání Tm (tj. sedmikrystalické plasty), resp. pod teplotu viskózního toku Tf (amorfní 

plasty). Tento přechod vyjadřuje termomechanická křivka, viz. obr. 8. Jako termoplasty 

označujeme polyetylén, polypropylén nebo polystyrén [6]. 

Polymery 

Elastomery 

Kaučuky 

Plasty 

Termoplasty 

Reaktoplasty 



14 
 

 

 

Obr. 8. Termomechanická křivka amorfního polymeru; Tg - teplota skelného přechodu, 

           Tf  - teplota viskozního toku  

 

2.3.2 Reaktoplasty 

Reaktoplasty mají hustě zesítěné makromolekuly, díky čemuž vytvářejí prostorovou 

trojrozměrnou síť, zobrazenou na obrázku 9. Během zahřívání dochází k prostorovému 

zesíťování, tzv. vytvrzování struktury. Zesíťování nastává během reakce mezi tekutou 

pryskyřicí a vytvrzovacím činidlem vlivem tepla a tlaku, kdy se tvoří příčné vazby a vzniklý 

produkt má amorfní strukturu. Jelikož ale příčné vazby brání tavení, nemohou být 

reaktoplasty při vysokých teplotách tvarovány, neboť mají při těchto teplotách vlastnosti 

gumy. Při ohřevu dochází k rozpadu sekundární vazby, což má za následek snížení modulu 

pružnosti. Tento děj je nevratný, neboť vytvrzené plasty nelze roztavit ani rozpustit. Dalším 

ohřevem by došlo k jeho degradaci. K reaktoplastům řadíme fenolformaldehydové hmoty, 

epoxidové pryskyřice nebo polyesterové hmoty [7]. 

 

Obr. 9. Struktura reaktoplastů  

 

 Tg —»                           Tf 
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2.3.3 Elastomery 

Elastomery jsou zesíťované látky, které se rychle vracejí do původního tvaru a původních 

rozměrů, jaké měly před deformací. Strukturu elastomerů můžeme vidět na obr. 10. 

 

 

Obr. 10. Struktura elastomerů 

Elastomery jsou při nízkých teplotách sklovitě tvrdé a při vysokých teplotách se neprojeví 

viskózní tok. Předním zástupcem elastomerů je kaučuk. Kaučuky jsou zesíťované i 

nezesíťované polymery, jejichž vlastnosti se vyznačují vysokou elastičností při pokojové 

teplotě a za určitých podmínek i nad touto teplotou. Vysoce elastické chování je 

charakterizováno nízkým modulem smyku a malou závislostí na teplotě. Při vyšších teplotách 

a působení deformačních sil se u kaučuku projeví viskózní tok, při kterém za daných 

podmínek může být zpracován do požadovaného tvaru. Deformaci kaučuku vyjadřuje 

hysterezní křivka, jejíž průběh je zobrazen na obr. 11 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Hysterezní křivka. Závislost deformace ɛ na napětí σ  

σ 

ɛ 
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3 Gumárenské směsi 

Gumárenské směsi charakterizují směs přírodního a syntetického kaučuku s různými 

přísadami, které umožňují vulkanizaci, zlepšují zpracovatelnost materiálu a výslednému 

produktu poskytují konečné vlastnosti. V gumárenských směsích se koncentrace přísad 

značí  dsk (tzn. dsk-díl na sto dílů kaučuku) nebo phr (z anglického parts per hundred rubber) 

a pohybuje se kolem hodnot 0,05-0,2. Základ gumárenských směsí tvoří vždy 100 dílů 

kaučuku (jeden nebo více typů). Je-li kaučuk plněn olejem nebo sazemi, musí se dávkování 

zvýšit tak, aby v takové směsi bylo vždy 100 dílů kaučuku. Použití 100 dílů kaučuku jako 

základ směsi usnadňuje dávkování nekaučukových přísad (tj. vulkanizačních plniv). Části 

daného výrobku jsou vyráběny z různých směsí.   

 

3.1 Tvorba gumárenských směsí 

 K tvorbě gumárenských směsí je zapotřebí jak praktických tak teoretických zkušeností. Při 

volbě směsi vycházíme z požadavků na výrobek. Za hlavní parametry posuzování se bere 

prostředí a teplotní podmínky, jakým musí výrobek odolávat. Nezanedbatelným parametrem 

je i způsob namáhání a životnost výrobku. 

 

3.2 Složení gumárenských směsí 

Gumárenské směsi obsahují řadu různých složek. Jejich poměrné složení je uvedeno v tab. 1.  

Dané složky plní jisté funkce a zároveň ovlivňují zpracovatelnost a vlastnosti výrobku. 

Účinnost složek se posuzuje podle  chování směsi, vlastnosti vulkanizátů, životnosti směsi a 

kinetiky vulkanizace.  

 

Tab. 1 Obsah jednotlivých složek ve směsi 

Složky směsi 

Obsah 

složky 

v dsk 

Elastomery – přírodní a syntetické kaučuky 100 

Plniva 0-200 

Změkčovadla 0-40 

Aktivátory 0-40 

Stabilizátory 0-9 

Vulkanizační činidla 0,3-50 

Urychlovače vulkanizace 0,3-4 

Pomocné gumárenské přísady 0-10 
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Mezi nejdůležitější procesy gumárenských směsí patří příprava a mísení kaučukových směsí.  

Kaučukové směsi se připravují v hnětacích strojích při teplotě 90-100°C, kdy dochází 

k účinnému štěpení makromolekul. Plastikace kaučuků představuje proces zlepšování 

zpracovatelnosti směsi před samotnou přípravou.  Jeho podstatou je snížení elasticity a 

zvýšení plasticity snížením střední molekulové hmotnosti kaučuku [8]. 

 

3.3 Kaučuky 

Kaučuky jsou přírodní nebo syntetické polymerní elastomery s vysokou pružností, 

tj. schopností deformace působením vnějších sil, a návratu do původního tvaru. Kaučuky tvoří 

základní surovinu pro výrobu pryže.  

       3.3.1 Přírodní kaučuk 

Surový kaučuk se získává z kaučukovníku brazilského (latinsky Hevea brasiliensis) 

nařezáváním jeho kůry.  Je obsažen v mléku rostlin čeledi Euphorbiaceae. Surový kaučuk se 

upravuje srážením kyselinou mravenčí a jeho dalšími úpravami se vyrábí přírodní kaučuk, 

tzv. pryž.  Z chemického hlediska se přírodní kaučuk označuje za mnohonásobný polymer 

isoprenu s dvojnými vazbami. Vzorec přírodního kaučuku lze vidět na obr. 12.  

 

Obr. 12. Chemický vzorec přírodního kaučuku [9] 

3.3.2 Syntetický kaučuk 

Jako syntetické kaučuky se označují látky, které jsou chemickou stavbou podobné přírodním 

kaučukům, nebo mají obdobné fyzikálně-chemické vlastnosti. Vyrábějí se polymerací nebo 

kopolymerací nenasycených uhlovodíků. Syntetické kaučuky mohou mít různé složení, např. 

polybutadienové kaučuky, kopolymerní butadien-styrenové kaučuky, nebo izoprenové 

kaučuky, které jsou chemickou obdobou přírodního kaučuku. Ze syntetických kaučuků na 

bázi uhlovodíků se pryž vyrábí přídavkem plniv a následnou vulkanizací. Oproti přírodním 

kaučukům jsou odolnější vůči nízkým i vysokým teplotám. 
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3.3.3 Termoplastický elastomer 

Termoplastické elastomery jsou polymery, které představují náhražku termoplastů a 

vulkanizovaných kaučuků z důvodu vysoké houževnatosti. Využívají se z hlediska 

jednoduššího zpracování a možností recyklace. Jsou citlivé na vlhkost a vykazují rozdílné 

teploty při jejich zpracovávání. Při pokojové teplotě se chovají jako elastomery, ale pracuje se 

s nimi jako s termoplasty. Z toho důvodu není potřeba vulkanizace  zachování užitných 

vlastností. Struktura termoplastických elastomerů je tvořena množstvím termoplastických 

nemísitelných domén, které jsou rozptýleny v elastomerní fázi. Tyto domény působí jako 

plnivo a vyznačují se příznivým ztužujícím účinkem na mechanické vlastnosti. Domény 

v tuhém stavu vytvářejí trojrozměrné sítě elastomerních řetězců, jak je možno vidět na 

obr. 13 [10]. 

 

Obr. 13. Struktura termoplastického elastomeru 

 

3.3.4 Pryže 

Pryže představují vysoce elastické materiály, jejichž základní surovinu tvoří přírodní nebo 

syntetický kaučuk s přídavkem vhodného síťovadla. Pryže jsou velice odolné vůči 

deformacím a chemickým kyselinám a zásadám, nepropustné pro plyny a vodu. Pryže jsou 

schopny uchovat si svůj tvar získaný vulkanizací. Jejich tvar je možno měnit pouze 

opracováním, nikoli tvářením. Změna tvaru způsobena vnější silou je pouze přechodnou a po 

ukončení působící síly se pryže vrací do původního tvaru. Pryže jsou nestlačitelné. 

Pokud  již  dojde  ke stlačení, tak pouze deformačně.  Na použití pryže v praxi poukazuje 

obr. 14 [11]. 

Etylén-butylénová síť 
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Obr. 14. Ukázka použití pryže v praxi [12] 

3.4 Vulkanizace 

Jedná se o reakci mezi kaučukem a složkami kaučukové směsi za vzniku příčných vazeb. 

Vulkanizace se provádí ve dvou proti sobě točících se válcích, mezi které je vsunut rozdrcený 

kaučuk, do nějž se vmísí saze, olej a síra. Vytvořená směs se zahřeje na vhodnou teplotu a po 

nějaké době dochází k samotné vulkanizaci, přičemž koncentrace vulkanizačních činidel klesá 

k nule. Proces vulkanizace tedy spočívá v chemické reakci, při které dochází k prostorovému 

zesíťování struktury, tj. mezi původními lineárními řetězci makromolekul kaučuku se vytvoří 

chemické vazby, které strukturu spojí v jedinou prostorovou síť. Síťové schéma je vyobrazeno 

na obr. 15.  

Chemická rovnice vulkanizace [9] 

 

 
Obr. 15. Schéma prostorového zesíťování vytvrzeného reaktoplastu  
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3.4.1 Vulkanizační činidla 

Vulkanizační činidla jsou látky, jež umožňují vytvořit chemickou reakcí příčné vazby mezi 

řetězci makromolekul kaučuku. Příčné vazby tvoří buď jednoduché vazby (např. vazbou mezi 

atomy uhlíku nebo mezi atomy síry), nebo řetězce formaldehydové pryskyřice, což se odvíjí 

od použitého vulkanizačního činidla. Vlastnosti vulkanizačních činidel závisejí na koncentraci 

příčných vazeb, jejich rozložení a stabilitě. Stabilita příčných vazeb se mění podle prvků, 

mezi kterým je vazba sestavena. Nejčastěji se jako vulkanizační činidlo používá mletá 

krystalická přírodní síra [13]. 

4 Funkce plniv 

Plniva jsou částicové materiály, které se přidávají do gumárenských směsí za účelem úprav 

zpracovatelských vlastností pryže, tzn. především snížení elasticity a úprav fyzikálních 

vlastností vulkanizátů, jako jsou tvrdost, pevnost, tažnost, odolnost proti stárnutí, atp. 

Elasticita vulkanizátů se díky plnivům mnohokrát zvýší oproti neplněným vulkanizátům. 

Zlepšení vlastností vulkanizátů pomocí plniv nazýváme ztužení. Podle účinku plniv na 

gumárenské směsi dělíme plniva na ztužující, poloztužující a neztužující. Plniva jsou tuhé 

látky, nejčastěji ve formě různých druhů sazí, jež se skládají z čistého uhlíku s nízkým 

obsahem vodíku a kyslíku. Mimo sazí se jako plniva používají silikáty, pigmenty a 

pryskyřice [14]. 

 

4.1  Saze 

Saze jsou nejdůležitějším plnivem gumárenských směsí, což je důvod, proč je většina 

gumárenských výrobků černé barvy. Saze se vyrábějí spalováním organických látek 

v plynném stavu. Druhy sazí se vyznačují různou velikostí částic, která se odvíjí od použitých 

surovin, přísad a podmínkách výroby. Saze se většinou používají jako plnivo pneumatik, dále 

se vyrábějí barvářské saze používané jako pigmenty, a využívají se také jako přísada do 

elektricky vodivých materiálů. Mezi důležité charakteristiky, podle kterých se saze dělí, patří 

velikost a struktura části, a chemické složení částic na povrchu, tj. aktivita povrchu. 
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4.1.1 Mechanizmus vzniku sazí 

Tepelným rozkladem vznikají radikály, mezi nimiž dochází k reakcím, které vytváří cyklické 

kapalné struktury, tj. malé kapky se shlukují do větších stabilnějších kapalných částic. 

Odštěpováním vodíku z uhlíkatých struktur vzrůstá viskozita kapaliny v těchto částicích, které 

se vzájemně spékají v agregáty. Sazové agregáty obsahují různý počet primárních částic, jež 

jsou různě uspořádány. Velikost primárních částic, tvar a rozdělení velikostí agregátů se 

nazývá primární struktura sazí, která určuje měrný povrch sazí. Ze sazových agregátů pak 

tlakem vznikají aglomeráty. Jednotlivé kroky vzniku sazí jsou vyobrazeny na obr. 16.  

 

 

Obr. 16. Schéma tvorby sazí [15] 

 

4.1.2 Retortové saze 

Retortové saze jsou vyráběny neúplným spalováním uhlovodíků, tj. oxidací ze směsí zemního 

plynu, odpadních olejů a dehtů, která je popsána následující rovnicí. 

 

O2 + CxHy                  C + CO + CO2 + H2 + H2O 

 

Při výrobě retortových sazí se nejdříve surovina ohřeje na danou teplotu, a poté se vstřikne do 

plamene. Díky nízkému obsahu kyslíku dojde k oxidaci vodíku v molekulách. Uhlík zůstane 

v podobě sazí. Tepelný rozklad probíhá v rozmezí teplot 1200 – 1800°C, přičemž musí platit, 

že čím vyšší teplota, tím menší velikost primárních částic. Následně se z reakční směsi, která 

je chlazená vodou, oddělí saze od plynných látek. Retortové saze zaujímají více jak 95 % 

celkové výroby a spotřeby gumárenských sazí. 
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4.2 Ztužení polymerů sazemi 

Ztužení představuje změny vlastností vulkanizátů, které vedou ke zlepšení vlastností 

konečného výrobku. Mezi základní parametry, které určují stupeň ztužení v pryži, se řadí 

velikost primárních částic, tj. měrný povrch, primární struktura sazí a množství a reaktivita 

chemických látek na povrchu sazí a povrchová energie (povrchová aktivita). Tyto parametry 

ovlivňují interakci mezi kaučukem a povrchem plniva, jelikož ta závisí na chemickém složení 

kaučukových segmentů a na struktuře molekul kaučuku. 

 

      4.2.1 Vliv velikosti měrného povrchu 

Při vmíchávání sazí do polymerů dochází ke vzniku rozhraní mezi tuhou a elastickou fází, 

které představují saze a polymer. U gumárenských sazí je celková velikost rozhraní 

charakterizována obsahem sazí a měrným povrchem. Molekuly polymeru se adsorbují na 

povrch plniva chemicky nebo fyzikálně. Adsorpce probíhá při interakci polymeru se sazemi, a 

vede k vytvoření dvou jevů, tj. vázaného kaučuku a tenké elastomerní vrstvě. Tyto jevy vedou 

k omezení pohybu segmentů molekul polymerů.  

 

4.2.1.1 Vázaný kaučuk  

Vázaný kaučuk (bound rubber) představuje podíl kaučukové fáze v nevulkanizovaných 

směsích. Tyto směsí se nemohou luhovat rozpouštědlem pomocí adsorpce kaučuku na 

povrchu plniva ale poskytují výsledek aktivity povrchu plniva. Vázaný kaučuk závisí jak na 

fyzikálních a chemických vlastnostech plniv, tak na vlastnostech polymeru a týká se celé 

molekuly polymeru. Na obr. 17 je zobrazena závislost kaučuku na měrném povrchu a 

dávkování sazí. 

 

Obr. 17. Závislost vázaného kaučuku na velikosti měrného povrchu a dávkování 

sazí [15] 
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      4.2.1.2 Tenká elastomerní vrstva  

Tenká elastomerní (kaučuková) vrstva (rubber shell) vzniká na povrchu sazí, ve vulkanizátu i 

ve směsi, což má za následek omezený pohyb molekul u povrchu sazí. Kaučuková vrstva 

závisí na teplotě a na napětí, které na ni působí. Tato vrstva způsobuje změnu pohybu 

segmentů polymerních molekul. 

 

4.3 Botnání 

Vulkanizát zbotná jen do určitého stupně, který je charakterizován síťovou hustotou, a závisí 

na povaze rozpouštědla. Jakmile se přidá plnivo, botnání se sníží. Plnivo na rozdíl od 

polymeru nebotná. Snížení botnání je doprovázeno několika efekty. Pokles botnání zvyšuje 

koncentraci sazí. Redukci botnání způsobuje také fyzikálně-chemická adsorpce kaučuku na 

povrchu. Dalším efektem je samotné použití sazí, které jako plniva zvyšují rychlost 

vulkanizace a síťovou hustotu a tím redukují botnání.  

 

4.4 Dynamické chování vulkanizátů plněných sazemi 

Důležitým krokem v chování plněných vulkanizátů při porovnání s neplněnými vulkanizáty je 

nárůst tuhosti. V praktickém měření se vyjadřuje poměr mezi napětím a deformací jako 

modul. Modul plněných vulkanizátů je vždy výrazně vyšší než u neplněných vulkanizátů. 

Modul je podroben cyklickému a dynamickému namáhání, při kterých mají vulkanizáty 

povahu viskoelastických materiálů, tzn. obsahují viskózní a elastickou složku. V další 

kapitole se budeme zabývat namáháním cyklickým. 

 

4.5 Cyklické namáhání          

Pro plněné i neplněné vulkanizáty platí, že napětí (síla) vynaložené na získání potřebného 

protažení, je menší v průběhu druhé deformace než během první. Tento postup je znám jako  

Mullinsův efekt neboli relaxace napětí. Na obr. 18 je vyobrazen průběh Mullinsova 

efektu [15]. 
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Obr. 18. Schéma Mullinsova efektu [15] 

 

4.6 Komplexní Youngův modul 

V materiálovém inženýrství je v případě dynamicky namáhaných materiálů potřebné určit tzv. 

dynamický modul E a G, protože hodnota těchto modulů je závislá, jak můžeme vidět na 

obr. 19, kde je vynesen Youngův modul a dynamická viskozita na funkci frekvenci. Graf 

popisuje závislost tan δ na teplotě a frekvenci. Vztah vyjadřující komplexní Youngův modul 

získáme po následujících úpravách. 
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Obr. 19. Závislost Youngova modulu a dynamické viskozity na frekvenci [16] 

 

Obrázek 20 zobrazuje závislost funkce tan na frekvenci a teplotě pro směsi SBR. Vlastnosti 

směsí se dají dobře simulovat právě na takovéto závislosti. Fázový úhel mezi napětím 

a deformací se nazývá ztrátový úhel. Při klidověm napětí ztrátový úhel klesá s rostoucím 

kmitočetem. Oblast teplot v rozmezí -10°C až 5°C charakterizuje adhezi za mokra a rozmezí 

teplot 60°C - 80°C valivý odpor. Valivý odpor pneumatiky je definován jako energie 

spotřebována na jednotku ujeté délky dráhy během odvalování zatížené pneumatiky. 

Zvýšením teploty skelného přechodu Tg je ovlivněná adheze k vozovce a také klesá odolnost 

vůči opotřebení.  

 

 

Obr. 20.  Závislost tan δ na frekvenci a teplotě [16] 
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Na obrázku 21 jsou uvedeny teplotní závislosti tan δ pro roztokové butadiénstyrénové 

kaučuky (S-SBR), resp. pro emulzní butadienstyrénové kaučuky (E-SBR) se sazemi a silikou 

jako plnivy. Předností siliky jako plniva jsou značné, neboť zvyšují adhezi a snižují válivý 

odpor [16]. 

 

Obr. 21. Závislost tan δ na teplotě pro roztokové, resp. emulzní butadiénstyrénové 

kaučuky s různými plnivy [15] 

 

4.7 Vliv plniv na elastický modul 

Obecně platí, že křivka závislosti napětí-deformace je u neplněných vulkanizátů lineární. Po 

přidání sazí platí tato podmínka jen při velmi nízkých napětí. Redukce elastického modulu je 

zjevná při napětí pohybujícího se v hodnotách 1% a výše. Tento jev je nazýván Payneho 

efekt [15]. 

 

5 Princip Payneho efektu 

Při cyklické aplikaci napětí na polymerní materiál dochází k rozdílným vzájemně 

interferujícím dějům, ze kterých je nejdůležitější superpozice Hookové deformace segmentů 

polymerního řetězce při malé amplitudě cyklické deformace a translačního pohybu molekul. 

Důsledkem je časové zpoždění deformace za napětím o časový úsek, který při neměnících se 

venkovních podmínkách (teplota, frekvence, amplituda deformace) je konstantní. Jestliže 

experimentálně zvyšujeme teplotu, je možno stanovit podmínky, při kterých dochází 

k uvolnění určitých typů pohybů částí řetězce a stanovit relaxační spektrum polymeru. Za 

takto získanou nejdůležitější hodnotu se považuje teplota sklovitého přechodu. Pokud 

podmínky experimentu založeného na cyklické deformaci modifikujeme, můžeme metodu 

použít i pro charakterizaci kompozitu, například kaučuku nebo plastů plněných ztužujícím 

plnivem. Tento postup je založený na principu Payneho efektu [17][18][19]. 
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5.1 Model proměnlivé síťové hustoty 

Payneho efekt se také označuje jako model proměnlivé síťové hustoty. Síťová hustota je 

definována jako počet příčných vazeb v jednotkovém objemu zesítěného polymeru. Příčné 

vazby můžou být v samotném polymeru čistě chemické, většinou kovalentní povahy. To 

mohou být například sirné můstky v případě vulkanizovaného kaučuku, nebo vazby  uhlík - 

uhlík při síťování polyolefinů, nebo mohou být fyzikální, a to v případě, kdy se řetězce 

v průběhu vytváření chemické sítě vzájemně propojí do cyklu a vytvoří tzv. zauzleniny.  

 

5.2 Deformace zesítěného polymeru 

Jestliže zesítěný polymer s obsahem plniva, ve kterém jsou zastoupené všechny typy 

chemických i fyzikálních příčných vazeb, deformujeme postupně se zvyšující se silou, 

dochází k růstu deformace, během kterého se vazby postupně rozrušují. Nejdříve se přeruší 

slabé vazby mezi polymerem a povrchem plniva a postupně s narůstající deformací 

(na dosáhnutí, které je potřeba vynaložit stále větší sílu) i pevnější vazby [18]. 

 

5.3 Zvyšování amplitudy při cyklickém namáhání 

Při cyklickém namáhání s proměnlivou amplitudou deformace se deformace pohybuje 

v oblasti nízkých hodnot. Při postupném zvyšování amplitudy se musí úměrně zvyšovat 

i napětí, a to do okamžiku, kdy se deformace zvýší natolik, až dojde k porušení některé složky 

sítě. Pokud se při uvolnění napětí při cyklickém namáhání dosáhne úplné regenerace porušené 

sítě, v dalším cyklu se naměří ten stejný modul, jako kdyby se fyzikální síť neporušila.  

Na obrázku 22 vidíme závislost amplitudy deformace na snížení modulu ve vulkanizovaném 

materiálu. Ovšem v případě, že dojde k situaci, kdy je deformace tak velká, že se zpětně celá 

síť nestihne regenerovat do původního stavu, v dalším cyklu se dané deformace (která je při 

cyklickém namáhání konstantní) dosáhne s menší vynaloženou silou, což se projeví nižšími 

hodnotami modulu pružnosti. Při postupném zvyšování amplitudy dosáhneme stavu, kdy 

dynamický modul bude stejný jako modul neplněného zesítěného kaučuku [19]. 
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Obr. 22. Závislost amplitudy deformace na snížení modulu ve vulkanizátech [17] 

 

5.4 Elastický modul v neplněných vulkanizátech 

Hodnota elastického modulu E´ pro neplněné vulkanizáty se při zvyšování stupně dynamické 

deformace významně nemění. V případě plněných vulkanizátů však dochází k poklesu 

modulu, přičemž tento efekt je pro vulkanizáty s vyšším obsahem plniva výraznější. Přestože 

při vysokých deformacích je rozdíl hodnot modulů pro neplněný i plněný vulkanizát malý a 

při nízkých deformacích poměrné velký, což dokazuje obr. 23, Payneho efekt se vztahuje 

výlučně k síti vytvořené částicemi plniva v polymerní matrici. Rozdíl mezi hodnotami 

modulů pro plněný a neplněný vulkanizát bude odpovídat hustotě fyzikální sítě vytvořené 

v polymerní matrici. 

 

 

 

Obr. 23. Závislost změny modulu na stupni cyklické dynamické deformace 
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Payneho efekt je možno využít v určení sítě tvořené plnivem, která pochází z interakcí plnivo-

plnivo a plnivo-polymer. Elastický modul závisí na přítomnosti fyzikální sítě a jejím 

postupném zániku při zvyšování dynamické deformace, tvořené částicemi plniva v polymerní 

matrici. Na obr. 24 je zobrazena závislost modulu na dynamické deformaci, kdy se podařilo 

dosáhnout dynamické deformace pouhých 8-10 % [19]. 

 

 

       Obr. 24. Závislost elastického modulu na stupni dynamické deformace 

 

5.5 Ztrátový modul  

V případě ztrátového modulu E´´, podobně jako u modulu elastického, se pozoruje nárůst jeho 

hodnot se zvyšujícím se stupněm plnění polymeru v celé škále dynamických deformací. 

V závislosti od nárůstu deformace však nedochází k monotónnímu poklesu hodnot, jako 

v případě elastického modulu, ale pozoruje se maximum při určité deformaci, která je 

charakteristická pro danou dvojici polymer-plnivo. Průběh ztrátového modulu je kontrolován 

zánikem a znovuvytvořením sítě z částic plniva, z čehož vyplývá, že ztrátový modul závisí na 

rychlosti zániku a obnovy sítě. Ztrátový modul je tedy ovlivňován opakovaným procesem 

zániku a znovuvytvoření dané struktury při cyklickém namáhání. 
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5.6 Vliv měrného povrchu plniv na Payneho efekt 

Tento vliv se posuzuje na základě změn ztrátového faktoru v závislosti na stupni dynamické 

deformace při teplotě 130°C . Teplota je velice důležitá, neboť vliv měrného povrchu na 

Payneho efekt se v teplotní škále, ve které polymerní matrice přechází přes jednotlivé fáze, 

podstatně mění. Při teplotě skelného přechodu polymeru se s vzrůstem měrného povrchu 

plniv pozoruje pokles ztrátového faktoru. Postupným zvyšováním teploty se tento rozdíl 

vytrácí. Až při teplotě charakteristické pro daný polymer, nemá měrný povrch plniva na 

hodnotu ztrátového faktoru žádný vliv. Další nárůst teploty způsobuje růst ztrátového faktoru 

s měrným povrchem plniva. Na obr. 25 je možno vidět srovnání vlivu měrného povrchu SiO2 

pro různé typy matrice. Nejvýrazněji se tento vliv projeví pro matrici EPDM, při které pro 

testované deformace narůstají hodnoty ztrátového faktoru s nárůstem měrného povrchu SiO2. 

Matrice SiO2 má nejmenší měrný povrch a směsi s ním vykazují nejnižší hodnoty ztrátového 

faktoru [20]. 

 

 

Obr. 25. Závislost ztrátového faktoru na stupni dynamické deformace pro EPDM  

 

6 Nedestruktivní určování statických hodnot elastických modulů 

V této části budu prezentovat měřící systém na nedestruktivní určování statistických hodnot 

elastických modulů, koeficientu objemové stlačitelnosti a Poissonové konstanty.  

Systém je možné použít na měření gumárenských směsí a plastů. Měření statických modulů 

E0 a G0, Poissonové konstanty  a koeficientu objemové stlačitelnosti   se provádí měřícím 

systémem s neperiodickým zatěžováním vzorku gumy válcovitého tvaru. 
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    6.1 Princip měření  

Princip tohoto měření je možné vysvětlit pomocí následujícího příkladu. Uvažujeme o vzorku 

ve tvaru hranolu, jehož strany jsou ve směru os Kartézského souřadnicového systému a mají 

délky Ix, Iy, Iz. Mechanické napětí σ vyvolané všestranným tlakem působí deformaci ɛ se 

složkami. 
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Kde ν je Poissonova konstanta a E je Youngův modul pružnosti v tahu. Po matematických 

úpravách, kdy pro objem hranolu platí, že V = IxIyIz  a pro σ11 = σ22 = σ33 = -p, dostáváme vztah 

pro objemovou stlačitelnost  
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U neohraničené desky nedochází k jejímu příčnému zkrácení, a tak  03322   . Pro 

relativní normálové zkrácení platí 
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Tento vztah platí pro Hookův zákon.  Odtud pro Youngův modul neohraničené desky získáme 

vztah 
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Kde E je Youngův modul pro všestranný tlak. Po úpravě dostaneme výraz pro Poissonovu 

konstantu  

     
;
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E

E
a


  [21] 

 

Na obrázku 26 je zobrazena aparatura měření, která se skládá z páky, na níž se nachází zářez 

ve tvaru V, na který je umístěn závěs se závažím. Pouzdro na umístění vzorku se skládá 

z dutého ocelového válečku s pevnou podstavou a stěnou, do kterého se vkládá vzorek a 

ocelový píst. Závaží je označené pořadovým číslem a údaji o hmotnosti.  
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Obr. 26. Pohled na pákový mechanizmus 

 

Obrázek 27 poskytuje detailnější zorbazení aparatury, která je připojena na PC a je schopna 

určit hysterezní ztráty vznikající při deformaci vzorku.  

 

 

Obr. 27. Detailní pohled na snímač výchylky Mitutoyo; pouzdro na uložení vzorků, 

prstenec a závaží 

 

6.2 Deformační křivka  

Na určování materiálových konstant gumy se vzorek zatěžuje v pouzdře s pevnou a volnou 

stěnou. Při zatěžování vzorku umístěného v mezikruží působí všestranný tlak. Při zatěžování 

vzorku volně položeného v pouzdře se deformuje celý vzorek i do stran. Pomocí snímače 

deformace Mitutoyou se zjistí změna rozměru vzorku při zatěžování i při jeho relaxaci. 

Obrázek 28 zobrazuje deformační křivku vzorku měřeného s volnou stěnou, volně položeného 

v obale a zatíženého. Ve vzorku po odtažení zůstává zbytková deformace. Další měření tohoto 

typu je možno na vzorku provádět po 24 hodinách, kdy vzorek nabude svůj původní tvar.  
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Obr. 28. Deformační křivka vzorku 

 

6.3 Měření viskózně elastických parametrů 

Měření bylo prováděno na fakultě průmyslových technologií v Púchove na Slovensku. 

Měřené vzorky byly označeny jako BO – bočnice osobních radiálních plášťů a  

BE – běhoun pro zimní osobní radiální pláště. V analýze výsledků měření viskózně 

elastických parametrů gumárenských směsí se budeme věnovat jen některým parametrům, 

jako jsou Youngův modul E´ získaný přímo z měření časové změny deformace gumového 

vzorku s volnou stěnou, smykový modul G0, Poissonová konstanta ν, stlačitelnost χ a 

hystereze. Naměřené hodnoty E´, G0 a hystereze pro vzorek BE jsou  na obrázcích 29,30 a 31. 

 

 

.  

Obr. 29. Závislost Youngova modulu E´ na tlaku zátěže - vzorek BE 
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Obr. 30. Závislost smykového modulu G0 na tlaku zátěže - vzorek BE 

  Obr. 31. Hysterezní smyčka - vzorek BE 

 

Naměřené hodnoty E´ a G0 a hystereze pro vzorek BO jsou zobrazeny na obrázcích 32, 33 

a 34.  
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Obr. 32. Závislost Youngova modulu E´ na tlaku zátěže – vzorek BO 

 

 

 

Obr. 33. Závislost smykového modulu G0 na tlaku zátěže – vzorek BO 
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Obr. 34. Hysterezní smyčka – vzorek BO 

 

Zdůrazňuji, že každá hodnota v prezentovaných grafech představuje střední hodnotu modulu 

E´ (a i ostatních veličin) získanou z pěti nezávislých měření i s příslušnými hodnotami střední 

kvadratické odchylky a pravděpodobné odchylky. Na grafech jsou kolem střední křivky 

uvedené ještě další dvě, které prezentují hodnoty  E , kde  je pravděpodobná odchylka.  

 

      6.3.1 Youngův modul 

Střední hodnota modulu E´ pro vulkanizované vzorky BE a BO je v řádném souladu 

s tabulkovou hodnotou pro vulkanizovaný kaučuk, která je 1,5.10
6  

Pa. Při všech tlakových 

závislostech Youngova modulu je vidět projev nelinearity (Payneho efekt) měřeného 

prostředí, což se projevuje poklesem hodnoty E´ v závislosti na aplikované zátěží tak, jak je 

možno vidět na obrázcích 29 a 32. Po prvním poklesu modulu E´ v závislosti na zátěži 

(kolmém tlaku na vzorek) zůstává hodnota modulu víceméně konstantní. Největší nelinearitu 

vykazuje vzorek  BO. Je důležité si povšimnout, že chyba měření je vždy největší pro první 

měření, při nejmenší zátěži. Tento fakt může být způsoben déle trvajícím „usazováním se“ 

kontaktní kuličky do lůžka, což nastává při větší zátěži prakticky okamžitě. Tuto situaci 

podporuje i experimentální pozorování, že při měřeních hysterezní slučky vznikaly zlomy při 

měření s jedním závažím, které se neobjevovali, když jsme začali měřit s dvěma závažími. Ve 

většině měření modulu E´ a G0 se pravděpodobná chyba pohybovala od jednotek procent do 

cca 20 %.  
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      6.3.2 Poissonova konstanta  

Absolutní hodnota Poissonova koeficientu definovaného vztahem 

 

  
               

                     
   

 

je pro všechny měření z intervalu 0,46 – 0,49, což odpovídá intervalu uváděnému v tabulkách. 

Hodnota Poissonova koeficientu pro vzorky BE a BO byla 0,48. I když u ostatních vzorků byl 

vidět, při větších zátěžích, malý růst Poissonova koeficientu, není možné toto považovat za 

významné, neboť při podrobné analýze jednotlivých měření jsou hodnoty odpovídající 

zdánlivému růstu Poissonova koeficientu na hranici chyb měření, kterou je třetí desetinné 

místo.  

 

      6.3.3 Stlačitelnost  

Dalším hodnoceným parametrem byla stlačitelnost definována vztahem 

 






E

213
 

Tabelovaná hodnota této veličiny je pro vulkanizovaný kaučuk (12-50).10
-9

 Pa
-1

. Opět je 

možno konstatovat, že všechny naměřené hodnoty jsou z tohoto intervalu. Průměrná hodnota 

tohoto parametru pro vzorek BE je 1,43.10
-8

 Pa
-1

 a pro vzorek BO 1,39.10
-8

 Pa
-1

.  

 

     6.3.4 Smykový modul  

Tabelovaná hodnot smykového modulu G0 pro vulkanizovaný kaučuk je 0,5.10
6
 Pa. 

Naměřené hodnoty pro sledované vzorky BE a BO jsou vyšší cca pětkrát. Tak jako při 

Youngovu modulu tak i při smykovém modulu se při malé zátěži pozorovala nelinearita 

v průběhu modulu na aplikované zátěži, viz. obrázky 30 a 33.  

 

     6.3.5 Hysterézní smyčky 

Jako poslední byly analyzovány hysterezní smyčky relativního prodloužení na 

aplikovaném napětí. Vyšrafovaná plocha hysterezní smyčky je měřená v J/m
3
, a v pořadí 

od největší hodnoty po nejmenší bylo pořadí vzorku BE (69 184 J/m
3
) a BO (52 876 J/m

3
). 

Hysterezní smyčka vzorku BE je uvedena na obr. 31 a vzorku BO na obr. 34.  

 

 



38 
 

7 Závěr 

Cílem této práce bylo popsat a vysvětlit princip Payneho efektu. V první části jsem vyjasnila 

polymery a popsala jednotlivé strukturní typy, objasnila jsem jejich výrobu a uvedla základní 

rozdělení, včetně popisu struktury. V další části jsem charakterizovala gumárenské směsi, 

včetně tvorby a složení, které jsem následně shrnula do přehledné tabulky. V oblasti 

gumárenských směsí jsem se zabývala jednotlivými druhy kaučuku, včetně termoplastických 

elastomerů a pryží. Neopomenula jsem uvést a objasnit také vulkanizaci, u níž jsem 

charakterizovala její strukturu, proces výroby a vulkanizační činidla. Dále jsem se zabývala 

funkcí plniv v gumárenských směsích. Následovala charakteristika sazí, jejich vzniku a 

účelnosti v polymerech. U této kapitoly jsem psala i o vlivu měrného povrchu, který vede ke 

vzniku vázaného kaučuku a tenké elastomerní vrstvy. Zmínila jsem se také o procesu botnání, 

dynamického chování vulkanizátů, cyklického namáhání a o komplexním Youngova modulu, 

jehož jsem matematicky vyjádřila a graficky znázornila závislosti na viskozitě, frekvenci a 

teplotě. Při popisu Payneho efektu jsem kladla důraz na objasnění pojmů, jako je Hooková 

deformace segmentů polymerního řetězce, dále jsem objasnila model proměnlivé síťové 

hustoty, v rámci které jsem věnovala pozornost deformaci zesítěných polymerů. Graficky 

jsem znázornila proces zvyšování amplitudy při cyklickém namáhání a stanovila jsem 

závislosti elastického modulu na stupni cyklické dynamické deformace. Závěr práce jsem 

věnovala nedestruktivnímu určování statických hodnot elastických modulů. Popsala jsem 

princip měření a graficky vyjádřila deformační křivku měřeného vzorku. V analýze 

naměřených výsledků jsem vypočetla a graficky znázornila hodnoty Youngova modulu, 

smykového modulu, Poissonovy konstanty a hystereze pro dva druhy zkoumaných vzorků a 

početně jsem stanovila také stlačitelnost obou vzorků.  
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