
 
 

Abstrakt 

 

Epoxidové pryskyřice jsou široce používány v průmyslových aplikacích jako lepidla, 
lamináty, nátěrové hmoty, kompozity, pro zapouzdření elektronických zařízení, desek plošných spojů 
apod. Navzdory své vynikající adhezi k různým materiálům, teplotní a chemické odolnosti, dobrým 
mechanickým vlastnostem, vykazují epoxidové materiály i nevýhody, jako je křehkost, vysoký 
koeficient tepelné roztažnosti (CTE), nízkou houževnatost, aj. Disertační práce je proto zaměřena na 
přípravu epoxidových hybridních materiálů se silika doménami vykazující zlepšené termomechanické 
vlastnosti v porovnání s čistou epoxidovou matricí.  

Studovaný postup přípravy hybridů zahrnoval hydrolytickou kondenzaci alkoxysilanů (tzv. 
sol-gel proces) umožňující buď ex-situ přípravu částečně zkondenzovaných siloxanových struktur ve 
formě kapalného silika-prekurzoru (solu) nebo in-situ tvorbu homogenních nanočástic siliky 
v průběhu síťování epoxidové matrice.  

Sol-gel proces umožňuje vznik silika struktur bez nežádoucího zvýšení viskozity epoxidové 
pryskyřice či obtížné dispergace nanočástic. Na druhou stranu nevýhodou sol-gel procesu je zpravidla 
nutnost použít rozpouštědlo a dále odstranit vznikající těkavé látky. Z tohoto důvodu, se první část 
práce zaměřuje na vývoj sol-gel postupu bez použití rozpouštědla, který zahrnuje syntézu pre-
kondenzovaného silika prekurzoru funkcionalizovaného epoxidovými skupinami vzniklého hydrolýzní 
kondenzací (3-glycidyloxypropyl) trimethoxysilanu (GPTMS) za použití konvenčních katalyzátorů, 
imidazoliových iontových kapalin a odlišného experimentálního uspořádání. Na základě 
experimentálních výsledků i teoretických výpočtů (simulací) byl navržen mechanismus sol-gel 
procesu GPTMS za katalýzy iontovými kapalinami. 

Získané kapalné silika-prekurzory byly mísitelné s epoxidovými prekurzory a bylo tak možno 
připravit sklovité hybridní materiály na bázi diglycidyletheru Bisfenolu A (DGEBA) a 
polyoxypropylendiaminu (Jeffamine D 230) obsahující silika domény kovalentně vázané na 
epoxidovou síť. Byla zkoumána úloha konvenčních katalyzátorů a iontových kapalin na vývoj silika 
struktur v hybridním materiálu a vliv iontových kapalin na mezifázovou adhezi. Vyvinutým postupem 
lze připravit hybridní sklovité sítě vykazující vysokou transparentnost v UV a VIS oblasti a zlepšené 
termomechanické vlastnosti.  

In-situ sol-gel byl použit pro přípravu elastických hybridních materiálů, kdy paralelně se 
síťovací reakcí epoxidové pryskyřice (DGEBA) a tvrdidla (polyoxypropylendiaminu, Jeffamine D 
2000) byly vytvářeny silika domény fyzikálně či kovalentně vázáné pomocí specifických iontových 
kapalin obsahující etherové a karboxylové skupiny. Hybridní materiály s kovalentní vazbou iontová 
kapalina-epoxidová matrice vykazovaly homogenní strukturu silika domén a zlepšené 
termomechanické vlastnosti.  

 

 


