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MTGA - termogravimetrický analyzátor Q500

Laboratoř termické analýzy

Stanovení závislosti úbytku hmotnosti na teplotě

 Testy:	standardní,	modulovaný,	dynamický	Hi	–	Res	režim
 Teplotní	rozsah:	25	až	1000	°C
 Lineární	teplotní	gradient	0,1	až	500°C/min
 Citlivost	<	0,1	μg
 Chlazení	(tlakový	vzduch/N2)	1200	-	35°C	<	10	min
 16-ti	pozicový	autosampler
 Špičkový	vyhodnocovací	software	TA	Instruments
 Možnost	připojení	FTIR,	příp.	MS	analyzátoru	plynů

Modulovaný	termogravimetrický	analyzátor	měří	hmotnostní	úbytky	materiálu	v	závislosti	na	teplotě.	
Lze	určit	termooxidační	kinetiku	polymerů,	lze	stanovit	nespalitelné	zbytky,	aj.

	 Jde	o	historicky	nejmladší	pilíř	výzkumných,	vývojových	a	inovačních	aktivit	

výzkumného	centra	Nové	 technologie	 (NTC).	 	Navíc	 jde	o	aktivity,	 které	 jsou		

i	v	rámci	Západočeské	univerzity	v	Plzni	ojedinělé	a	často	úplně	nové.	Význam-

ný	 je	zde	zcela	patrný	přesah	do	chemie	a	makromolekulární	 fyziky.	Výzkum	

a	 vývoj	 se	 týká	 polymerních	 materiálů	 (hydrogely,	 nanokompozitní	 struktury,	

membrány,	 polymerní	 kompozity),	 geopolymerů	 a	 vodního	 skla,	 nanostuktur		

a	 tenkých	vrstev	 (kovy,	 keramika,	polymery).	Výzkum	a	 vývoj	 je	nasměrován		

k	řadě	aplikací	–	nové	kompozitní	materiály	a	polymerní	materiály	se	speciální-

mi	vlastnostmi,	geopolymerní	materiály	pro	strojírenství	a	stavebnictví,	palivové	

články,	nanokompozitní	materiály	získané	laserovou	syntézou	a	depozicí,	lase-

rově	připravené	slitiny.

Jakou informaci mohu získat:
 Termogravimetrické křivky
 Kinetiku pochodů a reakcí 
 Zjištění teplotních intervalů rozkladných reakcí (ztráta vody)



MDSC Diferenční skenovaní kalorimetr Q200

DMA - dynamický mechanický analyzátor Q800

Stanovení fázových přechodů pomocí klasické DSC
a nové metody Advanced Tzero

Stanovení teploty skelného přechodu polymeru 
měřením dynamického a ztrátového modulu

 Testy:	standardní,	modulované
 Teplotní	rozsah:	-90	až	+	550	°C
 Teplotní	citlivost:	±	0,05	°C
 Citlivost	1,0	μW
 Vzorkovnice:	T	zero	AL,	Hermetic,	Alodined,	Gold
 50-ti	pozicovým	autosampler
 Špičkový	vyhodnocovací	software	TA	Instruments

 Teplotní	rozsah	-150	až	+	600	°C	
 Teplotní	gradient	0,1	20°C/min
 Silový	rozsah	0,1	μN	až	18	N	
 Rozlišení	(síla)	0,01μN
 Rozlišení	(deformace)	1	nm
 Frekvenční	rozsah	0,01	až	200	Hz
 Amplitudový	rozsah	1	μm	až	10	mm	
 Izotermická	stabilita	±0,1°C
 Špičkový	vyhodnocovací	software	TA	Instruments

Modulovaný	diferenční	scanovací	kalorimetr	měří	tepelnou	kapacitu	materiálu	a	její	teplotní	závislost.	Umí	např.	
určit	pomocí	DSC	křivky	skelný	přechod,	neznámého	polymeru	a	pomocí	tabulek	i	druh	a	složení	polymeru.

Dynamickým	mechanickým	analyzátorem	lze	měřit	s	využitím	upínacích	svěrek	elastický	a	ztrátový	modul	
materiálu,	v	závislosti	na	frekvenci	zatěžování	a	teplotě.	Dále	pak	creep	a	relaxaci	materiálu,	ztrátový	úhel	
a	jiné.	Lze	sledovat	relaxační	jevy,	HDT,	penetraci,	bod	měknutí	aj.,	na	pevných	vzorcích,	vláknech,	
gelech	(i	ve	viskózním	stavu).

Jakou informaci mohu získat:
 Teplotu tání, tuhnutí (krystalizace)
 Průběh krystalizace, teplotu skelného přechodu, síťování, degradace
 Fázové transformace, aj.

Jakou informaci mohu získat:
 Na základě kombinace možných různých experimentálních proměnných: teplota, čas, 

 frekvence, síla a deformace lze získat komplexní viskoelastické charakteristiky materiálů.



MTMA - termomechanický analyzátor Q400
 Standardní,	modulovaný	a	dynamický	režim
 Teplotní	rozsah:	-70	až	1000°	C.	
 Stupeň	přesnosti	±1°C
 Max.	velikost	pevného	vzorku	26	x	10mm
 Citlivost	15	nm
 Rozsah	modulace	pro	dynamické	testy	od	0,01	do	2	Hz.
 Rozsah	sil	0,001	až	2N
 Špičkový	vyhodnocovací	software	od	TA	Instruments		
 Měřící	režimy:	Expanzní	režim,	Makroexpanzní	režim
 Penetrační	mód	s	ostrým	hrotem,	s	kulatým	hrotem

Modulovaný	termomechanický	analyzátor	měří	pomocí	Křemenných	doteků	koeficient	teplotní	délkové	
roztažnosti,	teplotu	tavení,	bod	měknutí,	teplotu	skelného	přechodu,	delaminaci,	tečení	(creep)	a	další.
Lze	měřit	pevné	vzorky,	filmy,	vlákna	a	prášky.

Jakou informaci mohu získat:
 Měřením vlastností vzorků na základě experimentálních proměnných: teplota, síla, 

 atmosféra, frekvence a čas lze získat koeficienty délkové roztažnosti nebo analyzovat 
 transformační děje.

Současné měření smrštění a roztažnosti tenkého polymerní 
vrstvy pod napětím

ARES G2 rotační reometr

Měření viskozity polymeru o různé molekulární hmotnosti 
v závislosti na rychlosti namáhání

 Minimální	oscilační	točivý	moment	0,05	μN.m
 Minimální	střihový	točivý	moment	0,1	μN.m
 Točivý	moment	200	mN.m
 Rozlišení	1	nN.m
 Rozsah	sil	normálové/axiální	od	0,001	do	20N
 Teplotní	systém	FCO:		-150	až	+600°C
 DEA	–	dielektrická	analýza

Rotační	reometr	je	určen	pro	rotační	reologická	měření	kapalin,	pro	torzní	testy	pevných	vzorků,	měření	
reologických	vlastností	materiálů	a	dielektrickou	reologickou	analýzu	procesu	vytvrzování	polymerů.

Jakou informaci mohu získat:
 Měření tokových a deformačních vlastností materiálů od vody po ocel
 Současné měření mechanického napětí a deformace
 Současné měření dielektrických a mechanických vlastností v závislosti na teplotě



EIS – Elektrochemická impedanční spektroskopie

DVS – Dynamické gravimetrické měření sorpce par

 Rozsah	stejnosm.(DC)	napětí	a	proudu:	±	14,5V,	±	2A
 Amplituda	stříd.	(AC)	napětí	a	proudu:	0V	až	3V,	0mA	až	60mA	

	 pro	frekv.	≤	10MHz;	0	až	1V,	0mA	až	20mA	pro	frekv.	>	10MHz
 Frekvenční	rozsah:	10μHz	až	32MHz
 Vyhodnocovací	software

 Hmotnost	vzorku	~10mg	až	1,5g
 Přesnost	měření	hmotnosti	vzorku	0,1	μg
 Rozsah	teplot	měřící	komory	20°C	až	90°C
 Stabilita	teploty	měřící	komory	±	0,1°C	pro	20°C	až	60°C,	

	 ±	0,3°C	pro	60°C	až	85°C,	±	0,5°C	pro	85°C	až	90°C
 Vyhodnocovací	software	

Zařízení	je	možné	použít	k	měření	přenosu	hmoty	v	porézních	elektrodách	nebo	membránách,	anodickému	
chování	kovů	(pasivita	kovů,	reakce	kovů	na	okolní	prostředí),	lokalizování	koroze	a	stanovení	rychlosti	
koroze,	analýze	baterií	a	elektrolytů.

Zařízení	pro	měření	reakce	přírodních	materiálů	(nebo	materiálů	používaných	v	potravinářském	průmyslu,	
farmaceutických	materiálů)	na	vlhkosti	(vodní	pára	nebo	organická	rozpouštědla)	a	případném	následném	
vysoušení.

Jakou informaci mohu získat:
 Závislost elektrického napětí/potenciálu na  elektrickém proudu/proudové hustotě.
 Závislost impedance na frekvenci a amplitudě přivedeného el. proudu/napětí.
 Rychlost koroze, aj.

Jakou informaci mohu získat:
 Měření změny hmotnosti a relativní vlhkosti materiálu v závislosti na čase.
 Koeficient difúze.
 Hysterezní chování měřeného materiálu.

Impedanční spektrum korodující elektrody.

Časová změna hmotnosti vzorku v závislosti na hodnotě relativní 
vlhkosti uvnitř měřícího boxu.

Laboratoř analýzy polymerních materiálů



IGC-SEA – Inverzní plynová chromatografie

PEMFC-TS – Systém pro testování palivových článků 
  s polymerní membránou

 Vzorky	ve	formě	vláken,	prášků	nebo	planární	vzorky
 Možnost	využití	až	12	různých	plynů
 Rozsah	teplot	měřící	komory	20°C	až	150°C
 Stabilita	a	přesnost	teploty	měřící	komory	0,1°C
 Vyhodnocovací	software

 Testování	jednotlivých	palivových	článků	do	výkonu	100W,	
	 max.	rychlost	paliva	a	vzduchu	je	4NLPM	(Normal	Liter	Per	Minute)
 Testování	baterií/stacků	palivových	článků	o	celkovém	výkonu	20W	

	 až	2000W,	max.	rychlost	paliva	je	40NLPM

Zařízení	se	používá	k	měření	reakce	povrchu	polymerních	membrán	palivových	článků	(či	membrán	
využívaných	v	potravinářském	průmyslu,	vláken,	prášků)	s	plynnými	organickými	rozpouštědly	nebo	
s	org.	rozpouštědly	ve	formě	páry.

Zařízení	pro	statické	a	dynamické	testy	jednotlivých	palivových	článků	a	baterií/stacků	palivových	článků.

Jakou informaci mohu získat:
 Měření přilnavosti povrchů vzhledem k rozpouštědlu.
 Stanovení charakteristiky povrchů (homogenní, heterogenní).
 Určení rozpustnosti práškových materiálů.

Jakou informaci mohu získat:
 Závislost napětí palivového článku na proudové hustotě.
 Závislost impedance palivového článku na frekvenci a amplitudě přivedeného 

 el. proudu/napětí.

Změna absorbance vzorku aspirinu na čase.

Závislost napětí palivového článku na proudové hustotě pro různé 
operační teploty.



Vlnově disperzní fluorescenční RTG spektrometr
AXS Bruker S4 Explorer

Kapilární elektroforéza s UV detekcí

 Rozsah	měřených	prvků:	Beryllium	–	Uran
 Koncentrační	rozsah:	ppm	–	100	%
 Druhy	vzorků:	Prášky,	zeminy,	kapaliny,	pasty,	filmy,	vrstvy	atd.
 Velikost	vzorku:	kapaliny	a	sypké	vzorky	do	50	ml	
 Filtry	do	průměru	51	mm

 Rozsah	měřených	vlnových	délek:	190	až	380	nm
 Nástřik:	Hydrodynamický	v	rozsahu	10	až	60	mbar	
 Vložené	napětí:	od	-25	do	+25	kV	s	krokem	1	kV.
 Proudový	rozsah:	od	-200	do	+200	μA.
 Programovatelné	rampování	v	napěťovém	i	proudovém	režimu.
 Chlazení	kapiláry:	-10	až	+30	°C	od	okolní	teploty	s	přesností	na	0,01	°C.

Zařízení	je	možné	využít	k	elementární	analýze	širokého	spektra	prvků	(od	Beryllia	do	Uranu)	v	různých	
vzorcích	jako	jsou	kapaliny,	práškové	materiály,	slitiny,	zeminy,	filmy,	vrstvy	atd.	bez	nutnosti	speciálních	
rozkladů	vzorků	za	použití	agresivních	kyselin.

Zařízení	je	možné	využít	ke	kvantitativní	analýze	širokého	spektra	látek	jako	jsou	kationy,	aniony,	organické	
kyseliny,	aminokyseliny,	aminy,	vitaminy,	antibiotik	v	různých	vzorcích.	Výhodou	této	metody	je	jednoduchá	
příprava	vzorků,	nízká	spotřeba	chemikálií	a	velmi	malá	náročnost	na	množství	vzorku	při	analýze.

Jakou informaci mohu získat:
 Stanovení celého spektra prvků najednou, včetně lehkých prvků jako je uhlík, dusík, kyslík 

 v koncentračním rozmezí od ppm do 100 %. 
 Nedestruktivní metoda, pro kterou není nutný rozklad vzorků, z čehož plyne  ekonomická 

 nenáročnost.

Jakou informaci mohu získat:
 Stanovení koncentrací kationů, anionů, organických kyselin, aminokyselin a dalších látek

 i v obtížně filtrovatelných vzorcích. 
 Možnost provádění pravidelných analýz v rámci provozních kontrol.

Záznam z měření vybraných prvků

Elektroforeogram vybraných aniontů

Chemie pro nové technologie



Laboratoře Veleslavínova 42, Plzeň

Laboratoř termické analýzy
Ing. Jaroslav Kadlec, tel. 377 63 4838, e-mail: jakadlec@ntc.zcu.cz
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Ing. Pavel Novotný, tel.: 377 63 4816, e-mail: novotnyp@ntc.zcu.cz

Chemie pro nové technologie
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Laserová materiálová chemie 
Ing. Tomáš Křenek, Ph.D., 737 901 143, e-mail: tkrenek@ntc.zcu.cz
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Aparatura na laserovou depozici tenkých vrstev
Parametry laseru: 

 vlnová	délka:	1064	nm
 délka	pulsu:	6-15	ns
 energie	pulsu:	65	mJ
 opakovací	frekvence	10	Hz

Zařízení	slouží	k	laserovým	depozicím	tenkých	vrstev,	nanostruktur	kovových,	polymerních	i	keramických	
materiálů	a	k	syntézám	sloučenin	a	fází	unikátních	vlastností.	

Co mohu získat:
 Lze nanést ochranou vrstvu na libovolný materiál.

• Úprava povrchové struktury laserovým zářením.
• Lze vytvořit slitinu kovových prvků za běžných podmínek nemísitelných.

Ukázka reaktoru v němž probíhá laserová depozice tenké vrstvy

Laserová materiálová chemie


