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Úvod 

1 

 

Úvod 

 

Polylaktáty jsou široce studovány zejména pro medicínské aplikace, díky jejich 

bioresorbovatelnosti a biokompatibilitě. Je známo, že faktory jako je distribuce chirálních 

jednotek, krystalinita a takticita, ovlivňují jak biologické tak fyzikální vlastnosti a kinetiku 

degradace těchto polymerů. Pro studium degradability, morfologie, fázové a krystalické 

struktury polylaktátů je vhodné použít Langmuirovo rovnovážné měření, pomocí něhož je 

možno rozlišit uspořádání a sbalení molekul ve dvou dimenzích. 

Práce se zabývá zhodnocením vývoje chování Langmuirových filmů polymerní kyseliny 

mléčné při variaci molekulové hmotnosti, podmínek a změny fáze v důsledku instability. 

Nestabilita v monovrstvě nepříznivě ovlivňuje výslednou podobu filmu po přenosu na pevný 

substrát. To je nežádoucí zejména v případech, kdy výsledek musí být skutečně 

reprodukovatelný, například při patentování nové technologie není zrovna žádoucí, aby 

patentovaná struktura vlivem druhotné instability či variace morfologie v důsledku 

neporozumění fyzikálních dějů, které ji ovlivňují, změnila svou strukturu. I pro aplikace jako 

je epitaxní růst, je taková definovanost povrchové struktury velice významná. 

Nicméně nesmí být upozaděn ani „základní“ výzkum, obyčejné měření izoterem pro 

Langmuirovy filmy představuje prvotní náhled do chování filmu a jeho fázových přechodů.  

I obyčejná změna podmínek jako je teplota, rychlost bariér či složení subfáze ovlivní 

výslednou podobu filmu. Podchycení vlivu těchto proměnných by mělo usnadnit následnou 

práci s těmito filmy pro reálné aplikace, využívající tyto filmy pro povrchové modifikace 

pevných substrátů. Lze předpokládat, že metoda Langmuir-Blodgettové přenosu povrchových 

filmů by mohla být vhodná pro průmyslové aplikace, čemuž nahrává zejména skutečnost,  

že se jedná o velice jednoduchou metodu depozice a nabízí se i možnost její automatizace. 

Navíc je možné pomocí této metody připravit široké spektrum filmů, které by mohly najít své 

využití v elektrotechnice, zdravotnictví, potravinářství či chemii materiálů. 

V práci je pozornost věnována zejména způsobu chování filmu během jeho kolapsu,  

tj. jeho nukleaci a růstu v 3D strukturu. Vyhodnocován je vliv iontů v subfázi na průběh 

kolapsu filmu, změny povrchového tlaku, molekulové hmotnosti polymeru a rychlosti bariér. 

V práci se objevují i základní měření izoterem, identifikace jednotlivých fázových přechodů  

a porovnání rozdílu mezi jednotlivými molekulovými hmotnostmi.  
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1 Tenké organické filmy 

 

Tenké organické filmy mají široké spektrum využití v mnoha oblastech. Často se 

vyskytují jako součásti senzorů, detektorů, displejů a v organických elektro-optických 

zařízeních jako jsou solární články, diody vyzařující světlo, tranzistory řízené polem atd. 

Případné možné využití tenkých organických filmů je značně rozsáhlé, zejména díky 

prakticky neomezené možnosti syntetizovat organické molekuly o požadované struktuře  

a funkcionalitě. Zvláště pak tenké organické filmy z polymerních materiálů jsou atraktivní pro 

jejich adhezi a biomedicínské aplikace. Například tenká polymerní vrstva se může chovat jako 

lepidlo pro relativně inertní povrchy a výrazně tak zesílit jejich adsorpci a adhezi. Nicméně 

mohou být použity i k tomu, aby byla povrchová adsorpce potlačena. Například pokrytí 

polymerem s hydrofilními řetězci může inhibovat adsorpci proteinu.  

V současnosti je známo množství technik jak připravit tenké organické filmy, jako jsou 

spin-coating, řetězení polymerů do „kartáčů“, mikro-tisková litografie, měkká litografie, 

přímá depozice, laserová stereolitografie, laserové mikro-vzorování, nanosférová litografie, 

in situ polymerizace na povrchu, tepelné odpaření, elektrodepozice, samouspořádávání, 

technika Langmuir-Blodgettové atd. Některé z výše zmíněných technik nejsou vhodné 

k přípravě substrátů, jejichž materiály jsou tepelně nestabilní nebo se rozkládají po ozáření 

laserem (biomateriály). Navíc, vlastnosti organických filmů jsou silně ovlivňovány jejich 

morfologií, která závisí na jejich uspořádaní na nano- a mikrometrové škále. Když vezmeme 

v potaz tyto dva předpoklady, je LB technika prakticky jedna z nejlepších nedestruktivních 

technik pro přípravu dobře uspořádaných vzorů a komplexních architektur. LB technika 

umožňuje vrstvu po vrstvě kontrolovat tloušťku, posílit homogenní depozici monovrstvy přes 

velké plochy a nabízí možnost vyrobit více vrstev o různé struktuře. Důležitější je možnost 

připravit molekuly s hydrofilní nebo hydrofobní funkční skupinou (nebo bloky  

u kopolymerů), které je možno nanášet na mnoho různých substrátů. 

Organické filmy můžeme obecně definovat jako kousek materiálu, jehož dimenze je 

v jednom směru omezená. Konkrétně, za tenké organické filmy považujeme filmy o tloušťce 

od několika vrstev atomů resp. molekul až po několik mikrometrů. Za ultra-tenké organické 

filmy pak považujeme filmy o tloušťce od jednoatomové (molekulové) vrstvy až po vrstvy  

o tloušťce několik set nanometrů. V této práci je věnována pozornost právě ultra-tenkým 

filmům, jelikož takováto redukce v tloušťce vede ke změně jejich fyzikálně-chemických 

vlastností. Změny těchto vlastností jsou důvodem pro tuto práci.[1-4] 
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1.1 Langmuirovy filmy a filmy Langmuir-Blodgettové 

 

Jako Langmuirovy filmy označujeme monomolekulární filmy amfifilních molekul, které 

se rozprostřou po hladině vody. Nutnou podmínkou pro vznik takového povrchového filmu je 

jeho stabilita. Stabilní povrchové filmy například netvoří amfifilní molekuly, které jsou 

rozpustné v objemové fázi, filmy tvoří pouze nerozpustné molekuly. Studium Langmuirových 

monovrstev na V/V rozhraní nám může poskytnout množství užitečných informací  

o molekulové velikosti a mezimolekulových silách.  

Nicméně velká obnova zájmu o Langmuirovy filmy vychází zejména ze skutečnosti, že je 

následně možné tyto filmy přenést na pevný substrát pomocí metody Langmuir-Blodgettové 

(LB) a vytvářet tak tenké organické filmy, tzv. LB filmy. Pod pojmem filmy Langmuir-

Blodgettové tedy rozumíme filmy amfifilních molekul na pevném substrátu, které jsou 

připraveny vertikální depozicí Langmuirových filmů z rozhraní voda-vzduch na pevný 

substrát. LB filmy mohou být tvořeny jedinou vrstvou nebo několika vrstvami. 

LB filmy nacházejí uplatnění v mnoha technologických odvětvích a pro jejich využití je 

důležité pochopení podmínek ovlivňujících povrchovou morfologii a uspořádání molekul. 

Jelikož jsou LB filmy přenášeny na pevný substrát z rozhraní voda-vzduch, je nutné 

přednostně porozumět chování molekul v Langmuirově filmu na V/V rozhraní, abychom 

mohli ovlivnit jeho následnou podobu v LB filmu. V této práci se pokusíme charakterizovat 

fyzikální vlastnosti Langmuirových monovrstev.[4,5] 
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2 Langmuirovy filmy na V/V rozhraní 

 

 Langmuirovy filmy jsou primárně tvořeny na povrchu vody amfifilními molekulami, 

které jsou tvořeny dvěma oddělenými částmi, hydrofobním řetězcem a hydrofilní hlavičkou. 

Hydrofilní hlavička upřednostňuje rozpuštění amfifilu v subfázi, zatímco hydrofobní řetězec 

se snaží molekulu držet pryč ze subfáze. S narůstající hydrofobicitou řetězce se snižuje 

rozpustnost amfifilu. Pokud je řetězec hydrofobní dostatečně, mohou molekuly vytvořit 

izolovaný 2D systém na povrchu. Mezi molekuly tvořící Langmuirovy monovrstvy na vodě 

patří například mastné kyseliny, lipidy, polymery atd.  

 Langmuirovy monovrstvy jsou zajímavé z několika důvodů. Zaprvé, Langmuirovy 

monovrstvy jsou nanejvýš vhodným modelovým systémem pro studium uspořádání ve dvou-

dimenzích. Dvě termodynamické proměnné, teplota a povrchový tlak, mohou být 

kontrolovány jako přímé analogy teploty a tlaku ve třech dimenzích. Zadruhé, Langmuirovy 

monovrstvy mohou být využity ke studiu interakcí ve vrstvě a vrstvy se subfází  

na molekulární úrovni. Změnou hlavičky a/nebo řetězcové skupiny molekul nebo prostředí 

(jako je hodnota pH, ionizační síla subfáze) je možno ve velkém rozsahu měnit tyto interakce. 

Langmuirovy monovrstvy jsou navíc dobrým modelovým systémem pro studium  

bio-membrán, jelikož biologické membrány jsou sestaveny ze dvou slabě svázaných 

monovrstev. Některé amfifilní molekuly se mohou uspořádávat do stabilní dvojvrstvy, 

napodobující chování biologických membrán. Zmenšení dimenzionality v Langmuirových 

monovrstvách může být zjednodušující model pro teoretické výpočty. Navíc porozumění 

termodynamickým fázovým přechodům v Langmuirových monovrstvách je klíčové  

pro přípravu tenkých molekulárních filmů na pevném substrátu pomocí LB techniky.[1-4] 

 

2.1 Tvorba Langmuirových monovrstev 

 

Látky hromadící se na fázovém rozhraní, které jsou zároveň schopné tvořit 

Langmuirovy monovrstvy, nazýváme amfifilní molekuly (Obr. 2.1) nebo také jako 

povrchově aktivní látky. Tyto molekuly vykazují duální charakter, to znamená, že mají 

polární hlavičku a nepolární ocásek. Polární hlavička je hydrofilní neboli „vodu milující“ 

(např. acidická nebo alkoholová skupina) a je ukotvená na vodní hladině. Nepolární ocásek, 

může jich být víc než jeden, je hydrofobní neboli „vodu nesnášející“ (např. dlouhý 

uhlovodíkový řetězec) a míří směrem do vzduchu. Rozdílná povaha těchto dvou částí 
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amfifilní molekuly zaručuje, že se molekula drží na fázovém rozhraní, resp. v našem případě 

na V/V rozhraní. Nutnou podmínkou pro to, aby molekuly amfifilu tvořily na vodní hladině 

stabilní monovrstvu, je jejich malá rozpustnost ve vodě a dostatečně malý tlak par bránící 

jejich odpařování. Mezi běžně využívané malé molekuly tvořící Langmuirovy monovrstvy 

patří mastné kyseliny, alkoholy, estery a fosfolipidy s dlouhými řetězci. Tyto molekuly se 

většinu skládají z jednoho nebo více uhlovodíkových řetězců, které obsahují alespoň 12 až 14 

uhlíkových atomů a polární hydrofilní hlavičku. Využívané jsou i makromolekuly, jako jsou 

např. amfifilní polymery.[1,3] 
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Obr. 2.1: Ukázka struktury a) karboxylové kyseliny (kyselina stearová) a b) fosfolipidu (lecitin). 

 

 Pro nanášení nerozpustných amfifilních molekul na hladinu subfáze se využívají jejich 

roztoky. Kapka rozprostíracího roztoku se umístí na hladinu a nechá se přes ni rozprostřít. 

Rozprostírací roztok se odpaří a na hladině zbude pouze monomolekulární film amfifilu. 

Vhodná rozpouštědla pro tvorbu těchto roztoků musí být zcela rozprostíratelná po hladině  

a být dostatečně těkavá. Takovými rozpouštědly jsou například chloroform, dichlormetan, 

aceton, tetrahydrofuran atd. Rozprostírací roztoky se využívají hlavně proto, že většina 

nerozpustných amfifilních molekul tvoří na hladině kapky a samovolně se nerozprostře. 

Volba rozprostíracího rozpouštědla může ovlivnit sbalení amfifilních molekul a tím ovlivnit 

fázové chování monovrstvy. Proto je jedním z nejčastěji používaných rozpouštědel 

chloroform, který má průměrnou těkavost, dobře se rozprostírá po hladině vody a molekuly  

se většinou „plně“ rozbalí.[2] 
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2.2 Π-A izotermy  

 

Za hlavní zdroj informací o fázích a fázových přechodech v Langmuirových 

monovrstvách jsou π-A izotermy (povrchový tlak-mezimolekulová plocha). V této části  

si zadefinujeme π, popíšeme způsob jeho měření a popíšeme fáze a fázové přechody 

v monovrstvě. 

 

2.2.1 Povrchové napětí (γ) a povrchový tlak (π) 

 

Povrch kapaliny vždy vykazuje přebytek volné energie, je to zejména proto,  

že povrchové molekuly nemají dostatečný počet sousedů, aby došlo k nasycení vazeb  

a stabilizaci struktury, tím vzniká přebytek volné energie v povrchové vrstvě (Obr. 2.2). Proto 

se systém snaží vtáhnout molekuly dovnitř fáze, aby se zmenšila plocha povrchu a tím 

minimalizovala povrchová energie. Tento efekt vede k definici povrchového tlaku γ, který se 

projevuje jako síla na jednotku délky fázového rozhraní. V termodynamické rovnováze je 

povrchové napětí γ rovinného povrchu dáno jako parciální derivace volné energie podle 

plochy povrchu 

 𝛾 =  (
𝜕𝐹

𝜕𝐴
)

𝑇,𝑉,𝑛
= (

𝜕𝐺

𝜕𝐴
)

𝑇,𝑝,𝑛
  (R. 2.1) 

kde F a G jsou Helmhotzova a Gibbsova volná energie, A je plocha povrchu. V  objem,  

T teplota, p tlak a n látkové množství jsou proměnné, které jsou drženy konstantní.  

Vysokou hodnotu povrchového napětí v důsledku nevysycenosti vazeb, můžeme 

pozorovat zejména u povrchu vody. Je to hlavně proto, že voda obsahuje silné vodíkové 

vazby. V porovnání s většinou organických kapalin má voda vysokou hodnotu γ, při 20 °C  

a 101,325 kPa to je 73 mN/m. To je také jedním z mnoha důvodů, proč je voda jednou 

z nejvíce používaných subfází.[1,2,6] 

 

 

Obr. 2.2: Ukázka sil působících v objemu a na rozhraní kapaliny. 
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Rozprostřeme-li po hladině film amfifilních molekul, způsobí interakce mezi 

hydrofilními hlavičkami amfifilu a molekulami subfáze snížení povrchové energie, což se 

projeví snížením γ. Budeme-li stlačovat monovrstvu pomocí bariér a molekuly se budou 

přibližovat k sobě, začnou působit odpudivé síly. Tyto odpudivé síly se chovají jako tlak, 

působící proti dalšímu stlačování. Proto tento 2D tlak, který je distribuován přes tloušťku 

filmu, nazýváme povrchový tlak π. Povrchový tlak vlastně odráží schopnost amfifilu působit 

proti tendenci vody zmenšovat svůj povrch, resp. snižovat svou celkovou povrchovou energii. 

Pro planární povrch v rovnováze je povrchový tlak definován jako zmenšení povrchového 

napětí čisté kapaliny přítomností filmu amfifilních molekul, tj. 

 𝜋 =  𝛾0 −  𝛾  (R. 2.2) 

kde γ0 je povrchové napětí čisté vody a γ je povrchové napětí povrchu vody pokrytého 

filmem.[3,7] 

 

2.2.2 Langmuirova vana pro měření π-A izoterem 

 

 Π-A izotermy jsou většinou pořizovány na aparatuře nazývané Langmuirova vana 

(Obr. 2.3), která je běžně vybavena Wilhelmyho plátkem pro měření povrchového napětí. 

Nejčastěji se jako subfáze používá voda, ale někdy se využívá i glycerol nebo rtuť.  

Pro zmenšování plochy povrchu, kterou zaujímají molekuly, resp. zvyšování povrchové 

koncentrace molekul (Γ), se využívají pohyblivé bariéry, které stlačují monovrstvu plovoucí 

na vodní hladině.[2] 

 

 

Obr. 2.3: Langmuirovy povrchové váhy s naneseným roztokem amfifilu  

mezi dvěma pohyblivými bariérami a Wilhelmyho plátkem. 
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 Jelikož různé Langmuirovy vany mají různou plochu, není příliš vhodné porovnávat 

izotermy v pojmech plochy povrchu vany. Namísto této extenzivní proměnné je vhodné zvolit 

nějakou jinou intenzivní proměnou. Takovouto proměnnou v našem případě představuje 

plocha povrchu připadající na jednu molekulu neboli mezimolekulární plocha A. To platí 

pro malé molekuly, u polymerů se plocha povrchu vztahuje na opakující se jednotku 

(monomer). Plocha A je definována jako průměrná plocha, kterou zabírá každá molekula 

(nebo monomer) na vodní hladině. Můžeme ji vypočítat jako plochu povrchu zaujímanou 

filmem, podělenou celkovým počtem rozprostřených molekul (monomerů): 

 𝐴 =  
𝐴𝑓𝑀

𝐶𝑁𝐴𝑉
  (R. 2.3) 

kde M je molekulová hmotnost pro malé molekuly nebo opakující se jednotky pro polymery, 

NA je Avogadrovo číslo, Av je plocha povrchu zaujímaná filmem, V je objem a C je 

koncentrace rozprostíracího roztoku (hmotnost na jednotku objemu). Mezimolekulová plocha 

A se často vyjadřuje v jednotkách nm2 nebo v jednotkách jednoho angstromu umocněného  

na druhou Å2.[3] 

 Plochu vany a tím i plochu, kterou zaujímá monovrstva, můžeme měnit pomocí 

pohyblivých bariér. Toto zmenšení plochy během komprese můžeme vyjádřit jako nárůst 

povrchové koncentrace (Γ). Nicméně mnohem výhodnější je vyjádření pomocí A, které se 

během komprese zmenšuje. Povrchová koncentrace a plocha připadající na jednu molekulu 

spolu souvisí vztahem Γ = 1/A. Výhoda záznamu π-A izotermy namísto π-Γ spočívá zejména 

v tom, že A nám poskytuje přímou informaci o velikosti molekuly, o struktuře monovrstvy 

apod.[1,6] 

 

2.2.3 Různé fáze v Langmuirových monovrstvách 

 

 Během stlačování prochází monovrstva různými fázemi a fázovými přechody. Tyto 

2D fáze a fázové přechody jsou v mnohém podobné těm, které známe z 3D objemových 

materiálů, např. plynná, kapalná a pevná fáze. Podobně π-A izotermy jsou tedy vlastně 

obdobou p-V izoterem pro 3D. Existenci různých fází a fázových přechodů v 2D můžeme 

pochopit z π-A izoterem.[1] Různé fáze a fázové přechody, kterými monovrstva prochází, jsou 

shrnuty níže. Zajímavé je, že mezofáze, tj. fáze mezi kapalným a pevným skupenstvím, které 

tvoří kapalné krystaly, můžeme najít i u Langmuirových filmů.[3] 
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Mezimolekulová plocha, na níž daná fáze existuje, se určuje extrapolací hodnot 

k nulovému povrchovému tlaku, jak je ukázáno na Obr. 2.4, k tzv. limitní mezimolekulové 

ploše.[8] Nicméně výskyt fází a fázových přechodů není podmíněn pouze typem amfifilní 

molekuly, ale je ovlivněn i pH subfáze, délkou řetězce amfifilu, přítomnosti iontů v subfázi či 

teplotou. Například podle typu zvoleného iontu můžeme ovlivňovat uspořádání a stabilitu 

monovrstvy.[4,8] 

 

 

Obr. 2.4: π-A izoterma pro monovrstvu PLLA s ukázkou určení fázových přechodů  

pomocí limitní mezimolekulové plochy. 

 

2.2.3.1 G fáze 

 

V G fázi se amfifilní vrstva chová jako ideální plyn a je možno ji i popsat rovnicí 

ideálního plynu. Převažují přitažlivé interakce mezi jednotlivými molekulami – disperzní 

interakce mezi hydrofobními řetězci amfifilu.[6] 

 

2.2.3.2 L fáze 

 

V L fázi se film chová jako kapalina – film teče, ale na rozdíl od běžných kapalin je 

dále relativně stlačitelný. Předpokládá se, že molekuly amfifilu jsou u sebe poměrně blízko, 

takže již převládají odpudivé interakce mezi polárními hlavičkami, ale zároveň mají 

hydrofobní karbonylové řetězce volnost k pohybu, takže může docházet k jejich 

přeuspořádání. Podle míry volnosti, kterou má molekula amfifilu pro svůj pohyb, můžeme 
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rozlišit tzv. expandovanou (LE) a kondenzovanou (LC) kapalnou fázi.[3,6,9] U PLA jako jediné 

můžeme na π-A izotermě navíc pozorovat tzv. LE/LC přechod, který je běžně pozorovaný pro 

menší amfifilní molekuly, ale u polymerů se vůbec nevyskytuje.[10]  

1. LE fáze. Monovrstva v této fázi teče, ale zároveň je už soudržná, nicméně oproti 

objemovým kapalinám je její průměrná mezimolekulová vzdálenost mnohem větší. 

Typicky bývá hustota objemových kapalin až o 10 % menší než její pevná fáze, 

naproti tomu monovrstva v LE fázi existuje na mezimolekulové ploše dvakrát větší, 

než je její pevná fáze.[1] 

2. LE/LC přechod. Jak bylo zmíněno dříve LE/LC přechod je fázovým přechodem 

prvního druhu, tyto přechody jsou na teplotě závislé. LE/LC přechod tvoří  

na π-A izotermě horizontální plochu, která se se zvyšující teplotou zmenšuje a zároveň 

posouvá k vyšším tlakům.[10] Tento posun k vyšším tlakům při zvýšení teploty lze 

vysvětlit na základě nárůstu tepelného pohybu, který vede ke snížení soudržnosti 

filmu. Podobný efekt přináší zkrácení uhlovodíkového řetězce. Zkrácení řetězce vede 

k oslabení mezimolekulových van der Waalsovských sil, tudíž ke snížení kohezních 

sil ve filmu a jeho tendence ke kondenzaci, takže dochází k posunu LE/LC přechodu 

k vyšším tlakům. Můžeme říci, že u jednoduchých molekul s dlouhým řetězcem 

(mastné kyseliny), je zkrácení uhlovodíkového řetězce o jednu jednotku přibližně 

ekvivalentní nárůstu teploty o 5-10 K.[3]  

Jelikož je LE/LC přechod teplotně závislý, můžeme u něj určit kritickou 

teplotu Tc, kdy dochází k jeho úplnému vymizení. Kritickou teplotu můžeme určit 

z Clausius-Clapeyronovy rovnice ve tvaru: 

 ∆𝑆𝑡𝑟 =  
𝑑𝜋𝑡𝑟

𝑑𝑇
(𝐴𝐿𝐶 − 𝐴𝐿𝐸) (R. 2.4) 

a 

 ∆𝐻𝑡𝑟 =  𝑇
𝑑𝜋𝑡𝑟

𝑑𝑇
(𝐴𝐿𝐶 − 𝐴𝐿𝐸) (R. 2.5) 

kde ΔStr a ΔHtr je změna entropie a entalpie závislá na teplotě pro LE/LC přechod. 

Hodnotu derivace dπtr/dT zjistíme jako směrnici závislosti π-T. Dosazením  

do uvedených rovnic určíme hodnotu ΔStr a ΔHtr pro různé teploty. Následným 

vynesením ΔHtr proti T a extrapolací k ΔHtr = 0, získáme Tc. Nicméně pro různé 

molární hmotnosti polymeru se následně liší i poloha LE/LC přechodu a tím i kritická 

teplota Tc. Na základě určení kritické tlaku lze určit i kritickou molární hmotnost, pro 

kterou se ještě objeví LE/LC přechod. Tu určil Suong Ni pro PLLA ve své práci při 

20 °C na 6,5 kg/mol. Pro hmotnosti menší než je tato, není LE/LC přechod 
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pozorovatelný. Navíc například pro molekulovou hmotnost 13 kg/mol určil polohu 

LE/LC přechodu při 23 °C na 1,9 mN/m a ploše 19 - 22 Å2/monomer.[10]  

3. LC fáze. Rotátorová fáze, u které se objevuje uspořádání na krátkou vzdálenost 

s dostatečnou plochou napříč, aby byla možná volná rotace. Molekuly jsou nakloněny 

relativně k normále, úhel náklonu se mění s tlakem.[1] 

4. LS fáze. Molekuly jsou orientovány normálně k povrchu a jsou uspořádány  

do šesterečné buňky. Řetězec může rotovat a má osovou symetrii, díky 

nedostatečnému náklonu.[1] 

 

2.2.3.3 S fáze 

 

V pevné fázi je již pohyb molekul amfifilu zcela omezen, film tvoří kompaktní vrstvu  

na povrchu subfáze. Molekuly jsou orientovány v normále k povrchu, stavební buňka už je 

pravoúhlá, pravděpodobně v důsledku omezení rotace. 

Existuje ještě CS fáze, která představuje skutečný dvoudimenzionální krystal, jehož 

řetězce jsou orientovány vertikálně, existuje při nízkých teplotách a vysokých tlacích. Tato 

fáze vykazuje translační uspořádání na dlouhé vzdálenosti. Naproti tomu všechny předchozí 

kondenzované fáze vykazovaly translační uspořádání pouze na krátké vzdálenosti a orientační 

uspořádání na dlouhé vzdálenosti.[1] 

 

2.2.3.4 Kolaps 

 

Kolaps filmu bývá ztotožňován se zhroucením monovrstvy z 2D struktury do 3D 

objemového materiálu. Běžně nastává, např. u mastných kyselin, až v pevné fázi, ale ke 

kolapsu monovrstvy může dojít již o mnoho dříve na přechodu S/L fáze, např. u polymerů.[3] 

Kolaps monovrstvy můžeme registrovat jako ostrý pokles povrchového tlaku, („špička“) nebo 

jako plato při tlaku kolapsu (Obr. 2.5 b)). Kolaps může vést ke vzniku organizované nebo 

nepravidelné struktury, v závislosti na charakteru amfifilu. Špička následovaná platem 

napovídá, že dochází k růstu organizované struktury, zatímco plato bez špičky odpovídá 

vzniku nepravidelné struktury.[11] 
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Jeden z mechanismů, kterým může probíhat kolaps monovrstvy, navrhl Ries,[12] podle 

něhož se v monovrstvě nejdříve objeví zvlnění, poté sklady a nakonec se zhroutí (Obr. 2.5 a)). 

Multivrstva se nicméně může znovu přetransformovat do monovstvy, a to bez jakýchkoliv 

defektů, jak poukázal Nikomorov.[13] Zajímavá je teorie vytvořená Diamantem et al.,[14,15] 

který navrhl, že zvlnění se objevuje v důsledku vazby mezi fázemi s výškovými rozdíly,  

což podle něj vede k nestabilitě v monovrstvě. 

 

 

Obr. 2.5: a) Zhroucení monovrstvy podle Riese[12] a  

b) ukázka kolapsu pro kyselinu stearovou následovaného „špičkou“ nebo platem.[11] 

 

Pro polymery můžeme uvažovat několik typů zhroucení monovrstvy podle charakteru 

použitého polymeru, viz Obr. 2.6. Na obrázku 2.6 a) můžeme vidět zhroucení polymerní 

monovrstvy pro polymer kartáčového typu s dlouhým bočním hydrofobním řetězcem.  

Tento kolaps je podobný malým amfifilním molekulám. b) představuje dvoublokový polymer, 

jehož hydrofilní část řetězce je ponořena do vody, c) představuje polymer se středně dobrou 

rozpustností (nemá dlouhý hydrofobní řetězec), který po kolapsu vytvoří složenou strukturu  

a d) je polymer s dobrou rozpustností, který se může po kolapsu i desorbovat a částečně přejít 

do subfáze, např. PEO.[9]  

 

 

Obr. 2.6: Schéma kolapsu polymerní monovrstvy; a) kolaps kartáčového polymeru, b) kolaps 

dvoublokového polymeru, c) tvorba složené struktury, d) kolaps s desorpcí polymeru z rozhraní. 
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2.2.4 Fázové přechody v Langmuirových monovrstvách 

 

Můžeme rozlišit dva typy přechodů. První typ se vyskytuje jako horizontální linie,  

např. G/LE a LE/LC, které indikují koexistenci fází. Druhý typ představují bodové zlomy, 

např. LC/S fázový přechod, které představují změnu fáze. Horizontální linie na izotermě 

představují fázové přechody první druhu (G/LE a LE/LC) a bodové zlomy fázové 

přechody druhého druhu (LC/S). Rozdíl mezi přechody prvního a druhého druhu je v tom, 

jestli je nebo není jejich první derivace chemického potenciálu µs kontinuální: 

 (
𝑑𝜇𝑠

𝑑𝜋
)

𝑇,𝑝
= 𝐴 (R. 2.6) 

a 

 (
𝑑2𝜇𝑠

𝑑𝜋2 )
𝑇,𝑝

=  (
𝑑𝐴

𝑑𝜋
) (R. 2.7) 

Pro přechody prvního druhu je první derivace chemického potenciálů kontinuální, 

v důsledku různých objemů dvou fází, takže se hustoty koexistujících fází během přechodu 

prvního druhu navzájem liší. Můžeme je popsat Clausius-Clapeyronovou rovnicí. U přechodů 

druhého druhu jsou hustoty stejné. U fázových přechodů II. druhu dochází ke změně struktury 

naráz v celém objemu soustavy, jelikož dochází ke změně prostorového uspořádání atomů 

(molekul). Takovým přechodem je například i změna polymorfie u pevných krystalických 

látek.[1,5] 

Při pořízením záznamu π-A izoterem pro různé teploty můžeme sestavit i fázový 

diagram (Obr. 2.7). Navíc u přechodu prvního druhu jako je LE/LC nebo LE/G, můžeme 

podobně jako u objemových materiálů určit kritickou teplotu Tc, pod níž se tyto fázové 

přechody ještě vyskytují.[10] 

 

  

Obr. 2.7: Fázový diagram eikosanové kyseliny.[3] 
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V analogii k objemové kompresibilitě si můžeme zavést stlačitelnost filmu κ. Inverzní 

hodnotu κ-1 zavedeme jako statickou elasticitu εs (povrchový modul dilatace). 

Kompresibilita a statická elasticita patří mezi dvě základní charakteristiky Langmuirova 

filmu. Statická elasticita je definována jako: 

 𝜀𝑠 =  𝜅−1 =  −𝐴 (
𝜕𝜋

𝜕𝐴
)

𝑇,𝑝,𝑛𝑖

 (R. 2.8) 

a můžeme ji vypočítat z π-A izotermy. Z definice je zřejmé, že statická elasticita má stejnou 

jednotku jako povrchový tlak, tj. mN/m. Navíc, jelikož se jedná o derivaci povrchového tlaku 

podél mezimolekulové plochy, můžeme určit polohu fázového přechodu jako maximum  

na křivce ε(A) (Obr. 2.8). To se hodí zejména při určení polohy přechodů prvního druhu.[1,3,4] 

 

 

Obr. 2.8: π-A izoterma (černá) s vyznačenými fázovými přechody pro monovrstvu PLLA  

určené pomocí změny statické elasticity (modrá). 

 

2.3 Langmuirovy monovrstvy PLA 

 

Mezi polyestery, které tvoří stabilní filmy na rozhraní voda-vzduch (V/V), patří právě 

kyselina polymléčná (PLA) (Obr. 2.9) nebo poly(ε-kaprolakton) (PCL). Oba zmíněné 

polymery jsou díky přítomným esterovým skupinám silně hydrofilní.[10] Taková konformace 

je obzvlášť výhodná pro studium kinetiky hydrolýzy u těchto dvou polymerů, která se dá 

provést jako časový záznam změny π-A izotermy při konstantní ploše nebo jako záznam 

úbytku plochy při isobarickém experimentu.[9] 
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Obr. 2.9: Struktura kyseliny polymléčné. 

 

PLA se chová jako neohebná-tyč (Obr. 2.10), která je zcela položená na hladině, oproti 

například vyšším mastným kyselinám jako je kyselina stearová, u níž je ve vodě ukotven 

pouze její hydrofilní konec a hydrofobní karbonylový řetězec trčí ve vzduchu. Polymery, 

které se chovají jako rigidní tyče, často mají v řetězci nějakou hydrofilní skupinu, u PLA 

pravděpodobně dochází k interakci molekul vody s volnými elektronovými páry kyslíku 

v esterové skupině. Přitom během přenosu jsou molekuly polymeru paralelní ke směru 

depozice, díky čemuž je možné vytvářet orientované multivrstvy (využití např. jako 

senzorů).[3,16]  

 

 

Obr. 2.10: a) Snímek z AFM ukazující lamelární struktury PLLA[10]  

a b) schéma polymerního řetězce jako rigidní tyče.[16] 

 

PLA je jediný polymer, který zároveň není kopolymerem a vytváří LE/LC přechod, 

jenž je mnohem běžnější pro malé amfifilní molekuly. Polymery mají většinou 

nekomplikovanou π-A izotermu, rozdělenou pouze na G, L a S fázi.[10] 

 

a) b) 
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3 Metoda Langmuir-Blodgettové 

 

Pokud Langmuirův film přeneseme z rozhraní voda-vzduch na pevný substrát,  

tak mluvíme o tzv. metodě Langmuir-Blodgettové (LB). Výhoda této metody je zejména  

v kombinaci dvou prvků, kterou představuje preciznost a vysoká možnost kontroly nad 

podmínkami přípravy filmu a jeho výslednou podobou. Nespornou výhodu představuje 

jednak to, že si můžeme filmy na V/V rozhraní připravit do požadované podoby a za druhé je 

takto „přednastavené“ nanášet na pevný substrát a tvořit tak tenké organické filmy. 

Uspořádání aparatury pro přípravu LB filmů je obdobné jako pro Langmuirovy filmy. 

Nicméně LB vana má navíc prohlubeň, do níž je možno ponořovat pevný substrát,  

a namáčecí hlavici, která slouží k úchopu pevného substrátu. Podobně jako u tvorby 

Langmuirových filmů se nejprve rozprostřou amfifilní molekuly po hladině vody, následně se 

převedou stlačením bariér do kondenzované fáze. Pokud jsou interakce mezi molekulami 

slabé, nemusí se film podařit nanést, proto se většinou nanáší v nějaké kondenzované fázi  

(S, LC atd.). Takto připravený film se následně přenáší na pevný substrát (Obr. 3.1), nicméně 

přenosem filmu na pevný substrát se zmenší povrchový tlak. K tomu, abychom udrželi 

konstantní podmínky během depozice, nám slouží pohyblivé bariéry.[2,3] 

 

 

Obr. 3.1: Schéma přenosu Langmuirova filmu z V/V rozhraní na pevný substrát. 

 

Při depozici LB filmů můžeme obdržet několik typů filmů: X-, Y- a Z-filmy (Obr. 3.2). 

Při depozici na hydrofilní substrát, se většinou ještě před začátkem depozice substrát ponoří 

pod hladinu, je to zejména proto, aby při vynořování byl nejprve v kontaktu s hydrofilními 

hlavičkami. Pokud se film nanáší během vynořování i ponořování substrátu skrze hladinu, 

mluvíme o tzv. depozici typu Y. Pokud se film nanáší pouze při vynořování, jedná se film 

typu Z a nanáší-li se film pouze při ponořování, jde o film typu X. Navíc je možný i smíšený 

depoziční mód. Například XY-depozice vyjadřuje skutečnost, že dochází k  přenosu během 

ponořování substrátu, ale naopak jen k částečnému přenosu během jeho vynořování. 
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Hydrofobní substrát se většinou nechává nad hladinou a depozice naopak začíná jeho 

ponořováním, takže je nejprve v kontaktu s hydrofobními řetězci.  

 

 

Obr. 3.2: Typy filmů. 

 

Jako míru kvality depozice LB filmů můžeme využít tzv. přenosové číslo (τ), které je 

definováno jako poměr plochy monovrstvy odebrané z vodního povrchu (AV) ku ploše 

povrchu substrátu procházejícího skrz monovrstvu (AS): 

 𝜏 =  
𝐴𝑉

𝐴𝑆
 (R. 3.1) 

K vyjádření kvality depozice se využívá i parametr Φ, který specifikuje typ depozice: 

 𝛷 =  
𝜏𝑛

𝜏𝑑
 (R. 3.2) 

kde τn představuje přenosové číslo během vynořování a τd přenosové číslo během ponořování. 

Pokud je Φ = 1, mluvíme o čisté depozici typu Y, pro Φ = 0 jde o depozici typu X  

a pro Φ → ∞ jde o depozici typu Z. Pro smíšenou depozici typu XY je Φ < 1. 

Ve většině případů je uniformita přenosového čísla kritériem dobré depozice a zárukou 

neměnné orientace molekul na pevném substrátu, takže můžeme předpokládat, že je jejich 

orientace podobná té, kterou zaujímají na vodě. Proto v případech, kdy se objevuje odchylka 

od jednotné hodnoty přenosového čísla a při opakování pokusu se tato odchylka opakuje, 

můžeme předpokládat, že dochází ke změně orientace molekul během depozice. Proměnlivé 

přenosové číslo je vždy známkou neuspokojivé depozice filmu.[3,4] 

Stojí za zmínku, že prezentované molekulární uspořádání představuje pouze ideální 

případ LB přenosu. Konečná molekulární orientace v LB filmu se může lišit. Například  

u depozicí typů X a Z není možné získat vysloveně uspořádané struktury, jelikož filmy se 

většinou nakonec zhroutí do nějaké stabilnější struktury. Například filmy typu X u mastných 

kyselin se většinou přeuspořádávají již během, ale i po depozici a vytvářejí strukturu hodně 

podobnou té, kterou zaujímají ve filmech typu Y. Na druhou stranu, LB-filmy některých 

esterů s dlouhým řetězcem vykazují strukturu typu X nezávisle na použité metodě 

přípravy.[2,5] 
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Některé filmy jsou navíc poměrně rigidní, takže se nanáší jen neochotně nebo vůbec, 

např. filmy polymerů. Pro takové filmy se s výhodou využívá horizontální depozice 

Langmuir-Schaefera (LS).[2] 
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4 Krystalizace u semikrystalických polymerů 

 

V této části si uvedeme všeobecnou teorii růstu a nukleace a některé dříve navržené teorie 

pro krystalizaci polymerů. Ačkoliv tyto teorie nejsou přímo aplikovatelné na systém,  

který představuje Langmuirova monovrstva PLLA, může poskytnout alespoň cennou analogii 

a nápovědu při studiu růstu a krystalizace v tomto systému. Nejprve si uvedeme krystalizační 

vlastnosti PLA a následně základní koncept krystalizace. 

Polymery můžeme klasifikovat buď jako nekrystalické, nebo semikrystalické. 

Krystalizující polymery často obsahují krystalické regiony, které jsou mezi sebou propojené 

amorfní fází, krystalinita polymeru se většinou může pohybovat od 0 do 95 %. Ke zvýšení 

krystalické povahy polymerního materiálu může přispět snížení konformační energie (např. 

helix) nebo strukturální pravidelnost, izotaktické polymery krystalizují snadněji, zatímco 

ataktické polymery většinou vůbec. Naproti tomu uspořádání polymerního řetězce snižují 

defekty, jako jsou sklady a zákruty.[9] PLLA vykazuje krystalinitu přibližně okolo 37 % 

s teplotou tání 173-178 °C a teplotou skelného přechodu 50-80 °C. Polylaktáty krystalizují 

pouze nad optickou čistotu 43 %.[17] PLLA a PDLA krystalizují v levotočivém, resp. 

pravotočivém 103-helixu s pseudo-ortorombickou stavební buňkou, obsahující dva řetězce  

(α-forma). Parametry buňky pro α-formu jsou: a = 10,7 Å, b = 6,126 Å a c = 28,939 Å, 

s rozestupy mezi buňkami 390 až 440 Å (Obr. 4.1). PLLA se vyskytuje i jako 31-helix 

s ortorombickou stavební buňkou, obsahující šest řetězců (β-forma). Parametry buňky pro  

β-formu jsou: a = 10,31 Å, b = 18,21 Å a c = 9.0 Å. Navíc porovnání teplot tání mezi  

α-formou (185 °C) a β-formou (175 °C) napovídá, že α-forma je stabilnější než β-forma. Na 

druhou stranu, směs 1:1 čisté PLLA a PDLA tvoří 31-helix s triklinickou stavební buňkou.[10]  

 

 

Obr. 4.1: a) Schéma 31 a 103 helixu[18] a b) stavební buňka α-formy.[10] 

a) b) 
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Způsob krystalizace PLLA byl testován na objemových materiálech a tenkých filmech, 

přičemž krystaly byly většinou formované ze zředěných roztoků a tavenin. Přitom výskyt 

osamoceného lamelárního krystalu PLLA je referován například Iwatou et al. nebo  

Kalbem et al., kterým se podařilo připravit lamelární krystal z roztoku v p-xylenu.[19,20]  

Tyto výzkumy krystalizace PLLA můžeme rozšířit i na studium krystalizace 

v Langmuirových monovrstvách, i když se jedná o rozdílné systémy. 

 

4.1 Růst a nukleace 

 

Krystalizace polymeru začíná od jeho nukleace. Nukleace je tvorba malé krystalické 

entity v důsledku tepelných fluktuací v podchlazené tavenině.[21] Nukleaci můžeme rozdělit 

na primární, sekundární a terciární. Primární nukleace (Obr. 4.2) představuje prvopočáteční 

proces tvorby nuklea. Podle klasické teorie navržené Gibbsem a Volmerem můžeme práci 

nutnou na vytvoření nuklea popsat rovnicí: 

 ∆𝐺 =  −
4

3
𝜋𝑟3∆𝐺𝑉 + 4𝜋𝑟2𝛾 (R. 4.1) 

kde r je poloměr nuklea, ΔGV je rozdíl objemové volné energie mezi první a druhou fází, γ je 

povrchová energie druhé fáze. Člen γ je pozitivní při všech teplotách. Naproti tomu ΔGV je 

negativní při teplotách pod teplotou tání, nad ní má pozitivní hodnotu. Člen s pozitivní 

povrchovou energií dominuje pro malé poloměry, což zapříčiňuje nárůst rozdílu celkové 

počáteční volné energie. Jak velikost klastru narůstá, prochází průběh celkové volné energie 

maximem při kritické velikosti (rc), nad níž celková volná energie klesá, resp. je negativní. 

S dalším růstem nuklea se stává růst energeticky upřednostňovaný.  

 

 

Obr. 4.2: Typy nukleí a) primární, b) sekundární a c) terciární nukleum. 
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Nukleum přesně v maximu celkové volné energie nazýváme kritické nukleum. 

Nukleum menší než hodnota maxima ΔG nazýváme subkritické nukleum nebo embryo. 

Nukleum větší než je maximum ΔG nazýváme superkritické nukleum, takové nukleum jinak 

označujeme jako stabilní nukleum nebo malý krystal (Obr. 4.3). 

 

 

Obr. 4.3: Schéma nukleačního procesu. 

 

O homogenní nukleaci mluvíme v případě, že se počáteční nukleum zformuje bez 

přítomnosti druhé fáze. Pokud je heterogenní, tak je nukleace inicializována cizí částicí nebo 

druhou fází. Většina nukleací je heterogenní, přítomnost cizího povrchu snižuje aktivační 

bariéru pro vytvoření stabilního nuklea. 

Sekundární nukleace je proces, při němž dochází k růstu nové vrstvy krystalu  

na hladké molekulární ploše krystalu. Druhotná krystalizace má nižší bariéru volné energie, 

než je tomu u primární nukleace. 

Terciární nukleace může být definována jako růst nové řady krystalu na hraně. 

Terciární nukleace vykazuje nejmenší bariéru volné energie.[22, 23] 

 

4.2 Modely krystalizace 

 

Způsob, jakým mohou molekuly s dlouhým řetězcem vytvořit malé krystalky, můžeme 

popsat například modelem třepených micel (fringed-micelle), modelem složeného řetězce 

(chain-folded) nebo modelem prodloužení řetězce (chain-extended) (Obr. 4.4). 

V modelu třepených micel jsou třepené micely obklopeny všudypřítomnou amorfní 

fází. Micely představují krystalické regiony, které jsou tvořené vlákny, z nichž trčí „třásně“, 

což jsou části řetězce, které přesahují z krystalického regionu až do okolní amorfní fáze. 
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Podle modelu složeného řetězce je osa řetězce kolmá k rovině filmu. Řetězce  

se skládají tam a zpět přes sebe, takže přilehlé segmenty jsou paralelní. Tento model  

se uplatnil při řešení podoby osamělých krystalů, které je možno získat ze zředěných roztoků. 

Osamocené krystaly mají velký rozsah ve dvou dimenzích a jednotnou tloušťku.[21] 

 

 

Obr. 4.4: Modely krystalizace; a) model třepených micel a b) model složeného řetězce.[21] 

 

4.3 Růst a nukleace v monovrstvě - „pomalý kolaps“ 

 

Na zhroucení monovrstvy se můžeme dívat, jako na typický proces nukleace a růstu. 

Monovrstvu můžeme považovat za metastabilní, pokud je stlačena do oblasti, kde má větší 

povrchový tlak π, než je její rovnovážný rozestírací tlak πekv. Při rovnovážném rozestíracím 

tlaku je monovrstva v rovnováze s objemovou fází. Při nárůstu povrchového tlaku dochází ke 

snížení bariéry pro nukleaci a tím upřednostnění formace kritického nuklea objemové fáze. 

Tento „pomalý kolaps“ je možno sledovat pomocí izobarických relaxačních experimentů jako 

úbytek plochy za čas (Obr. 4.5), při nichž je povrchový tlak π držen na hodnotě větší než 

rovnovážný rozestírací tlak, ale zároveň menší jak tlak zhroucení monovrstvy.[24]  

 

 

Obr. 4.5: Ukázka izobarické relaxační křivky pro PLLA. 
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O vytvoření kritického nuklea objemové fáze se můžeme přesvědčit pomocí 

reverzibility cyklů komprese a expanze. U PLA jsou cykly absolutně reverzibilní v případě,  

že se nacházíme mimo metastabilní oblast. Hystereze, tj. ireverzibilita cyklu, se začíná 

objevovat až v důsledku „pomalého kolapsu“, respektive poté, co se začne tvořit kritické 

nukleum objemové fáze. Tudíž při nižších tlacích můžeme pozorovat prakticky úplnou 

reverzibilitu cyklu, jelikož interval, v němž dochází k indukci nukleace při nižších tlacích 

v důsledku malé vstupní energie pro překonání bariéry k vytvoření kritického nuklea, má jen 

pozvolný náběh. Naopak při vyšších tlacích je již náběh kratší a ireverzibilita cyklu větší.  

Nad tlakem zhroucení monovrstvy je již cyklus absolutně ireverzibilní.[10] „Zlomovým 

bodem“ je vlastně LE/LC přechod, kdy dochází k přeměně expandovaného stavu  

na kondenzovaný. Nad tímto „zlomem“ se již objevuje „pomalý kolaps“, jelikož při dosažení 

tohoto plata se začíná tvořit nukleum kondenzované fáze.[3]  

Pomalý kolaps v metastabilní zóně indikuje konverzi z jedné formy na druhou, 

přičemž mohou nastat dvě situace (Obr. 4.6):  

Zaprvé, můžeme naměřit izotermu s píkem v bodě kolapsu, pokud čas komprese 

předchází čas konverze. V tomto případě se pohybem bariér nahromadí dostatečné množství 

energie ještě před dosažením kolapsu monovrstvy. Jelikož bariéry se pohybují rychleji, než je 

doba potřebná k tomu, aby se vytvořila rovnováha mezi monovrstvou a objemovou fází, 

vzniká přebytek energie, který indukuje nukleaci dříve, než by tomu při dokonalé rovnováze 

skutečně odpovídalo. V důsledku tohoto přebytku je urychlena konverze, tj. přeměna 2D  

na novou 3D fázi, ještě předtím, než je dosaženo bodu kolapsu.  

 

 

Obr. 4.6: Izoterma ekvimolární směsi PLLA a PDLA při různých teplotách 

 s ukázkou skladu ve tvaru „kolena“.[25] 
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Zadruhé můžeme naměřit izotermu se „skladem“, respektive hrbolem v bodě kolapsu, 

který připomíná „koleno“, pokud čas konverze předchází čas komprese. V tomto případě  

se pohybem bariér nevyvine dostatečné množství energie před dosažením kolapsu, ale během 

kolapsu se vyvine dostatečné množství energie k vyindukování konverze 2D fáze na 3D.[25] 

Kupříkladu vznik soli v důsledku přidání iontů do subfáze, by mohl vést ke 

snadnějšímu zkrystalizování polymeru. Všeobecně je snadnější vykrystalizovat sůl než volnou 

bázi nebo kyselinu. Naopak rychlost krystalizace by mohla snížit pomalá migrace iontů 

v subfázi, k nimž je amfifilní molekula připoutána a s nimiž tvoří sůl. 

 

4.3.1 Vollhardtův model 

 

Kvantitativní popis nukleace a růstu během kolapsu pro metastabilní monovrstvy,  

tj. přechodu od 2D ke 3D struktuře, za předpokladu ideální homogenní nukleace, vytvořil 

Vollhardt. Vyšel z Avramiho krystalizační teorie,[21] kterou zjednodušil tak, aby se dala použít 

pro popis dvoudimenzionálního systému, jakým je kolabující monovrstva. Rychlost kolapsu 

Vollhardt popisuje jako konvoluci rychlosti nukleace a růstu. Zároveň uvažuje překryv 

růstových center a započítává jejich příspěvek k rychlosti kolapsu během procesu růstu. 

Model nicméně předpokládá absenci takových mechanismů jako je desorpce a odpařování.  

Vollhardt ve svém modelu zahrnuje dva typické způsoby homogenní nukleace,  

tj. okamžitá nukleace vedoucí k monodisperzním centrům a postupná nukleace vedoucí ke 

vzniku polydisperzních center. U okamžité nukleace je celková rychlost dána pouze rychlostí 

růstu. U postupné nukleace je celková rychlost dána konvolucí rychlosti nukleace a rychlosti 

růstu. Geometrie nukleačního centra může být polokoule nebo válec. Růst center pak může 

začínat buď od okraje, nebo od základny (Obr. 4.7).  

 

 

Obr. 4.7: Vollhardtův model a) homogenní a b) heterogenní nukleace, nukleace od základny 

pro c) polokoule a d) válec, nukleace od základny okraje pro c) polokouli a d) válec. 
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Vollhardtův model vede k vyjádření popisu celkové rychlosti nukleace a růstu  

pro překrývající se centra: 

 𝑧 =  
𝐴𝑖−𝐴(𝑡)

𝐴𝑖−𝐴∞
= 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝐾𝑥(𝑡 − 𝑡𝑖)

𝑥] (R. 4.2) 

kde z je skutečná normalizovaná plocha monovrstvy, Ai je plocha na monomer na počátku 

izobarického experimentu, A(t) je plocha na monomer v čase t, A∞ je plocha na monomer  

pro t jdoucí k nekonečnu, tj. limitní mezimolekulová plocha, Kx je přeměnová konstanta 

specifická pro různé nukleace a růstové modely, reprezentuje konvoluci rychlosti  

růstu a nukleace, exponent x je charakteristický pro určitý model nukleace a lze jej získat 

z izobarických relaxačních experimentů a ti je čas potřebný na indukci nukleace.  

 Rovnici si pro naše účely převedeme na tvar: 

 [ln {
1

1−
(𝐴𝑖−𝐴)

(𝐴𝑖−𝐴∞)

}]

1

𝑥

=  𝐾𝑥

1

𝑥(𝑡 − 𝑡𝑖) (R. 4.3) 

V této podobě pokud vyneseme [ln {
1

1−
(𝐴𝑖−𝐴)

(𝐴𝑖−𝐴∞)

}]

1

𝑥

 proti t a umocníme vhodným exponentem, 

odpovídající určitému nukleačnímu modelu, výsledkem by měla být přímka. Konstantu Kx a ti  

pak můžeme určit pomocí lineární regrese. Nejlépe sedící exponent 1/x určíme na základě 

hodnoty korelačního koeficientu r a směrodatné odchylky s, postupným dosazením hodnot x 

pro různé typy nukleace, abychom určili nejvhodnější model (Tab. 4.1).[26-28] 

 

Tab. 4.1: Exponent x pro různé nukleační mechanismy a geometrie centra. 

Geometrie centra Růst Nukleace Exponent 

x 

Polokoule Okraj Okamžitá 3/2 

Polokoule Okraj Postupná 5/2 

Válec Okraj Okamžitá 2 

Válec Okraj Postupná 3 

Polokoule Základna Okamžitá 3 

Polokoule Základna Postupná 4 
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5 Experimentální část 

 

5.1 Materiály 

 

Pro testování byly použity poly-(L-laktidy) (Sigma-Aldrich) s průměrnou molekulovou 

hmotností (Mn) určenou výrobcem na 5, 10 a 50 kDa a s distribucí molekulové hmotnosti 

(polydisperzitou, PDI (Mw/Mn)) ≤ 1,2, 1,1 a 1,0.  

Jako rozpouštědlo, využívané k nanášení polymeru na vodní hladinu, byl použit 

chloroform (Lachema) a to bez dalšího přečišťování. Připravené roztoky polymeru určené 

k nanášení na vodní hladinu měly konečnou koncentraci 0,5 mg/ml. Jako subfáze byla použita 

deionizovaná voda a roztok MnCl2 o koncentraci 50 mmol/dm3. 

Jako substrát pro depozici LB filmu byla použita krycí mikroskopická sklíčka  

o rozměru 20x20 mm. Sklíčka byla ponořena přibližně na 24 h do roztoku Piranha  

(směs H2SO4 (Lach-Ner, 96%) a H2O2 (Penta, 30%), v poměru 7:3), aby se „aktivoval“ jejich 

povrch, resp. plně okyselily povrchové –OH skupiny,  aby se povrch kompletně smáčel.  

Poté byla opláchnuta destilovanou vodou a etanolem a následně umístěna na 1 h na 100 °C  

do sušárny pro zbavení se přebytečné vlhkosti. Takto připravené sklíčko bylo následně 

umístěno do uzavřené skleněné komory s 0,5 ml silanizačního činidla určeného 

k hydrofobizaci povrchu (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan (99,9%, Sigma-Aldrich)) a opět 

vloženo do sušárny, tentokrát na 80 °C a 24 h. Reakce probíhá podle schématu: 

 

 

 

Proto, aby se na povrchu skla vytvořila pouze monomolekulární vrstva a sklíčko získalo 

požadované hydrofobní vlastnostmi, nesmí být v přímém kontaktu se silanizačním činidlem. 

Z toho důvodu je důležité, aby byl povrch skla pouze v kontaktu s parami činidla. Pro lepší 

výsledek se nechává komora pootevřená, aby mohl lépe uniknout vznikající amoniak. Sklíčko 

se následně opláchlo vodou pro odplavení přebytečného materiálu. Při nanesení kapky vody 

musel kontaktní úhel dosahovat minimálně 90°. Takto připravené sklíčko bylo použito jako 

substrát pro depozici filmu.  
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5.2 Metody 

 

5.2.1 Rovnovážné měření Langmuirova filmu 

 

Π-A izotermy byly pořízeny za použití KSV Minimicro film balance (KSV Instruments 

Ltd., Helsinki, Finland), vybaveného dvěma hydrofilními bariérami z polymerního materiálu 

Delrin a měřením povrchového tlaku pomocí Wilhelmyho plátku. Plocha hydrofobní 

teflonové vany je 170x50 mm (8500 mm2). Langmuirova vana je navíc vybavena prohlubní 

pro namáčení substrátů a namáčecí hlavicí pro přípravu LB filmů. Teplota se během 

jednotlivých měření pohybovala v rozsahu 23-25 °C. Nanášené množství polymeru  

se odvíjelo od typu experimentu, nejčastěji se pohybovalo mezi 3 a 7 μl. 

Před začátkem měření bylo korýtko a pohyblivé bariéry nejprve očištěny etanolem  

a destilovanou vodou. Následně bylo korýtko vyplněno subfází tak, že o několik milimetrů 

přesahovalo okraj korýtka. Bariéry byly staženy na minimální plochu, aby se vyčistila hladina 

subfáze odsátím nečistot pomocí vakuové pumpy. Tato procedura byla opakována 2-3x. 

Wilhelmyho plátek byl poté opláchnut etanolem, destilovanou vodou a následně vyžíhán. 

Zavěšen na váhy a ponořen do subfáze. Pokud povrchový tlak čisté subfáze nepřesáhl  

0,5 mN/m, začal se nanášet roztok polymeru na hladinu subfáze pomocí mikropipety tak,  

že se na špičce jehly vytvořila malá kapka roztoku, která se opatrně rozptýlila po hladině. 

Tímto způsobem se nanesl veškerý roztok a rozpouštědlo nechalo 15 min odpařit.  

Experimenty při konstantní rychlosti komprese. Tento typ experimentu slouží 

k určení mezimolekulové plochy, na níž film prodělává fázové přechody. Langmuirova 

monovrstva je v tomto případě stlačována při konstantní rychlosti bariér. Běžně používaná 

rychlost bariér byla 6 mm/min, pokud není uvedeno jinak. 

Isotermy z komprese a expanze. Hysterezní ztráty. Langmuirův film byl nejprve 

stlačován na cílový tlak za konstantní rychlosti bariér 6 mm/min a následně expandován při 

stejné rychlosti bariér na počáteční plochu. Pokud bylo mezi kompresí a expanzí vyčkáváno, 

pak je to uvedeno u jednotlivých experimentů. Metoda hysterezních ztrát byla použita 

k posouzení reverzibility a ireverzibility cyklu mezi jednotlivými měřeními. Většinou byly 

uskutečňovány dvě komprese a jedna expanze. 

Izobarické relaxační experimenty. Tyto experimenty sloužily ke studiu průběhu 

kolapsu monovrstvy z 2D struktury na 3D, tudíž zároveň k pozorování průběhu nukleace  

a růstu krystalu a posouzení krystalické povahy látky. Izobarické relaxační experimenty byly 
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všechny uskutečňovány v LC fázi monovrstvy, nejčastěji poblíž bodu kolapsu. Většinou byla 

monovrstva stlačena na cílový tlak konstantní rychlostí 6 mm/min, pokud není uvedeno jinak, 

tento tlak byl následně udržován do skončení experimentu. Cílové tlaky jsou uvedeny  

u jednotlivých experimentů. Izobarické relaxační experimenty většinou trvaly 1 hodinu. 

 

5.2.2 Depozice filmu Langmuir-Blodgettové (LB) 

 

Polymerní film byl připravován pomocí stejného technického vybavení, jako bylo 

použito pro měření π-A izoterem. Depozice filmu byla prováděna pro potvrzení povrchové 

morfologie filmu. K depozici byla použita PLLA o molekulové hmotnosti 10 kDa. Polymerní 

monovrstva byla přenášena z rozhraní voda-vzduch na hydrofobizovaný substrát za užití 

tradiční vertikální depozice podle Langmuira-Blodgettové (LB) a to typem depozice X. Film 

byl nanášen při povrchovém tlaku 7,5 mN/m, přičemž rychlost bariér pro dosažení tohoto 

tlaku byla konstantní 6 mm/min, poté byla maximální rychlost komprese a expanze bariér 

během namáčecího procesu pro udržení konstantního π snížena na 5 mm/min. Rychlost 

depozice byla 5 mm/min pro ponořování a vynořování substrátu. Hydrofobní substrát byl 

zavěšen nad hladinu subfáze ještě před na nesením roztoku polymeru. Po nanesení roztoku 

polymeru se vyčkávalo 15 min pro odpaření rozpouštědla, po odtěkání rozpouštědla se 

monovrstva stlačila na cílový tlak 7,5 mN/m, kde se nechala 15 min ustálit, poté byla 

zahájena depozice. Cyklus nanášení byl zahájen ponořením substrátu a jeho následným 

vynořením, poté následovala 20minutová pauza k oschnutí substrátu před započetím druhého 

cyklu. Takto byly nanášeny dvě vrstvy polymerního filmu.  

 

5.2.3 Charakterizace povrchu 

 

Měření kontaktního úhlu. Měření kontaktního úhlu bylo použito pro určení účinnosti 

hydrofobizace sklíčka silanizačním činidlem. Měření kontaktního úhlu bylo uskutečňováno 

pomocí přístroje Surface Energy Evaluation System (SEE system, Advex Instruments, Brno, 

Czech Republic). Aparatura je vybavena video kamerou pro pozorování obrazu kapky  

a nastavitelným horizontálním stolkem pro vzorky. SEE system je vybaven softwarem pro 

uložení obrazu z kamery, analýzu profilu kapky a kontaktního úhlu, určení povrchové energie 

podle různých modelů. Měření kontaktního úhlu bylo prováděno okamžitě po nanesení kapky 

kapaliny na pevný povrch. Kapky vody byly nanášeny pomocí pipety.  
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Mikroskopie atomárních sil (AFM). AFM byla využita k určení povrchové morfologie 

filmu. Snímek z AFM byl pořízen pomocí poklepového režimu na přístroji Ntegra Spectra 

(NT-MDT, Moscow, Rusia) se sondou VIT_P (NT-MDT, Moscow, Rusia). Snímek  

100x100 µm2 byl zachycen v poměru bodů mezi 0,6 až 0,7. Z tohoto snímku byly pořízeny 

výřezy o rozměru 50x50 µm2 a 20x20 µm2. 
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6 Výsledky a diskuse 

 

Langmuirovy filmy nám umožňují studium tzv. mezofází, tj. přechodových fází mezi 

kapalnou a pevnou fází. Mezofáze mají svůj význam v biologii, např. lipidové dvojvrstvy. 

Když pevná látka taje, může si vnikající kapalina zachovat některé vlastnosti jako je 

pravidelné uspořádání na větší vzdálenosti, které je typické pro pevné látky. Takové chování 

vykazují například kapalné krystaly, které alespoň v jednom směru vykazují polohové nebo 

orientační uspořádání a alespoň v jednom nepravidelné uspořádaní, typické pro kapaliny 

(např. krystaly cholesterolu).[29] Poměrné známé je využití kapalných krystalů v LCD 

displejích, typicky tvořených nematickými kapalnými krystaly, jejichž funkce je založená  

na tvorbě a natočení helixu. Fáze, které odpovídají mezofázím, můžeme najít  

i u Langmuirových filmů.[3] PLLA má také několik mezofází. Navíc vzhledem k tomu,  

že se chová jako rigidní tyč a dlouhé řetězce jsou preferenčně orientovány ve směru depozice, 

je schopna tvořit jakoby nematickou strukturu.[3,10] PLLA také tvoří helix a díky svému 

chirálnímu centru je opticky aktivní.[17] 

 Samotné rozložení celého řetězce molekuly PLLA na hladině indukuje anomálie 

v chování Langmuirova filmu. Je to zejména pro hydrofilní charakter řetězce PLLA,  

díky čemuž celá molekula leží naplocho na hladině. Jelikož toto chování není úplně typické, 

většinou bývá v kontaktu s vodou pouze polární hlavička a nepolární řetězec trčí ven 

z hladiny. Proto dříve zmíněné třídění fází v případě PLLA není zcela korektní,  

ani nemůžeme úplně mluvit o tom, že rozdíl mezi fázemi zapříčiňuje jen rozdíl v náklonu 

mezi molekulami, pokud molekuly takto leží na hladině. Tuto vlastnost má shodnou 

s některými polymery[30] nebo polyaminokyselinami.[31] 

 Obzvlášť zajímavá je existence plata a krystalizačních procesů, předcházejících jeho 

vzniku, kterými se tato práce zabývá. Studium krystalizačních procesů v monovrstvě PLLA je 

významné z hlediska vytvoření osamoceného krystalu a pochopení vzorců chování,  

kterým systém podléhá a určení jeho stability. Zajímavé je i využití při tvorbě přesně 

definovaných struktur, což může najít své využití zejména v elektrotechnice, například  

při tvorbě FET tranzistorů nebo elektrooptických systémů.[16,32] 

PLLA je i velice vhodná pro medicínské aplikace díky své biologické kompatibilitě  

a degradabilitě. PLLA nachází své využití v cíleném transportu léčiv nebo tkáňovém 

inženýrství. Kontrola nad charakterem fáze může ovlivnit adhezi ke tkáním či rychlost 

degradace.[33]  
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6.1 Podoba 2D nuklea 

 

U semikrystalických polymerů mají vyšší tendenci ke krystalizaci polymery o vyšších 

molekulových hmotnostech. Semikrystalické polymery obsahují krystalická centra, která jsou 

vzájemně propojená amorfní fází. Krystalická centra jsou tvořena pravidelnou lamelární 

strukturou, amorfní fáze sklady, ohyby apod. PLLA ve svém Langmuirově filmu tvoří lamely 

(Obr. 6.1), které se uspořádávají podélně ke směru pohybu bariér. PLLA si zachovává  

tuto lamelární strukturu během všech fází.[10] Z toho důvodu se jeví Langmuirův film PLLA 

jako vhodný systém ke studiu krystalizace, jelikož představuje vítané zjednodušení  

na dvoudimenzionální systém, navíc struktura je prakticky bez defektů a vykazuje velikou 

pravidelnost.  

Krystalizace v objemové fázi a v Langmuirově filmu není stejná, nicméně i tak 

představuje cenný náhled do krystalizačních procesů, například na podobu primárního nuklea. 

Právě řešení podoby primárního nuklea bude předmětem následujícího odstavce.  

Nejprve z π-A izoterem určíme fázové přechody pro námi zvolenou sadu molekulových 

hmotností PLLA, tj. 5, 10 a 50 kDa a určíme rozdíly mezi nimi. Následně z A-t izobar 

vyhodnotíme tendenci ke krystalizaci u jednotlivých molekulových hmotností. 

 

 

Obr. 6.1: Snímek z AFM pro LB film PLLA o Mn = 5 kDa nanášený při tlaku 7,5 mN/m  

na skleněném hydrofobizovaném substrátu potvrzující jeho lamelární strukturu. 
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6.1.1 Fázové přechody v monovrstvě pro různé molekulové hmotnosti 

 

Na izotermických křivkách pro PLLA můžeme rozlišit až 8 různých regionů v závislosti 

na molekulové hmotnosti použitého polymeru, což je vidět na Obr. 6.2, 6.3 a 6.4.  

Pro přehlednost jsou polohy fázových přechodů shrnuty v Tab. 6.1. Pro většinu studovaných 

polymerů můžeme rozlišit tyto fázové přechody: 

G fázi, která se vyskytuje u většiny struktur, pro polylaktáty o hmotnosti 10 a 50 kDa, 

pro něž byla plynná fáze měřena, se tato oblast objevovala při povrchových tlacích menších  

1 mN/m. Nicméně pro hmotnost 10 kDa byla pozorována při daleko větších 

mezimolekulových plochách než pro hmotnost 50 kDa. Jelikož interakce v plynné fázi jsou 

dány hlavně přitažlivými interakcemi mezi hydrofobními řetězci molekuly, je možné 

předpokládat, že snížení mezimolekulové plochy u větší hmotnosti v plynné fázi je 

zapříčiněno silnějšími přitažlivými interakcemi mezi segmenty řetězce. 

 

 

Obr. 6.2: Složená Π-A izoterma pro monovrstvu PLLA o Mn = 50 kDa na rozhraní voda-vzduch  

při teplotě 22,5 °C. Je možno rozlišit 8 regionů: (I.) oblast > 50,1 Å2/monomer, existence G fáze;  

(II.) 50,1 – 41,1 Å2/monomer, koexistence G a LE fáze; (III.) 41,1 – 23 Å2/monomer, LE fáze;  

(IV.) 23 – 20,3 Å2/monomer, koexistence LE a LC fáze; (V.) 20,3 – 17,1 Å2/monomer, vytvoření LC 

monovrstvy; (VI.) 17,1– 8,9 Å2/monomer, plato indikující zhroucení monovrstvy, vznik dvojvrstvy, 

koexistence kapalné a pevné fáze;  (VII.) 8,9 – 5,9 Å2/monomer, LS fáze, indikující zhroucení 

dvojvrstvy a (VIII.) oblast < 5,9 Å2/monomer, S fáze. 
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G/LE přechod, většinou nepřesáhne tlak 1 mN/m. 

LE fáze, její výskyt se začíná výrazněji měnit v závislosti na hmotnosti. Pro nejvyšší 

hmotnost 50 kDa je LE fáze ukončena při vyšším tlaku, ale menší mezimolekulové ploše. 

Naproti tomu pro hmotnost 10 kDa je LE fáze ukončena při nižším tlaku a větší 

mezimolekulové ploše. Nejmenší hodnota tlaku a největší mezimolekulová plocha pro konec 

LE fáze je pak pozorována pro nejmenší hmotnost 5 kDa. Toto chování je přesně opačné než 

pro plynnou fázi, což naznačuje, že v kapalné fázi dochází k převaze odpudivých sil mezi 

polárními hlavičkami molekul nad přitažlivými interakcemi mezi hydrofobními řetězci. 

LE/LC přechod, se vyskytuje pro PLLA při 20 °C až od hmotnosti 6,5 kDa, jak určil 

Ni.[10] Proto není LE/LC přechod pozorovatelný pro molekulovou hmotnost 5 kDa. Objevuje 

se až pro hmotnost 10 kDa při počátečním tlaku 2,0 mN/m a velmi výrazně u hmotnosti  

50 kDa při tlaku 3,4 mN/m. Jelikož je LE/LC přechod teplotně závislý, nemusí být při vyšších 

teplotách vůbec pozorovatelný. 

 

 

Obr. 6.3: Složená Π-A izoterma pro monovrstvu PLLA o Mn = 10 kDa na rozhraní voda-vzduch  

při teplotě 22,5 °C. Je možno rozlišit 8 regionů: (I.) oblast > 76,0 Å2/monomer, existence G fáze;  

(II.) 76,0 – 50,6 Å2/monomer, koexistence G a LE fáze; (III.) 50,6 – 29,0 Å2/monomer, LE fáze;  

(IV.) 29,0 – 26,3 Å2/monomer, koexistence LE a LC fáze; (V.) 26,3 – 17,1 Å2/monomer, vytvoření LC 

monovrstvy; (VI.) 17,1– 8,1 Å2/monomer, plato indikující zhroucení monovrstvy, vznik dvojvrstvy, 

koexistence kapalné a pevné fáze; (VII.) 8,1 – 5,2 Å2/monomer, LS fáze, indikující zhroucení 

dvojvrstvy a (VIII.) oblast < 5,2 Å2/monomer, S fáze. 
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LC fáze, navzdory tomu, že kapalná kondenzovaná fáze začíná při různých tlacích  

a mezimolekulové ploše v závislosti na hmotnosti, je většinou zakončena na téměř stejném 

povrchovém tlaku a mezimolekulové ploše. 

Plato, nebo možná také – LC/LS přechod – souvisí se zhroucením monovrstvy do 

dvojvrstvy. Jedná se o přechod, kdy se ustanovuje rovnováha mezi kapalnou a pevnou formou 

filmu. V této oblasti existuje dvojvrstva. Pro všechny filmy se pohybuje přibližně v rozmezí 

od 8 – 11 mN/m. To, že se nejedná o rovné plato, je pravděpodobně zapříčiněno přítomnými 

nečistotami. Zakřivení plata u hmotnosti 5 kDa souvisí s kinetickými efekty tvorby 3D fáze 

zmíněnými níže. Nicméně pravděpodobně se nejedná o přechod prvního druhu, jelikož změna 

jeho polohy s teplotou je přesně opačná, než je tomu u přechodu prvního druhu. 

LS fáze, je definitivním přechodem kapalného filmu do pevné fáze. Pro všechny filmy 

se tento přechod uskutečňuje při podobných povrchových tlacích a mezimolekulových 

plochách. Výskyt této fáze indikuje zhroucení dvojvrstvy a přechod k neuspořádanější 

multivrstvě. 

 

 

Obr. 6.4: Složená Π-A izoterma pro monovrstvu PLLA o Mn = 5 kDa na rozhraní voda-vzduch  

při teplotě 22,5 °C. Je možno rozlišit 5 regionů: (I.) oblast > 33,2 Å2/monomer, existence LE fáze;  

(II.) 33,2 – 17,1 Å2/monomer, LC fáze; (III.) 17,1 – 7,7 Å2/monomer, plato indikující zhroucení 

monovrstvy, vznik dvojvrstvy, koexistence kapalné a pevné fáze; (IV.) 7,7 – 4,9 Å2/monomer,  

LS fáze, indikující zhroucení dvojvrstvy a (V.) oblast < 4,9 Å2/monomer, S fáze. 
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S fáze, pevná fáze se podobně jako LS fáze vyskytuje od podobných tlaků  

a mezimolekulových ploch. Dřívější nástup pevné fáze při zvyšování hmotnosti je pak zjevně 

důsledkem zvyšování rigidity filmu. Nicméně S fáze ani LS fáze nejsou v tom pravém slova 

smyslu fáze filmu. Jelikož monovrstva je již v této fázi křivky dávno zhroucená, jedná se  

o fáze objemového materiálu, nikoliv monovrstvy. Proto není zcela korektní v tomto kontextu 

mluvit o LS a S fázi. Jedná se spíše o oblast existence multivrstvy. 

Za S fází se na všech křivkách objevuje ještě jeden zlom, který pravděpodobně souvisí 

s výskytem CS fáze. Nicméně tato fáze nebude dále diskutována. 

 

Tab. 6.1: Fázové přechody pro Langmuirovy monovrstvy PLLA o rozdílných Mn. 

Mol. hmotnost 50 kDa 10 kDa 5 kDa 

Fáze 

Plocha 

A 

[Å2/monomer] 

Povr. tlak 

π 

[mN/m] 

Plocha 

A 

[Å2/monomer] 

Povr. tlak 

π 

[mN/m] 

Plocha 

A 

[Å2/monomer] 

Povr. tlak 

π 

[mN/m] 

S < 5,9 < 13,0 < 5,2 < 14,0 < 4,9 < 12,9 

LS 8,9 – 5,9 13,0 - 10,4 8,1 – 5,2 14,0– 11,0 7,7 – 4,9 12,9 – 10,7 

Plato 17,1 – 8,9 10,4 – 8,5 17,1 – 8,1 11,0 – 8,1 17,1 – 7,7 10,7 – 8,8 

Kolaps 17,1 8,5 17,1 8,1 17,1 8,8 

LC 20,3 – 17,1 8,5 – 4,2 26,3 – 17,1 8,1 – 2,7 33,2 – 17,1 8,8 – 1,8 

LE/LC 23,0 – 20,3 4,2 – 3,4 29,0 – 26,3 2,7 – 2,0   

LE 41,1 – 23,0 3,4 – 1,0 50,6 – 29,0 2,0 – 0,8 > 33,2 > 1,8 

G/LE 55,1 -41,1 1,0 – 0,7 76,0 – 50,6 0,8 – 0,5   

G > 55,1 > 0,7 > 76,0 > 0,5   
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6.1.2 Statická elasticita pro různé hmotnosti 

 

Změna ve stlačitelnosti filmu nám indikuje změnu fáze. Z hodnot statické elasticity je 

zřejmé, že pro tu stejnou fázi se statická elasticita zvyšuje s molekulovou hmotností PLLA 

(Tab. 6.2 a Obr. 6.5). Tudíž nejvyšší hodnoty elasticity ve všech případech vykazuje PLLA  

o hmotnosti 50 kDa, jejíž film vykazuje nejvyšší rigiditu. Například pro LC fázi dosahuje 

elasticita 50 kDa-PLLA hodnoty až 65,3 mN/m, což trojnásobně převyšuje maximální 

hodnotu elasticity pro 10 kDa-PLLA 21,5 mN/m. 

LE/LC přechod a plato by měly mít nulovou hodnotu elasticity, ale kvůli nenulovému 

sklonu křivky je jejich hodnota vyšší než nula. Nicméně jejich víceméně paralelní orientace 

s horizontální osou naznačuje, že se jedná o přechody prvního druhu. Naproti tomu přechody, 

které nejsou s horizontální osou paralelní, ale svírají s ní nenulový úhel, tj. G, LE, LC  

a S přechody, jsou přechody druhého druhu. Změna fáze je pak indikována výskytem 

derivačního maxima na křivce ε(A). Například na křivce 50 kDa-PLLA můžeme pozorovat  

7 maxim. 

 

Tab. 6.2: Elasticity εs pro Langmuirovy monovrstvy PLLA o rozdílných Mn pro různé fáze. 

Mol. hmotnost 50 kDa 10 kDa 5 kDa 

Fáze 

Plocha 

A 

[Å2/monomer] 

Elasticita 

εs 

[mN/m] 

Plocha 

A 

[Å2/monomer] 

Elasticita 

εs 

[mN/m] 

Plocha 

A 

[Å2/monomer] 

Elasticita 

εs 

[mN/m] 

S < 5,9 < 18,5 < 5,2 < 13,9 < 4,9 < 10,6 

LS 8,9 – 5,9 18,5 - 11,4 8,1 – 5,2 13,9 – 8,4 7,7 – 4,9 10,6 – 1,5 

Plato 17,1 – 8,9 11,4 – 3,7 17,1 – 8,1 8,4 – 2,4 17,1 – 7,7 1,5 – 1,3 

LC 20,3 – 17,1 65,3 – 12,6 26,3 – 17,1 21,5 – 7,4 33,2 – 17,1 19,3 – 3,9 

LE/LC 23,0 – 20,3 12,6 – 7,3 29,0 – 26,3 7,4 – 4,2   

LE 41,1 – 23,0 7,3 – 1,7 50,6 – 29,0 4,2 – 1,2 > 33,2 > 3,9 

G/LE 55,1 -41,1 > 1,7 76,0 – 50,6 > 1,2   
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Obr. 6.5: Elasticita pro monovrstvu PLLA o molekulové hmotnosti a) 50 (modrá), b) 10 (zelená) a  

c) 5 (červená)·kDa na rozhraní voda-vzduch při teplotě 22,5 °C; původní π-A izoterma (černá).  
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6.1.3 Krystalizace v monovrstvě pro různé molekulové hmotnosti 

 

Izobarické relaxační experimenty pro různé hmotnosti nám mohou vypovědět  

o tendenci látky ke krystalizaci. Cílem izobarických experimentů bylo posoudit krystalický 

charakter jednotlivých molekulových hmotností a nalezení tlaku, při němž by bylo možno 

pozorovat okamžitě indukovanou izobarickou relaxační křivku.  

Z izobarických relaxačních experimentů pro nejnižší molekulovou hmotnost 5 kDa 

PLLA je patrno (Obr. 6.6 a)), že i navzdory zvyšování tlaku, tj. vlastně přesycení, až úplně 

těsně pod tlak nutný ke kolapsu, je krystalizace velice pomalá. Mezidobí krystalizace  

při teplotě 22,5 °C, rychlosti bariér 6 mm/min a povrchovém tlaku 8,6 mN/m trvalo  

2,5 hodiny, přičemž krystalizace v této době nebyla stále ukončena a dále pokračovala. 

Průběžné zvyšování tlaku vede ke zmenšování úhlu, který křivka svírá s vertikální osou. 

Nicméně tento trend je narušen někde mezi tlakem 8,3 mN/m a 8,6 mN/m, kdy křivka 

pořízená při tlaku 8,6 mN/m svírá větší úhel s vertikální osou, než křivka pořízená při nižším 

tlaku 8,3 mN/m, takže dochází k jejich protínání. Paradoxně krystalizační křivka při nižším 

tlaku bude mít rychlejší průběh než pro vyšší tlak. Rozdíl je zejména v době k vytvoření 

embrya krystalu, přičemž pro nižší tlak je tato doba delší, ale následné „rychlé“ mezidobí 

krystalizace kratší. Naopak u vyššího tlaku je doba pro vytvoření kritického nuklea kratší,  

ale následné mezidobí krystalizace je pomalejší. Tento problém je podrobněji rozveden 

v odstavci zabývajícím se různými rychlostmi bariér. 

 

 

Obr. 6.6: Izobarické relaxační experimenty pro monovrstvu PLLA na rozhraní voda-vzduch při 

teplotě 22,5 °C pro různé povrchové tlaky a molekulové hmotnosti; Mn je a) 5 kDa a b) 50 kDa. 
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Se zvyšující se hmotností dochází k dřívějšímu vyindukování krystalizace pro stejný 

tlak. Například při tlaku 7,8 mN/m se u hmotnosti 10 kDa-PLLA (Obr. 6.7) vykresluje 

krystalizační sigmoida již v krátkém časovém intervalu menším než 1 hodina. Naproti tomu 

pro PLLA o hmotnosti 5 kDa při tlaku 8,8 mN/m není stále kompletní ani po 3 h. U hmotnosti 

50 kDa je (Obr. 6.6 b)), nicméně krystalizace tak rychlá, že už i při tlaku 7,3 mN/m se 

objevuje pouze konec křivky. Podobná pozorování o krystalizaci v závislosti na molekulové 

hmotnosti učinili také Brinkhuis a Schouten ve své práci s PMMA.[30]  

 

 

Obr. 6.7: Izobarické relaxační experimenty pro monovrstvu PLLA o Mn = 10 kDa  

na rozhraní voda-vzduch při teplotě 22,5 °C pro různé povrchové tlaky. 

 

Vyšší tendence ke krystalizaci u vyšších molekulových hmotností studovaných 

polymerů je pravděpodobně důsledkem toho, že při vyšší hmotnosti vzniká „větší“ zárodečné 

nukleum, které je termodynamicky stabilnější. Polymer s menší molekulovou hmotnosti 

vytváří nukleum menší, které je z termodynamického hlediska nestabilnější. Nicméně musíme 

vzít v úvahu fakt, že monovrstva PLLA má lamerální strukturu po celou dobu stlačování,  

což znamená, že se určitě v žádné fázi nesbaluje do „klubíček“. Otázkou je, co vlastně 

v tomto případě znamená větší nebo menší zárodečné nukleum. Svou roli určitě sehrává délka 

nepolárního řetězce.  
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U polymeru s delším hydrofobním řetězcem je poměr hydrofilních hlaviček  

na jednotku plochy větší. Se zkracující se délkou hydrofobního řetězce se ale poměr zvyšuje 

ve prospěch hydrofilních hlaviček. Hydrofilní hlavičky si můžeme představit jako poruchy 

v jinak dokonalé 2D síti nepolárních řetězců polymeru na hladině vody. Tyto poruchy 

následně brání polymeru zaujmout energeticky výhodnější konformaci a tak potlačují jeho 

krystalizaci. Tudíž u polymerů s vyšší melokulární hmotností, které mají delší nepolární 

řetězce, je množství poruch menší a krystalizace je preferovanější, vlastně můžeme říci,  

že zárodečné nukleum je „větší“ (Obr. 6.8).  

 

 

Obr. 6.8: Nákres 2D nuklea pro a) malou a b) velkou molekulovou hmotnost polymeru. 

 

6.2 Způsob krystalizace v monovrstvě – 2D /3D 

 

Předchozí vysvětlení o podobě 2D nuklea nám dává odpověď pouze na to, jak se mění 

ochota ke krystalizaci 3D fáze, resp. její rychlost. Nicméně nám již moc neříká o tom,  

proč například monovrstva u molekulové hmotnosti 50 kDa prakticky nemá tendenci 

k pomalému kolapsu, takže netvoří 3D fázi, jak vypovídá úbytek plochy. Otázkou je, proč je 

monovrstva v tomto případě stabilnější než 3D fáze. 

Z dřívějších experimentů je zřejmé, že jedním ze způsobů, jak ovlivnit stabilitu 

monovrstvy, respektive změnit polohu plata, je buď změna teploty[10] nebo rychlosti bariér.[25] 

Zvětšení teploty má přesně opačný efekt na umístění plata než zvětšení rychlosti, takže se 

zcela zjevně jedná o protichůdné procesy. Variace rychlosti by nám mohla prozradit víc  

o tom, proč je a není monovrstva stabilní. Nejprve vyhodnotíme π-A izotermu pro různé 

rychlosti a následně A-t izobary pro různé rychlosti bariér, abychom stanovili, jak rychlost 

určuje způsob krystalizace. Jako testovací vzorek použijeme PLLA o molekulové hmotnosti 

10 kDa, pro kterou se při povrchovém tlaku 7,8 mN/m objevovala izobarická sigmoida 

s relativně rychlým průběhem (~1h). 
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6.2.1 Kompetice teploty a rychlosti bariér 

 

Na grafu izoterem pro různé rychlosti (Obr. 6.9 A)) můžeme vidět znatelnou změnu  

ve strmosti izoterem pro rychlost bariér 6 a 0,5 mm/min, přičemž pro nižší rychlost je strmost 

křivky menší a průběh je pozvolnější. V první části křivky je odchylování menší, nicméně  

za hranicí kolapsu je rozdíl mezi křivkami markantnější. Pro nižší rychlost je dvojvrstva 

stabilnější na širším intervalu (plato je delší), než je tomu u větší rychlosti. Odchylování 

křivky pro větší rychlost od menší je vlastně odrazem přebytku energie, který vzniká  

při pohybu bariér.  

 

 

Obr. 6.9: A) π-A izotermy zaznamenané při konstantní rychlosti komprese 6 a 0,5 mm/min  

pro monovrstvu PLLA o Mn = 10·kDa na rozhraní voda-vzduch při teplotě 22,5 °C. B) Schéma změny 

délky plata při variaci teploty (T) a rychlosti (v), a) zkrácení plata při zvýšení rychlosti  

nebo snížení teploty, b) výchozí stav, c) prodloužení plata při zvětšení teploty nebo snížení teploty. 

 

Tento efekt je velice podobný poklesu a nárůstu teploty, nicméně jeho podstata je 

odlišná. Při snížení teploty dojde ke zvýšení polohy plata a zkrácení jeho délky, při zvýšení 

teploty se plato posune níž a zvětší jeho délka. Toto chování je přesně opačné, než je tomu  

u přechodů prvního druhu. Zvyšování a zmenšování rychlosti bariér také ovlivňuje délku 

plata, ale přesně naopak, než je tomu u teploty. Při zvýšení rychlosti bariér dojde ke zkrácení 

délky plata, naopak při snížení rychlosti bariér dojde k jeho prodloužení (Obr. 6.9 B)).  

Pro toto prodlužování a zkracování délky plata můžeme najít následující vysvětlení. 

Při nižší teplotě je „laterální“ soudržnost mezi polymerními řetězci větší, takže plato je 

0

2

4

6

8

10

12

14

6,8 16,8 26,8

P
o

vr
ch

o
vý

 t
la

k 
π

[m
N

/m
]

Plocha A [Å2/monomer]

6 mm/min

0,5 mm/min

A) B) 



Kapitola 6 Výsledky a diskuze 

42 

 

položeno výš a jeho délka je kratší. Při vyšší teplotě se snižuje laterální soudržnost mezi 

polymerními řetězci, některé řetězce proto upřednostňují přechod do druhé vrstvy, plato je 

díky tomu posazeno níž a je delší. I když to není na první pohled zjevné, tak zvýšení rychlosti 

bariér působí proti tomu, aby molekuly přecházely do druhé vrstvy. Zvýšení rychlosti bariér 

paradoxně sníží citlivost molekul polymeru na teplotu subfáze, jelikož rychlost, jakou se mění 

poloha molekul polymeru je vyšší než rychlost molekul v subfázi (tepelný pohyb molekul)  

a ty nestačí rozrušit uspořádanost rychle se pohybujících molekul polymeru. Zvýšení rychlosti 

bariér vlastně bojuje proti neuspořádanosti vyvolané zvýšením teploty (Obr. 6.10). 

 

 

Obr. 6.10: Kompetice rychlosti molekul a rychlosti bariér. 

 

Snížení profilu křivky u nižší rychlosti, tedy souvisí s nižší „laterální“ energií bariér, 

která není dostatečná, aby proběhla 2D krystalizace a namísto toho je upřednostněna  

3D krystalizace, tj. tvorba dvojvrstvy. 2D krystalizace zase představuje vyzvednutí některých 

segmentů polymerního řetězce z hladiny, resp. změnu jeho konformace. K této problematice 

se vrátíme později. 

 

6.2.2 Energetické bariéry nukleace a kompetice 2D a 3D krystalizace 

 

Izobarické relaxační křivky mají esovitý tvar, tvoří tzv. sigmoidu (Obr. 6.11).  

Díky tomuto charakteristickému zakřivení se na izobarických křivkách objevují dva zlomy, 

které pravděpodobně souvisejí s překonáním energetické bariéry mezi první, sekundární  

a terciární nukleací. Izobarická sigmoida je v mnohém podobná krystalizační sigmoidě 

taveniny makromolekulární látky. Jeden ze základních kvantitativních popisů růstu a nukleace 

krystalu podal Avrami.[21] Z Avramiho kinetické teorie vyšel i Vollhardt,[26] který vytvořil  

2D analogii k jeho modelu k popisu mechanismu růstu a nukleace během pomalého kolapsu 

v metastabilní Langmuirově monovrstvě. 
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Podle Avramiho (Obr. 6.11) je počáteční průběh spojen s časem nutným pro vytvoření 

dostatečného množství nukleí nové fáze a začátkem jejich růstu (oblast I.). Během 

meziperiody (oblast II.) nabývá přeměna nukleí na krystalky nové fáze na rychlosti  

a spotřebovává se původní „stará“ fáze, zatímco nukleace pokračuje a využívá se zbývající 

matečná fáze. Když se transformace blíží ke konci, je již jen málo nepřeměněného materiálu  

a tvorba částic nové fáze začne zpomalovat (oblast III.). V posledním kroku se již existující 

částice začínají dotýkat jedna druhé, vytvářejí se okraje a růst krystalků nové fáze tím končí. 

Takže v první části dochází k primární nukleaci, v druhé části se jedná o soutěž mezi primární 

a sekundární nukleací a ve třetí k terciární nukleaci. Podle tohoto výkladu dva zlomy 

odpovídají energetickým bariérám mezi primární, sekundární a terciární krystalizaci.  

Jak jsme dokázali dříve, zvýšení rychlosti bariér posouvá plato výš, tudíž se zvyšuje 

stabilita monovrstvy. Podíváme se, jak se bude měnit průběh krystalizační sigmoidy při 

zvyšování rychlosti bariér. Byla provedena měření pro 4 rychlosti, tj. 6, 12, 16 a 18 mm/min. 

Křivky 6, 12 a 18 jsou kompletní – krystalizační sigmoida je zcela vykreslena nebo její další 

průběh byl dostatečně pomalý, aby mohla být považována za kompletní. Křivka 16 mm/min 

je nekompletní, ale je zařazena kvůli ilustraci prezentované myšlenky. 

 

 

Obr. 6.11: Rozdělení A-t izobary na tři regiony odpovídající I. primární nukleaci,  

II. mezifáze – kompetice primární a sekundární nukleace a III. terciární nukleaci. 
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Při prvním porovnání křivek pro rychlosti 6, 12, 16 a 18 mm/min (Obr. 6.12), je zjevné, 

že křivky nelimitují ke stejné mezimolekulové ploše. Rozdílná mezimolekulová plocha,  

na níž dochází k terminaci krystalizace pro různé rychlosti, nasvědčuje tomu, že vytvoření 

krystalu nezávisí na mezimolekulové ploše, ale na počáteční energii dodané bariérami. 

Neočekávané je, že křivky nevykazují pravidelný trend ve zvětšování nebo zmenšování 

mezimolekulové plochy při zvyšování rychlosti. Pro první dvě rychlosti 6 a 12 mm/min 

dochází ke zmenšování mezimolekulové plochy, na které křivky končí. Nicméně u rychlosti 

18 mm/min zase dochází k nárůstu mezimolekulové plochy, kde krystalizace končí. 

 

Obr. 6.12: Izobarické relaxační experimenty pro různé rychlosti bariér u monovrstvy PLLA  

o Mn = 10·kDa na rozhraní voda-vzduch při teplotě 22,5 °C a konstantním tlaku 7,8 mN/m.  

Rychlost bariér byla 6 (červená), 12 (zelená), 16 (modrá) a 18 (fialová) mm/min. Pro rychlosti 6, 12  

a 18 mm/min, u nichž je terminační část křivky kompletní, je vyznačena limitní plocha A∞. 

 

Tato na první pohled nepochopitelná skutečnost vlastně jen odráží, jak systém hospodaří 

s energií, resp. jak přelévá přebytečnou energii. Vyjdeme-li z toho, že dva zlomy souvisí  

s energetickými bariérami pro nukleaci (první, druhá, …), tak se při jejich překonávání musí 

spotřebovat část energie, kterou do systému na počátku dodal pohyb bariér. 

Na základě tohoto se jeví ostřejší průběh křivky u rychlosti 12 mm/min oproti rychlosti  

6 mm/min zřejmější. Pokud pohyb bariér na začátku dodává do systému energii, můžeme 

předpokládat, že u rychlosti 12 mm/min bude větší, než u 6 mm/min. Je-li počáteční energie 

12,7 Å2/monomer 

12,1 Å2/monomer 
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pro rychlost 6 mm/min menší, zcela zjevně stačí na vytvoření dostatečného množství 

primárních nukleí a následnou poměrně rychlou sekundární nukleaci, ale už jen pozvolnou 

terciární nukleaci. Ostřejší průběh u rychlosti 12 mm/min vlastně vypovídá o tom,  

že na počátku bylo dodáno více energie, krystalizace je rychlejší, pravděpodobně se rychle 

vytváří větší počet primárních nukleí, což je následováno rychlou sekundární nukleací  

i poměrně rychlou terciární nukleací. 

Rychlosti 6 a 12 mm/min se chovají víceméně podle očekávání, poněkud zvláštní se jeví 

náhlé zvětšení mezimolekulové plochy u rychlostí 16 a 18 mm/min. Tato redukce délky 

křivky na větší mezimolekulovou plochu se dá vysvětlit také poměrně jednoduše. Jak bylo 

zmíněno, větší rychlost bariér představuje větší počáteční energii. Průběh křivky, který vidíme 

u rychlosti 18 mm/min vlastně vypovídá o tom, že primární a sekundární nukleace byly tak 

extrémně rychlé, že jediné co ještě můžeme na křivce pro rychlost 18 mm/min pozorovat,  

je část křivky odpovídající terciární nukleaci. U rychlosti 18 mm/min je vlastně počáteční 

energie natolik velká, že stačí na „okamžité“ překonání bariéry pro primární a sekundární 

nukleaci. Rychlost 16 mm/min je velice podobná rychlosti 18 mm/min, část křivky 

odpovídající primární a sekundární je také redukována, nicméně část křivky odpovídající 

terciární nukleaci má pozvolnější průběh, protože počáteční energie pro tuto rychlost již není 

dostatečná, aby proběhla terciární nukleace, takže poslední část křivky už je jen pozvolná. 

Na základě tohoto se již nejeví zvláštním nepravidelný trend v průběhu křivek. Navíc 

se tímto vysvětluje, proč jednotlivé experimenty nelimitují ke stejné mezimolekulové ploše.  

U experimentů s většími rychlostmi bariér je krystalizace ukončena na větších 

mezimolekulových plochách, protože se na hladině vytváří větší množství menších krystalků, 

takže plocha zůstává víceméně stejně zaplněna a nemusí dojít k jejímu zmenšení. Naproti 

tomu při menších rychlostech dochází k nabalování polymerního materiálu na již vytvořený 

krystal a jeho vyzvednutí z vodní hladiny a tím k většímu úbytku plochy. Tomuto průběhu 

napovídají i měření, která provedl Li ve své studii o ε-(kaprolaktonu),[9] kdy pořídil záznam 

nukleace ε-(kaprolaktonu) pro různé rychlosti pomocí BAM, na němž je možné pozorovat,  

že při zvyšování rychlosti dochází k nárůstu počtu krystalů a zmenšení jejích velikosti.  

Otázkou je, jak takové „nabalování“ vypadá, jelikož PLLA si zachovává svůj 

lamelární charakter po celou dobu stlačování monovrstvy. Odpověď na tuto otázku můžeme 

také najít v izobarických experimentech. Jak bylo řečeno, izobarická sigmoida souvisí se 

vznikem 3D struktury. V případě PLLA se pravděpodobně tvoří dvojvrstva. Tomu napovídá  

i to, že monovrstva existuje přibližně okolo 17 Å2/monomer a plocha v izobarických 

relaxačních experimentech klesá pod tuto hodnotu na velikost plochy, kde by měla již 
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existovat dvojvrstva. Výskyt krystalizační sigmoidy nám indikuje „sbalování“ molekul 

polymeru do druhé vrstvy, takže vlastně 3D krystalizaci (Obr. 6.13).  

Nabalování do druhé vrstvy upřednostňují molekuly polymeru, pokud je rychlost bariér 

malá a laterální interakce mezi řetězci jsou slabší. Nicméně je-li rychlost bariér vyšší  

a laterální interakce silnější, zůstane monovrstva zachována. Otázkou je, proč zůstává 

monovrstva po dodání dostatečného množství energie zachována, tzn. je stabilní a nezhroutí 

se také do dvojvrstvy. 

 

 

Obr. 6.13: 3D krystalizace dvojvrstvy; a) je monovrstva před stlačením a  

b) je dvojvrstva tvořící se během stlačování. 

 

Jak bylo zmíněno výše, monovrstva je stabilnější (plato se posunulo výš), když je 

rychlost bariér větší než rychlost molekul subfáze (tepelný pohyb). Vliv subfáze je při vyšších 

rychlostech potlačen a dominantní roli sehrávají laterální interakce mezi řetězci. Aby byla 

monovrstva stabilnější a molekuly nepřecházely do druhé vrstvy, musely by být pevnější 

interakce mezi přilehlými řetězci. To by znamenalo, že při použití větší rychlosti dochází ke 

změně povahy laterálních interakcí mezi řetězci. Pravděpodobně dochází ke změně 

konformace řetězce. Polymerní řetězec ale musí zaujmout takovou konformaci, aby 

minimalizoval svou energii. Podle námi dříve uvedeného modelu krystalizace by se řetězec 

mohl složit do pravidelných skladů. Takto se chová i monovrstva ε-(kaprolaktonu).[9] Problém 

je, že PLLA má jen krátké nepolární části a často se opakující polární části, které ji drží na 

hladině. Proto není moc reálné, aby PLLA tvořila „ostré“ sklady, daleko pravděpodobnější je 

stočení řetězce a vytvoření helixu. Tomu napovídá i fakt, že PLLA krystalizuje ve formě 

helixu.[17] Pokud tomu tak je a PLLA tvoří během komprese helix, můžeme říct, že proběhla 

2D krystalizace, tedy přeměna amorfní PLLA na krystalickou – 103 helix (Obr. 6.14).  

Faktu, že dochází k vytvoření krystalové struktury polymeru, napovídá i studie, kterou 

provedl Klass et al.,[18] který uskutečnil měření PM-IRRAS spekter pro filmy PLLA, získané 
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při různých povrchových tlacích. Při nízkých tlacích se neobjevoval pík pro krystalickou 

formu PLLA, tj. 103 helixu, ale pro oblast po kolapsu monovrstvy se již ve spektrech 

objevoval pík pro 103 helix. Proto navrhl, že tvorba 103 helixu je indukovaná pohybem bariér. 

Nicméně zároveň zmiňuje případ, kdy se objevil absorpční pás odpovídající krystalické formě 

pro směsi PLLA a PDLA už při nízkých tlacích.  

 

 

Obr. 6.14: 2D krystalizace; tvorba pravidelných „skladů“ helixu z amorfní fáze. 

 

Naproti tomu Pelletierová et al.[25] ve své práci, založené na měření PM-IRRAS spekter 

filmů PLLA, pozorovala pík krystalické formy 103 helixu v oblasti před i po kolapsu 

monovrstvy a navrhla, že krystal vzniká již při kontaktu s vodní hladinou. S tímto tvrzením 

koresponduje i práce Soulonga Ni,[10] který učinil pozorování, potvrzující teorii Pelletierové. 

Pokud vyjdeme z práce Pelletierové a Ni, můžeme předpokládat, že změna konformace 

nesouvisí s vytvoření 103 helixu. 

Při rozhodování, ke které studii se přiklonit, musíme zohlednit několik faktorů. Výběr 

substrátu, na který jednotlivé skupiny film deponovaly, také ovlivňoval výslednou podobu 

filmu – film mohl vlivem podkladového materiálu změnit svou strukturu nebo (i bez ohledu 

na substrát) samovolně po čase přejít na stabilnější formu apod. Nicméně podobu filmu 

ovlivňuje ještě před depozicí rychlost bariér, teplota, typ rozpouštědla,[34] přítomnost nečistot, 

apod. Je poměrně těžké posoudit věrohodnost jednotlivých prací. Nicméně ve prospěch 

Klasse hovoří práce Duana et al.,[35] který pro směsný film PDLA/PLLA nanášený  

při 0 mN/m také našel pík pro amorfní fázi. Navíc i fakt, že právě rychlost bariér ovlivňuje 

typ krystalizace (buď vzniká dvojvrstva nebo dochází ke změně konformace), napovídá, že 

rychlost bariér bude ovlivňovat i výskyt 103 helixu, tj. přeměnu amorfní fáze na krystalickou. 

Pro shrnutí, v případě, že je rychlost bariér malá oproti rychlosti molekulu subfáze, 

probíhá 3D krystalizace, tj. vytvoří se dvojvrstva. Pokud je rychlost bariér velká oproti 

rychlosti molekul subfáze, probíhá 2D krystalizace, tj. tvoří se 103 helix. 
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6.2.3 Vollhardtův model 

 

Pro obdržení přesnějších výsledků z průběhu izobarických relaxačních experimentů 

využijeme modelu navrženého Vollhardtem pro kvantitativní určení typu nukleace.[26] 

Z tohoto modelu je možno určit geometrii centra, typ nukleace, způsob růstu, přeměnovou 

konstantu Kx a čas potřebný na indukci nukleace ti. Výsledky získané při aplikaci 

Vollhardtova modelu na A-t izobary v mnohém odpovídají dříve uvedeným předpokladům  

o průběhu nukleace a jsou shrnuty v Tab. 6.3. Pro analýzu byla vybrána čtyři měření pořízená 

pro molekulovou hmotnost 10 kDa a to pro tlak 7,5 mN/m (rychlost 6 mm/min) a tlak  

7,8 mN/m (rychlosti 6, 12 a 18 mm/min) (Obr. 6.16). 

Všechna měření mají společnou geometrii centra a to polokouli. To není moc 

překvapivé s přihlédnutím k tomu, jak se tvoří druhá vrstva, resp. 3D fáze (Obr. 6.15).  

 

 

Obr. 6.15: Ukázka geometrie centra ve tvaru polokoule. 

 

Tab. 6.3: Koeficienty pro Vollhardtův model získané z fitování izobarických relaxačních experimentů 

a předvídaný mechanizmus růstu a nukleace pro Langmuirovu monovrstvu PLLA  

pro různé povrchové tlaky π a rychlosti bariér při teplotě 22,5 °C. 

Povrchový tlak π [mN/m] 7,5 7,8 7,8 7,8 

Rychlost bariér [mm/min] 6,0 6,0 12,0 18,0 

Exponent x 3 2/3 2/3 4 

Nukleace okamžitá okamžitá okamžitá postupná 

Růst základna okraj okraj základna 

Geometrie centra polokoule polokoule polokoule polokoule 

Korelační koeficient r [10-2] 99,89 99,54 99,57 99,46 

Přeměnová konstanta Kx [10-4] 0,53 10-4 69,54 10-4 58,21 10-4 184,20 10-2 

Počáteční čas ti [s] 4221,41 -13,81 59,40 -43,03 
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Obr. 6.16: Izobarické relaxační experimenty pro PLLA o molekulové hmotnosti 10 kDa  

a teplotě 22,5 °C s lineárním fitem k Vollhardtovu modelu, člen a je roven 𝑙𝑛 [
1

1 − 
𝐴 𝑖– 𝐴(𝑡)

𝐴𝑖 – 𝐴∞

]. 

 Tečkovaně je oblast, která byla použita pro lineární fit, v pravém horním rohu je ukázán lineární fit.  

Grafy a) a b) prezentují hodnoty naměřené pro stejnou rychlost bariér 6,0 mm/min a různé tlaky,  

které jsou a) 7,5 mN/m a b) 7,8 mN/m.  

Grafy b), c) a d) prezentují hodnoty naměřené pro stejný tlak 7,8 mN/m a různé rychlosti bariér  

b) 6,0 mm/min, c) 12 mm/min a d) 18 mm/min.  

Exponenty pro lineární fit jsou pro a) 1/3, b) 3/2, c) 3/2 a d) 1/4. 
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Způsob nukleace již není pro všechna měření shodný. Pro tlak 7,5 mN/m (rychlost  

6 mm/min) a tlak 7,8 mN/m pro rychlosti 6 a12 mm/min se jedná o okamžitou nukleaci, 

zatímco pro rychlost 18 mm/min při tlaku 7,8 mN/m se jednalo už o postupnou nukleaci. 

Tento poznatek můžeme také vysvětlit na bázi předešlých výsledků. Monodisperzní centra 

(okamžitá nukleace) se tvoří, pokud převládá 3D krystalizace, resp. přesun do druhé vrstvy. 

Polydisperzní centra (postupná nukleace) se tvoří, pokud částečně probíhá 2D krystalizace  

a poté 3D krystalizace, takže se tvoří dva typy krystalických center. 

Co se týče typu růstu, probíhá například u tlaku 7,5 mN/m od základny. Molekuly 

polymeru jsou primárně vytlačovány do druhé vrstvy ze spodu pohybem molekul subfáze, 

takže zdola od báze. Naproti tomu při rychlostech 6 a 12 mm/min při tlaku 7,8 mN/m začíná 

růst od okraje, materiál se již nestíhá přeuspořádat. To pravděpodobně pramení z toho,  

že materiál je vytlačen do druhé vrstvy pohybem bariér, takže z boku od okraje. Pro nejvyšší 

rychlost 18 mm/min při tlaku 7,8 mN/m dochází ke změně růstu opět od báze, takže materiál 

je opět vytlačen pryč z hladiny pohybem molekul subfáze.  

S těmito poznatky koresponduje i průběžný nárůst charakteristické konstanty Kx, která 

představuje konvoluci rychlosti růstu a nukleace. Tento trend je narušen jen u rychlosti  

12 mm/min pro tlak 7,8 mN/m, což je zjevně zapříčiněno tím, že čas indukce nukleace ti, 

spadá až do intervalu po začátku měření. Naproti tomu u rychlostí 6 a 18 mm/min pro tlak  

7,8 mN/m je čas indukce nukleace ti záporný, takže spadá do intervalu před začátkem měření. 

 

6.4 Kapalné a pevné nukleum 

 

Cykly komprese a expanze nám mohou nepřímo prozradit, jak se mění vazebné 

poměry během pomalého kolapsu, tedy jestli se tvoří stabilnější struktura. Kolaps můžeme 

indikovat jako náhlý pokles tlaku (na izotermě se vykresluje se špička) nebo jako plato. 

Kolaps se „špičkou“ představuje vznik organizované struktury. U PLLA se tato „špička“ 

objevuje, její výraznost a ostrost narůstá společně s molekulovou hmotností. 

Cílem analýzy pomocí cyklů komprese a expanze bylo zejména rozlišení reverzibility  

a ireverzibility chvíli před a po krystalizaci, tomu odpovídají cykly bez čekání  

a s 30 minutovou pauzou mezi každou kompresí a expanzí. Cykly byly uskutečňované  

při tlaku 7,8 mN/m a rychlosti bariér 6 mm/min pro molekulovou hmotnost 10 kDa, jelikož  

za těchto podmínek se objevovala krystalizační sigmoida v horizontu jedné hodiny. 
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Obr. 6.17: Cykly komprese-expanze pro monovrstvu PLLA o Mn = 10 kDa při nanesení 3,5 μg 

polymeru na vodní subfázi z chloroformu při teplotě 22,5 °C. Kompresí bylo dosahováno  

tlaku 7,8 mN/m. První komprese (plná čára), první expanze (tečkovaná čára) a druhá komprese 

(přerušovaná čára); po kompresi a expanzi se a) nečekalo (černá) a b) byla pauza 30 min (modrá).  

Detail cyklu c) bez čekání (černá) a d) po pauze 30 min (modrá). 

 

Při prvním srovnání cyklů bez pauzy a s pauzou je zjevné, že pro cyklus bez pauzy je 

ztráta mezi cykly menší, než pro cykly s pauzou (6.17. a) a b)). Zajímavý je rozdíl v tom,  

jak se liší druhá komprese (6.17. c) a d)). U cyklů bez čekání je křivka druhé komprese pod 

křivkou pro první expanzi (dochází k poklesu povrchového tlaku), u cyklů s pauzou je tomu 

přesně naopak (dochází k nárůstu povrchového tlaku). Pro cykly s pauzou má polymerní 

materiál čas znovu se rozptýlit, zatímco u cyklů bez pauzy tuto možnost nemá. 
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Vyjdeme-li z předpokladu, že rychlost rozptylování polymerního materiálu je lineární 

funkcí času, tak by se z nárůstu povrchového tlaku během 30 minut dal určit celkový čas 

potřebný k opětovnému rozptýlení materiálu na 3 hodiny. Na základě tohoto hrubého odhadu 

můžeme odvodit, že děj rozptylování je až 6x pomalejší než děj shlukování, tj. vytváření 

nuklea objemové fáze. Nicméně není jisté, že se polymerní materiál skutečně rozptýlil beze 

zbytku nebo dochází ke ztrátě materiálu ve vodní subfázi (viz Obr. 2.6). Analýza tohoto 

procesu se komplikuje tím, že se s největší pravděpodobností jedná o součinnost obou dějů  

a je velice obtížné je od sebe rozlišit. 

Reverzibilitu a ireverzibilitu cyklů již studovalo více autorů, ale rychlosti bariér,  

které většinou používali, byly mnohonásobně menší než v tomto případě, takže nedocházelo 

k indukci krystalizace, cykly se pak jevily reverzibilní. Ukázkou je práce Klasse a jeho 

kolegů.[18] Otázkou je, jestli i po proběhnutí krystalizace a následném uplynutí dostatečně 

dlouhé doby před další kompresí, by byl cyklus reverzibilní nebo je reverzibilní jen v případě, 

že krystalizace ještě neproběhla. 

Rozdíl v reverzibilitě a ireverzibilitě pravděpodobně plyne zejména ze změny vazebných 

poměrů, resp. z existence kapalného nuklea, z něhož je pro molekuly snadnější uniknout,  

resp. existence nuklea pevné fáze, z něhož je pro molekuly těžší uniknout.[24] Rychlost 

transferu materiálu k nukleu v kapalné fázi je řízena zejména Marangoniho efektem,  

což je poměrně rychlý proces.[36] Naproti tomu transfer k nukleu pevné fáze je pomalejší, 

jelikož k zachycení molekuly dochází pouze v případě, že se stane součástí mřížky krystalu 

pevné fáze.[24] Nicméně plato nemůžeme tak docela považovat za pevnou fázi kvůli jeho 

poměrně velké stlačitelnosti, která není pro pevnou fázi typická. Plato pravděpodobně spíš 

představuje fázi mezi kapalným a pevným skupenstvím. To by se dalo vysvětlit tím, že během 

této mezofáze jsou molekuly vytlačovány do druhé vrstvy. Na začátku plata je molekul 

v druhé vrstvě jen málo, ale při dalším stlačování se jejich počet zvětšuje. Molekuly v druhé 

vrstvě působí jako „lepidlo“, jelikož molekuly v druhé vrstvě pravděpodobně leží v mezeře 

mezi dvěma molekulami první vrstvy (Obr. 6.18). Tím jsou molekuly sdružené pevněji,  

než když působí vzájemné interakce pouze v jedné vrstvě. Počet molekul v druhé vrstvě 

vlastně určuje pevnost vrstvy a indukuje uspořádanost struktury – sdruží k sobě minimálně  

tři molekuly (dvě v první vrstvě a jednu v druhé). To by vysvětlovalo výskyt „špičky“  

při kolapsu, indikující vznik organizované struktury. V okamžiku, kde je počet molekul 

v druhém „patře“ dostatečný, resp. dvojvrstva je kompletní, zmizí neorganizovanost kapalné 

fáze, dvojvrstva se zhroutí do multivrstvy a vytvoří se pevná fáze. 
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Ireverzibilita v cyklech je ve skutečnosti dána vznikem této organizované struktury,  

tedy částečně pevného a částečně kapalného nuklea.  

 

 

Obr. 6.18: Schéma tvorby druhé vrstvy s vyznačenou kompletní (modrá)  

a nekompletní (červená) pyramidou. 

 

6.5 Stabilita a rozpustnost monovrstvy 

 

Přidáním iontů do subfáze se zvyšuje stabilita monovrstvy, zároveň se ionty přidávají 

v případech, kdy chceme zlepšit depozici filmu, resp. zabránit jeho loupání ze substrátu při 

nanášení druhé vrstvy filmu. Ukázkovým příkladem je depozice kyseliny stearové.[2] 

V případě, kdy použijeme pro vrstvu stearové kyseliny jednou nabité ionty (např. Na+ nebo 

K+), zvýší se rozpustnost monovrstvy. Požijeme-li, dvakrát nabité ionty (např. Cd2+, Ca2+ 

nebo Ba2+), sníží se rozpustnost monovrstvy. Dvakrát nabité ionty se spárují  

s dvěma disociovanými molekulami stearové kyseliny, aby byly elektroneutrální, tím se 

jednak zvětší stabilita monovrstvy a zároveň se zvětší plocha zaujímaná jednou molekulou.[4] 

Snížení rozpustnosti můžeme vysvětlit tak, že dvě molekuly a jeden dvoumocný ion vlastně 

vytvoří jeden dlouhý řetězec, čímž se uměle sníží jeho rozpustnost. Můžeme předpokládat, že 

manganaté ionty reagují s makromolekulami PLLA stejně. Navíc Mn2+ ionty pravděpodobně 

interagují s volnými elektronovými páry kyslíku v esterové, čímž je molekula pevněji vázaná 

k subfázi a může být na hladině rozprostřena více „naplocho“. Kombinace těchto dvou 

faktorů zapříčiňuje posun izotermy v přítomnosti Mn2+ iontů k větším mezimolekulovým 

plochám (Obr. 6.19). Navzdory tomu zůstává délka plata v obou případech stejná.  
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Srovnáme-li izobarické experimenty s a bez iontů Mn2+ v subfázi, je zajímavé omezení 

plochy, na které dochází k růstu a nukleaci. Ta je skoro 2x menší než v případě subfáze bez 

iontů. Průběh izobarické křivky pro subfázi s ionty napovídá, že je věnován o něco delší čas 

první fázi, tj. tvorbě nuklea než pro čistou vodu. Naopak meziperioda je o něco kratší,  

i terminační část křivky je ukončena dřív. 

 

 

Obr. 6.19: Izotermické a izobarické experimenty pro monovrstvy PLLA o Mn = 10 kDa pro různé 

subfáze při teplotě 22,5 °C a konstantních rychlostech bariér 6 mm/min. Vodní subfáze (černá),  

roztok MnCl2 o koncentraci 50 mmol/dm3 (modrá); a) izotermy a b) izobarické relaxační experimenty 

při konstantním tlaku 7,8 mN/m. 

 

Jak bylo zmíněno výše, přítomnost dvakrát nabitých iontů snižuje rozpustnost 

polymeru, jelikož dojde k spárování dvou řetězců přes iont manganu do jednoho delšího 

řetězce. Zároveň se zvýší uspořádanost celé struktury – přes ionty se sdruží nabité hlavičky 

polymeru a navíc ionty interagují s volnými elektrony kyslíku v esterové skupině, takže 

řetězec je pevně připevněn k hladině. Fakt, že manganaté ionty takto interagují s kyslíkem 

v esterové skupině, může podmiňovat i změnu konformace, jelikož methylové skupiny se 

budou snažit od hladiny odtáhnout, aby došlo k minimalizaci energie (Obr. 6.20). 

Pravděpodobně by se mohl opět tvořit 103 helix. Nicméně řetězec zaujímá svou konformaci 

podle množství iontů přítomných v subfázi.[37] 

Navíc i z izobarické křivky v přítomnosti iontů Mn2+ je zřejmé, že díky interakci 

molekuly PLLA s ionty je α-helix stabilnější, o čemž vypovídá i mnohem větší úbytek plochy 

pro izobarickou křivku v přítomnosti iontů oproti subfázi bez nich. Podle našeho dřívějšího 
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výkladu je vlastně upřednostněna 2D krystalizace namísto 3D krystalizace – tj. tvorba 

dvojvrstvy. Navíc tyto představy o snížení rozpustnosti na základě párování dvou řetězců 

polymeru pomocí dvakrát nabitého iontu korespondují s naší teorií o charakteru primárního 

nuklea, které je narušované defekty v podobě polárních hlaviček. Ionty vlastně „vyhladí“ tyto 

defekty tím, že řetězce uspořádaně propojí a vytvoří tím jeden delší řetězec. Toto umělé 

prodloužení pak působí, jako bychom pracovali s větší molekulovou hmotností,  

což se projevuje vyšší tendencí ke krystalizaci. 

 

 

Obr. 6.20: Ukázka možných interakcí manganatého iontu s řetězcem PLLA. 

 

Rychlejší krystalizaci můžeme vysvětlit i tak, že sůl zpravidla krystalizuje z roztoku 

snadněji než její volná kyselina nebo báze. Vykrystalování volné kyseliny nebo báze brání 

zejména interakce s vodou skrze vodíkové můstky, vytvoření soli tuto interakci minimalizuje. 

U volné kyseliny a báze je vlastně ještě nutné překonat energetickou bariéru k jejich 

vykrystalizování, která je u soli o mnoho menší. Proto film v přítomnosti iontů vykrystalizuje 

rychleji než bez nich.  
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7 Závěr 

 

Prezentovaná práce se zabývá studiem fázového chování Langmuirovy monovrstvy 

PLLA v souvislosti s atypickým chováním vrstev tohoto polymeru oproti monovrstvám 

klasických amfifilů. V práci byla pozornost zaměřena zejména na studium stability 

monovrstvy a jejího chování během kolapsu, tj. tvorby 3D fáze. 

V první fázi byly uskutečňovány π-A a A-t experimenty pro různé molekulové hmotnosti 

(5, 10 a 50 kDa). Na základě π-A experimentů byly určeny fáze a fázové přechody  

a porovnány rozdíly mezi různými molekulovými hmotnosti. V A-t experimentech byla 

posuzována tendence monovrstvy ke krystalizaci pro různé molekulové hmotnosti  

a to na základě variace tlaku. V druhé fázi byl vyhodnocován vliv rychlosti bariér na typ 

krystalizace a to již jen pro molekulovou hmotnost PLLA 10 kDa. U této molekulové 

hmotnosti byla dále posuzována, pomocí cyklů komprese a expanze, i povaha nové vznikající 

3D fáze, zda se jedná o kapalnou či pevnou fázi. Nakonec byl pro tuto molekulovou hmotnost 

posuzován i vliv přítomnosti iontů Mn2+ v subfázi na průběh krystalizace. 

Průběh izobarické relaxační křivky v A-t experimentech indikuje, že systém je nestabilní 

a přechází na stabilnější formu – dochází k růstu a nukleaci 3D fáze, která je v tomto případě 

reprezentována vznikem dvojvrstvy. Z izobarických relaxačních experimentů pro různé tlaky 

a rychlosti bariér vyplývá, že přechod monovrstvy na dvojvrstvu je zřejmě preferován proto, 

že pro PLLA je tato struktura stabilnější. Naproti tomu monovrstva nemá zcela jednoznačný 

způsob, jak se výhodně stabilizovat a vysytit svoje vazby, aby bylo její zachování oproti 

dvojvrstvě upřednostněno. Jednou z variant, kterou by se monovrstva PLLA mohla 

stabilizovat, je změna konformace molekul v monovrstvě. Molekula PLLA může přejít na 

α-helix, nicméně se jedná se pouze dočasnou stabilizaci. Nakonec je upřednostněna tvorba 

dvojvrstvy, jak napovídá výskyt plata (oblast existence dvojvrstvy). 

Navíc se, na základě posouzení povahy nově vznikající 3D fáze skrze cykly komprese  

a expanze, jeví přechod na dvojvrstvu zvláště logickým, vezmeme-li v úvahu, že představuje 

přirozený přechod od neuspořádané kapalné fáze k uspořádané pevné fázi. Jelikož během 

plata se mění množství molekul v druhé vrstvě a v okamžiku, kdy je počet molekul v druhé 

vrstvě dostatečný resp. poloha molekul je dostatečně fixována, dvojvrstva se zhroutí do pevné 

multivrstvy. 
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O tom, jestli zůstane monovrstva zachována nebo ne, rozhoduje i podoba primárního 

nuklea. Stabilnější je nukleum molekul polymeru s delšími řetězci, tj. s větší molekulovou 

hmotností, jelikož jejich struktura není tolik narušována defekty v podobě hydrofilních 

hlaviček. Naproti tomu u menších molekulových hmotností je poměr polárních hlaviček na 

jednotku plochy větší, takže je i počet defektů vyšší a tvorba nuklea není již tolik preferována. 

Další faktor, který rozhoduje o stabilitě monovrstvy a byl součástí studie chování 

monovrstvy PLLA, je přítomnost iontů v subfázi. Pozornost byla zaměřena na kationt Mn2+, 

který díky svému náboji interaguje s řetězcem PLLA, čímž ho stabilizuje a připoutává 

k hladině subfáze. Navíc manganaté ionty eliminují defekty v podobě polárních hlaviček,  

tím že propojí dvě ionizované karboxylové skupiny a vytvoří „jeden“ dlouhý řetězec. Tímto 

se nepravidelnost v podobě hlavičky eliminuje nebo přinejmenším omezí, čímž se opět zvýší 

pravidelnost struktury. 
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8 Summary 

 

The thesis deals with the phase behavior of Langmuir monolayer of PLLA in connection 

with atypical behavior of the layers of this polymer compared to monolayers of classic 

amphiphiles. The thesis focuses on monolayer stability and its behavior during a collapse,  

i.e. the 3D phase formation. 

In the first stage, π-A and A-t experiments with various molecular mass (5, 10  

and 50 kDa) were conducted. Based on the π-A experiments the phases and phase transitions 

were determined and the differences among various molecular masses were compared.  

In A-t experiments the tendency of the monolayer towards crystallization for different 

molecular masses was assessed based on pressure variation. In the second stage, the impact of 

barrier rate on crystallization types was evaluated, only for PLLA molecular mass of 10 kDa. 

With the help of compression and expansion cycles, the nature of newly formed 3D phase was 

assessed, whether it was liquid or solid. Finally, the influence of Mn2+ ions in the subphase on 

crystallization type was assessed. 

The shape of the isobaric relaxation curve in A-t experiments shows that the system is 

instable and turns into a more stable form – the growth and nucleation of 3D phase occurs and 

a bilayer is formed. From the isobaric relaxation experiments at various pressure values and 

barrier rates it arises that the monolayer-to-bilayer transition is evidently preferred  

as this structure is more stable for PLLA. On the contrary, there is no definite way for  

a monolayer to effectively stabilize and saturate its bonds, in order to be preserved  

and the bilayer formation be prevented. PLLA may be stabilized by a change in molecular 

conformation in the monolayer. PLLA molecule can change into α-helix, however  

the stabilization is only temporary. In the end, bilayer formation is favored, as indicated by 

the presence of a plateau (the domain of bilayer existence). 

Moreover, based on the assessment of the behavior of the newly formed 3D phase 

through the compression and expansion cycles, the transition to a bilayer seems particularly 

logical, taking into account that it represents a natural transition from the disordered liquid 

phase to the ordered solid phase. During the plateau phase, the proportion of molecules  

in the second layer changes and as soon as the number of molecules the in second layer  

is sufficient resp. the position of molecule is fixed enough, the bilayer collapses into a solid 

multilayer. 
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The form of the primary nuclei determines if the monolayer is preserved or not.  

The nucleus of polymers with longer chains i.e. higher molecular mass, is more stable because 

their structure is less disturbed by perturbation in form of hydrophilic heads. With lower 

molecular mass, the ratio of polar heads per unit of area is higher, therefore the number of 

perturbations is higher and the formation of nuclei is not favored to such an extent. 

Another factor which determines the stability of the monolayer and which was included 

in the behavior study of PLLA monolayer, is the presence of ions in the subphase. The focus 

was on cation Mn2+, which, due to its charge, interacts with the PLLA chain, therefore 

stabilizing it and anchoring it to the subphase level. Furthermore, manganese(II) ions 

eliminate perturbations in the form of polar heads by connecting two ionized carboxylic 

groups and creating a single long chain. Thus the perturbation in form of polar heads  

is eliminated or at least limited, due to which the regularity of the structure is increased. 
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