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Název bakalářské práce: Samočisticí vrstvy brýlových čoček 

 

Abstrakt: 

Tato práce se zabývá samočisticími úpravami brýlových čoček, tedy hydrofilní 

a hydrofobní úpravou. Popisuje jejich princip, materiály, nanášení. Dále se zabývá dalšími 

povrchovými úpravami, které zlepšují vlastnosti čoček, a materiály, ze kterých se brýlové 

čočky vyrábí. Experimentální část je věnována měření transmitance a smáčivosti čoček 

z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami. Zkoumá, zda povrchové úpravy mají 

nějaký vliv na propustnost čoček. Byla zjištěna souvislost – hydrofobní úpravy snižují 

propustnost brýlových čoček.  

 

 

Klíčová slova: 

Samočisticí vrstvy, Povrchové úpravy, Minerální materiály, Organické materiály, Smáčivost, 

Kontaktní úhel, Propustnost 

 

Bachelor´s Thesis title: Self-cleaning layers of glasses 

 

Abstract: 

This work deals with self-cleaning layers of spectacle lenses – hydrophilic and 

hydrophobic treatment. It describes their principle, materials and application. Furthermore, 

the work is mapping other treatments that improve the properties of the lenses and materials 

from which the lenses are made. The experimental part is devoted to the measurement of 

transmittance and wettability of various materials and surface layers. It examines whether 

surface treatments have any effect on lens transmittance There is a relationship – the 

hydrophobic layer reduces transmittance of lenses. 

 

 

Key words: 
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Contact angle, Transmittance 
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1 Úvod 

První optickou pomůckou používanou ke zlepšení vidění, byly tzv. „čtecí kameny,“ 

latinsky lapides ad legendum,“ které se objevily zhruba ve 13. století. Měly tvar kulového 

vrchlíku a vyráběly se většinou ze skla. Časem se začaly opracovávat a vkládat do objímek 

(první lupy) a jejich spojením vznikly první „nýtované“ brýle. Další úpravou bylo přidání 

tkaničky, která držela brýle přímo na hlavě. Odtud už nebylo daleko k použití stranic 

a vznikly brýle, jak je známe dnes. Nyní brýle slouží nejen jako zraková pomůcka, ale také 

jako módní doplněk. [1, 2, 3, 4, 5] 

Nošení brýlí je však spojeno s různými obtížemi. Usazování prachových částic a mastnoty 

jsou jen dvě z mnoha. Velmi nepříjemné je nošení brýlí v dešti. Kapky vody se totiž 

na povrchu brýlí rozlijí a vytvoří nedokonalou optickou plochu, která snižuje kvalitu vidění. 

Podobně je tomu u přechodu ze zimy do tepla. Brýle se v takových případech zamlžují. To je 

způsobeno kondenzací vlhkosti na ploše čočky. Dochází tak k rozptylu světla a vidění 

se zhoršuje.  

Tato práce se věnuje samočisticím vrstvám, které by měly tyto problémy odstranit nebo je 

alespoň co nejvíce omezit. Hydrofobní neboli vodoodpudivé povrchy jsou inspirované 

přírodou, zejména lotosovými listy, které se samy dokážou udržovat dokonale čisté. 

Hydrofilní povrchy naopak vodu přitahují, takže na povrchu čočky vzniká tenká vrstvička 

vody, na které nedochází k rozptylu světla. Navíc díky fotokatalýze dochází k destrukci 

prachových částic usazených na čočce. [6, 7] 

Kromě samočisticích povrchů se v práci také zabývám dnes používanými materiály 

pro výrobu brýlových čoček a některými z mnoha zušlechťujících úprav, které se na čočky 

nanášejí pro zlepšení jejich vlastností. 

Cílem práce je najít takovou povrchovou úpravu, která zlepšuje samočisticí vlastnosti 

čočky, ale nezhoršuje její propustnost. Tyto vlastnosti jsou důležité pro komfortní nošení 

brýlí. Zjistíme je u několika vybraných čoček a budeme je porovnávat mezi sebou.  
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2 Materiály 

Nejstarším materiálem pro výrobu čoček je sklo. Teprve po 2. světové válce se rozšířilo 

využití organických materiálů i do brýlové optiky. Pro každý materiál existuje jiná 

technologie výroby a jiný postup zhotovování čoček. Nejdůležitější pro všechny je však 

optická čistota materiálu. Jakákoli nehomogenita má negativní účinky na index lomu a tím 

pádem i na vrcholovou lámavost čočky. [8] 

2.1 Minerální materiál 

Minerální materiál se také označuje jako sklo, silikátový nebo anorganický materiál. 

Přestože je amorfní (má nepravidelnou atomární strukturu), je zachována jeho isotropie, to 

znamená, že má ve všech směrech stejné vlastnosti. Je to tvrdý, ale křehký materiál se špatnou 

tepelnou i elektrickou vodivostí. Při prudkých změnách teploty (zejména náhlé ochlazení) 

může praskat. [4, 8] 

2.1.1 Optické sklo 

Prvním výrobcem optického skla byl Carl Friedrich Zeiss, který v roce 1886 založil 

továrnu v Jeně. Jeho spolupracovníky byli fyzik profesor Ernst Abbe a chemik Friedrich Otto 

Schott. [8, 9] 

Mícháním složek skla v různých poměrech vznikají různá optická skla s rozdílnými 

vlastnostmi. V zásadě je rozdělujeme do dvou skupin – korunové a flintové sklo. [8, 10] 

Korunové sklo je sodnovápenaté nebo draselnovápenaté sklo. Má nižší index lomu 

(přibližně 1,5 – 1,6) a vyšší Abbeovo číslo, z toho plyne jeho pozitivní vlastnost – nízká 

disperze. [10] 

Flintové sklo je olovnaté, podle obsahu olova se dále dělí na lehký, střední a těžký flint. 

Má vysoký index lomu (až 1,9), někdy se označuje jako „duhové sklo“ kvůli jeho vysoké 

disperzi. [8, 10] 

2.1.2 Výroba skla 

Základem každého typu skla jsou sklotvorné látky (oxid křemičitý – SiO2, obr. 2,1), 

příměsi snižující teplotu tavení SiO2 (oxid sodný - Na2O, oxid draselný – K2O) a stabilizátory, 

které zvyšují chemickou stálost skla a mají vliv na jeho konečné vlastnosti (oxid vápenatý – 

CaO, oxid olovnatý – PbO). Tato směs se roztaví v peci v platinových nádobách při teplotě 
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asi 1 700 °C – 1 800 °C. Aby se zabránilo vzniku bublinek, přidávají se do taveniny čeřidla 

(síran sodný – Na2SO4, dusičnan sodný – NaNO3) a musí se neustále míchat, tím se zabrání 

vzniku nehomogenních částí a barevných závojů. Kvůli prudkému ochlazení částice nestihnou 

zaujmout pravidelnou strukturu krystalové mřížky. [8, 10] 

 

Různými přísadami se dají měnit optické a chemické vlastnosti skla. Index lomu se zvýší 

přidáním oxidů lanthanu, olova nebo titanu, disperze se sníží přimícháním oxidu či fluoridu 

baria, fototropní vlastnosti materiál získá kovovými sloučeninami s fluorem, chlorem nebo 

bromem. Sklo můžeme také barvit (železo – zelená, kobalt – sytě modrá, vanad – červená), 

odbarvovat (síran sodný, dusičnan sodný) nebo kalit (fosforečnany; okluzní čočky 

pro amblyopii). [8, 10] 

Výrobky ze skla lze válcovat, vyfukovat, odlévat či lisovat. [10] 

2.1.3 Vady skla 

Sklo pro výrobu brýlových čoček musí být dokonale homogenní. Někdy se však objeví 

závady, které jeho homogenitu narušují. Vznikají během výroby a způsobují zhoršení 

optických vlastností materiálu a deformaci obrazu, protože mají jiný index lomu než okolní 

materiál. [3] 

Šlíry jsou skelné nekrystalické nestejnorodosti. Nejde tedy o tuhé látky, ale přesto jsou 

v řezech viditelné. Můžeme je podle chemického složení dělit na chemické (liší 

se od okolního skla složením) a tepelné (mají stejné složení jako okolní sklo). Mají také 

odlišnou teplotní roztažnost, při ochlazení se tedy smršťují jinak, uvnitř materiálu vzniká 

napětí a sklo může praskat. Příčinou vzniku bývá nedokonalé míchání při výrobě. Podle tvaru 

a vzhledu rozlišujeme nitě, provazce, šmouhy, pecky, uzly či pulce. [3, 12, 13, 14] 

Obr. 2.1: Krystalický oxid křemičitý [11] 
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Bubličnatost je vada způsobená nedokonalým čeřením materiálu. Jde o dutiny většinou 

kulového tvaru. Objevují se jednotlivě nebo ve shlucích. Podle jejich obsahu rozlišujeme 

bubliny vodní, kyslíkové či selenového, mohou být ale vyplněny také kysličníkem uhličitým, 

kysličníkem sírovým nebo síranem sodným. Určením jejich velikosti je také rozdělujeme 

na prach (průměr do 0,3 mm), bubliny (průměr 0,3 – 0,8 mm) a puchýře (průměr větší 

než 0,8 mm). [3, 14] 

Nerozpuštěním některých součástí taveniny vznikají kaménky – tuhé látky uvnitř materiálu. 

Mohou to být např. zrnka písku. [3] 

Závoj je vrstva malých bublin nebo dutých částí z potahové vrstvy forem podsypávacího 

prášku. Zasahuje pod povrch polotovaru. Způsobuje rozptyl světla. [14] 

2.2 Organický materiál 

Až do začátku 20. století se používal výraz brýlové sklo pro všechny čočky. S příchodem 

plastových materiálů se ale toto označení ukázalo jako nevhodné a dnes mluvíme o brýlových 

čočkách. [8] První plastové materiály vhodné pro využití v optice se začaly používat a hojně 

vyvíjet teprve v období 2. světové války. Mezi jejich největší výhody oproti sklu patří nižší 

hustota (a tedy i menší hmotnost) a větší odolnost vůči poškrábání. Většina plastů vznikla 

nejprve pro vojenské nebo kosmické účely, teprve později začaly být používány pro výrobu 

brýlových čoček. [1, 9] 

Jsou tvořeny přírodními nebo syntetickými makromolekulami s dalšími přísadami a plnivy. 

Plniva mohou být prášková nebo vláknitá. Snižují křehkost, zvyšují pevnost materiálu 

a odolnost vůči teplu. Mezi přísady patří změkčovadla, která usnadňují tvarování výrobku, 

dostávají se ale k povrchu, kde se odpařují a mohou tak vznikat nežádoucí vrstvy odlišného 

složení. Navíc mohou být alergizující. Dalšími přísadami jsou pigmenty nebo stabilizátory 

zpomalující stárnutí plastů vlivem tepla, světla a chemických vlivů. [3] 

2.2.1 PMMA  

PMMA (polymethylmethakrylát), označovaný také jako organické sklo nebo plexisklo 

se během války používal k výrobě kokpitů letadel. Později se však tento materiál ukázal jako 

vhodný pro výrobu brýlových čoček. Patří mezi termoplasty a čočky se z něj vyrábí litím 

nebo obráběním. Z tohoto materiálu také vznikly první kontaktní čočky. Kvůli nižší 

otěruvzdornosti se ale dnes téměř nepoužívá. [1, 3, 8, 9] 
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2.2.2 CR 39  

Kolumbijská pryskyřice (Columbia Resin 39, CR 39) nebo také ORMA 1000 patří v optice 

mezi nejpoužívanější materiál. Vznikla v 50. letech 20. století po 39 pokusných sériích 

v USA, proto nese název CR 39. Skládá se z allyldiglykolkarbonátu, který patří mezi allylové 

estery. Čočky se vyrábí odléváním a polymerací v pružných umělohmotných pouzdrech. [8] 

Patří mezi reaktoplasty. Má vhodné optické i mechanické vlastnosti, navíc je tento materiál 

vhodný pro nanášení povrchových úprav. Je nejlépe barvitelný. Je odolný proti nárazu 

a poškrábání (i bez tvrzení). Odolává také chemickým látkám (benzin, toluen, aceton, slabé 

kyseliny a zásady), absorbuje UV záření. [2, 3] 

Má větší teplotní roztažnost než sklo, což se může projevit problémy s povrchovými 

vrstvami při změnách teplot. [8] 

2.2.3 PC 

Polykarbonátové (PC) čočky vyrábí firma Gentex Corporation (dnes patří pod Essilor) již 

od roku 1978 vstřikováním roztaveného granulovaného materiálu do kovových leštěných 

forem. [3, 8] 

Polykarbonát je termoplast tvořený dlouhými makromolekulami, díky tomu je velmi 

pevný, lehčí než pryskyřice. Splňuje vysoké nároky na bezpečnost. Je velmi odolný vůči 

nárazu, proto je nejvhodnější pro osoby s rizikovým povoláním nebo sportovce (např. střelce). 

Dobře absorbuje UV záření a má zvýšenou tepelnou odolnost (až 220 °C). [1] 

Chemická odolnost je horší než u CR 39, pro popisování čoček se doporučují pouze vodou 

smývatelné popisovače, jinak by mohlo dojít k poškození. Snadno se poškrábe, proto 

se vytvrzuje polymerujícím lakem. Dá se barvit pouze do 30 % a k výrobě čoček je potřeba 

specifický způsob obrábění. [8] 

2.2.4 NXT 

Trivex (NXT) patří mezi  polyuretanové optické polymery. Stejně jako ostatní plasty 

nejprve sloužil vojenským účelům, trivexové brýlové čočky se vyrábí teprve od roku 2001. 

Čočky se zhotovují odléváním, tím vzniká menší vnitřní pnutí a větší mechanická stabilita. [9] 

Jedná se o průhledný, téměř nerozbitný materiál s dokonalou optickou kvalitou. Oproti 

předešlým materiálům má nižší index lomu, menší vnitřní pnutí, vyšší rozlišovací schopnost 
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a tepelnou odolnost. Díky nižší míře disperze dochází k omezení tzv. duhových efektů. Je 

vhodný také do vrtaných brýlí, protože nepraská. [3] 

2.3 Srovnání jednotlivých materiálů 

V následující tabulce (tab. 2.1) porovnáváme jednotlivé materiály z hlediska jejich 

základních vlastností, jako jsou index lomu, Abbeovo číslo, hustota apod. Dále je uveden 

způsob, jakým se z daných materiálů vyrábí čočky. 

Tab. 2.1: Porovnání vlastností materiálů používaných pro výrobu brýlových čoček [8] 

 Korunové 

sklo 
PMMA CR 39 Polykarbonát Trivex 

Index lomu 1,523 1,49 1,498 1,586 1,53 

Abbeovo číslo 58 57,8 58 32 45 

Hustota 

[g/cm
3
] 

2,55 1,18 1,32 1,20 1,11 

UV absorpce 

do 
300 nm 300 nm 340 nm 385 nm 380 nm 

Tepelná 

odolnost [°C] 
600 80 130 222 120 

Způsob 

výroby čoček 
obrábění 

lití nebo 

obrábění 

lití nebo 

obrábění 

vstřikování 

do forem 

odlévání 

do forem 
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3 Vlastnosti materiálů 

Každý materiál vykazuje vlastní specifické vlastnosti. Fyzikální optické vlastnosti 

charakterizují dané prostředí, popisují, jak se v něm šíří světlo. Mezi tyto charakteristiky patří 

např. index lomu, Abbeovo číslo, transmitance, reflektance a absorbance. Další důležitou 

vlastností je smáčivost. Vzhledem k zaměření práce se v následujících kapitolách budeme 

věnovat především transmitanci a smáčivosti. 

3.1 Smáčivost  

Smáčivost je vlastnost povrchů, která nám říká, jak kapalina (např. voda) přilne k danému 

povrchu. Jinak řečeno je to schopnost kapaliny být v kontaktu s povrchem pevné látky. Závisí 

na chemickém složení materiálu (čočky) a na struktuře povrchu. Stupeň smáčivosti je dán 

přilnavostí a soudržností povrchu. Při styku vody s povrchem čočky dochází 

k intermolekulárním reakcím a vytváří se kapky. Úhel mezi tečnou k povrchu kapky v místě 

styku s rozhraním a tímto rozhraním se nazývá kontaktní úhel. [15, 16, 17] 

3.1.1 Kontaktní úhel 

Kontaktní úhel neboli úhel smáčení θ je dán jako úhel mezi tečnou k povrchu kapky 

v místě rozhraní 3 fází (pevná látka, kapalina, vzduch). Měří se, když kapka zaujme 

rovnovážnou pozici, tedy když nastane rovnováha mezi povrchovými energiemi všech fází. 

Kontaktní úhel potom může být definován z Youngovy rovnice jako vektorový součet 

mezifázových napětí (na rozhraní pevná látka/kapalina    , pevná látka/plyn    , 

a kapalina/plyn    ) (obr. 3.1). [7, 16, 17, 18, 19]: 

                   (1) 

Mohou nastat dva případy  - θ<90° (obr. 3.2b), pak jde o lyofilní povrch nebo θ>90° 

(obr. 3.2a), tedy lyofobní povrch. Na obr. 3.2c je zobrazen extrémní případ, kdy θ = 0 (úplné 

smáčení), kapalina vytvoří velmi tenkou vrstvičku na povrchu pevné látky. Pokud je 

kapalinou voda, pak mluvíme o hydrofilním/hydrofobním povrchu. [15, 16, 18] 
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Hystereze 

V případě, že povrch není rovný, můžou se objevit tzv. metastabilní úhly smáčení. 

V takovém případě bývá zpravidla smáčecí úhel postupující θA větší než smáčecí úhel 

ustupující θR (obr. 3.3). Rozdíl mezi těmito dvěma úhly může být až 50 °. Tento jev je 

způsoben nečistotami nebo nerovnostmi na povrchu měřené látky nebo adsorbovanými plyny 

a parami, které musíme uvažovat při výpočtech. Samotná Youngova rovnice tedy nebude 

stačit. [19, 20, 21] 

Smáčecí teplo 

Smáčecí teplo charakterizuje povahu pevného povrchu. Pomůže rozlišit, zda půjde 

o hydrofilní nebo hydrofobní povrch. Čím více se při smáčení uvolní tepla, tím intenzivnější 

bude vzájemné působení mezi kapalinou a pevnou látkou. Je definováno vzorcem: 

                 (2) 

Obr. 3.1: Mezifázová napětí na rozhraní pevná látka/kapalina    , 

pevná látka/plyn    , kapalina/plyn     [7] 

Obr. 3.2: Rozdíly ve velikosti kontaktního úhlu [16] 

Obr. 3.3: Hystereze úhlu smáčení [20] 
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kde     a     jsou změny entalpie na rozhraní pevná látka-kapalina a pevná látka-vzduch a S je 

plocha smáčeného povrchu. Změna entalpie na rozhraní kapalina-vzduch ELV zde není uvažována, 

protože je zanedbatelná. [19] 

3.1.2 Metody měření kontaktního úhlu 

Metody měření kontaktního úhlu se většinou dělí na přímé a nepřímé, goniometrické 

a tenzometrické. Pro měření smáčecího úhlu čoček je nejvhodnější přímá metoda pomocí 

kapky. Nepřímé metody se používají při měření porézních povrchů, granulí nebo prášků. [17, 

19, 21, 22, 23] 

Kapková metoda využívá kapku kapaliny umístěnou na povrchu měřeného materiálu. Když 

zaujme rovnovážnou pozici, je kontaktní úhel odečítán přímo pod mikroskopem pomocí 

goniometru. V dnešní době je tento způsob více automatizován a využívá metodu ADSA 

(Axisymmetric Drop Shape Analysis). Jde o počítačový program, který pracuje s Youngovou 

rovnicí. Přesnost ADSA se většinou udává ±2 °. [21, 22] 

 

Interferenční mikroskopie funguje na základě rozdílné odrazivosti na povrchu pevných 

a kapalných látek. Pokud jsou odrazivosti na rozhraních kapalná látka-plyn a pevná látka-

kapalina srovnatelné a jestliže je navíc splněna podmínka: 

 
  

 

  
  (3) 

kde   je optická dráha a   vlnová délka, jsou viditelné interferenční proužky. Kontaktní úhel 

je potom: 

Obr. 3.4: Schéma techniky ADSA [21] 
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(4) 

kde   je vzdálenost mezi tmavými proužky. Tato metoda je efektivní zejména při měření 

menších kontaktních úhlů. [21, 22] 

Kapilární metoda spočívá v ponoření kapiláry (tenké trubice) do kapaliny. Pokud je známa 

velikost gravitačního zrychlení  , rozdíl hustoty kapaliny a materiálu   , pak je kontaktní 

úhel určen změřením výšky hladiny vzlínající kapaliny   v kapiláře dle vzorce [21]: 

          (5) 

Vzlínání na vertikální desce je obdobný způsob. Ke kapalině se přibližuje vertikálně 

umístěná deska, při kontaktu s hladinou dojde ke vzlínání kapaliny na desce. Jeli známo 

napětí na rozhraní kapalina-vzduch    , gravitační zrychlení   a rozdíl hustoty kapaliny 

a materiálu   , změří se výška   vzlínající kapaliny a kontaktní úhel je dán jako [19, 21]: 

 
       

     

    
  (6) 

Wilhelmyho metoda je schematicky zobrazena na obr. 3.2. Výpočet kontaktního úhlu 

popisuje rovnice: 

                   (7) 

kde   je obvod Wilhelmyho desky,   je objem vzlínající kapaliny a   je síla, kterou působí 

kapalina na desku. [21] 

Obr. 3.5: Schéma Wilhelmyho metody měření kontaktního úhlu [21] 
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3.2 Transmitance 

Propustnost neboli transmitance T udává, jaké množství elektromagnetického záření určité 

vlnové délky projde optickým prostředím. Je to tedy podíl záření zeslabeného vzorkem, 

poměr intenzity záření po průchodu vzorkem   a záření dopadajícího na jeho povrch   : 

 
  

 

  
  (8) 

Jedná se o bezrozměrnou veličinu, která nabývá hodnot 0–1, respektive 0-100 %. [2, 24, 

25, 26, 27, 28] 

Pro teoretický výpočet propustnosti materiálu stačí znát jeho index lomu    a index lomu 

prostředí, kde je vzorek měřen   . Potom platí vztah pro kolmý dopad paprsku[26]: 

 
  

     

         
  (9) 

pro vzduch (   = 1): 

 
  

   

       
 
  (10) 

Transmitance závisí na mnoha faktorech, mezi ty patří například homogenita vzorku, 

materiál, chemické složení a struktura materiálu a jeho povrchu, tloušťka vzorku, vlnová 

délka záření, směr dopadajícího světla. Dalšími důležitými vlivy jsou tlak a teplota prostředí, 

při kterých je propustnost měřena. [25, 27, 29, 30] 

3.2.1 Absorbance 

Transmitance materiálu bývá v reálných případech menší než 100 %. To proto, že dochází 

k pohlcování neboli absorpci elektromagnetického záření vzorkem. Absorbance  , dříve 

označována také extinkce E, se dá vyjádřit jako záporný logaritmus propustnosti [24, 27, 28, 

30]: 

          (11) 

Platí také vztah: 

        (12) 

označovaný jako Lambert-Beerův zákon. Absorbance je tedy přímo úměrná koncentraci 

měřeného vzorku   a tloušťce vzorku  . Molární absorpční koeficient   je charakteristika 

materiálu, jeho hodnoty pro různé materiály můžeme nalézt v matematicko-fyzikálních 

a chemických tabulkách. [27, 28, 30] 
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3.2.2 Reflektance 

Odrazivost neboli reflektance   je opakem transmitance  . Při kolmém dopadu paprsku 

tedy platí vztah: 

        (13) 

Stejně jako transmitance a absorbance je to bezrozměrná veličina, někdy se udává v %. 

Neplatí zde ale závislost na tloušťce vzorku. [26] 

Se znalostí indexu lomu prostředí    a indexu lomu materiálu   , můžeme odrazivost 

vyjádřit vztahem: 

 
   

     

     
 
 

  (14) 

pro vzduch (   = 1) [26, 29]: 

 
   

    

    
 
 

  (15) 

Součet reflektance a absorbance R+A se nazývá stupeň redukce světla, udává 

se v procentech. [24] 

3.2.3 Spektrofotometrie 

Absorpční spektrofotometrie nebo také spektroskopie je optická analytická metoda. 

Studuje absorpční spektra vznikající rozkladem elektromagnetického záření, které prošlo 

vzorkem a posuzuje jeho čistotu. [27, 28] 

Spektrofotometrie je měření absorpce v souvislém rozsahu vlnových délek. Pokud bude 

absorpce měřena pouze pro 1 nebo několik konkrétních vlnových délek, pak půjde 

o fotometrii. [27, 28] 

K měření se používá spektrofotometr nebo spektrometr. Ten má několik částí – zdroj 

záření (může se jednat o lampu nebo výbojku), monochromátor (nejčastěji optická mřížka 

nebo optický hranol), oddíl pro uložení vzorku a detektor (fotonky, fotoelektrický článek). 

Výsledek měření závisí na integračním čase, čím delší bude, tím bude výsledek přesnější. [27, 

28] 
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Podrobněji bude spektrometr popsán v kapitole Experimentální část.  

3.3 Index lomu 

Index lomu udává míru zpomalení šíření záření při přechodu z jednoho prostředí 

do druhého. Jde o bezrozměrnou veličinu, vždy je větší než 1. Rozlišujeme absolutní index 

lomu, který je dán poměrem rychlosti světla ve vzduchoprázdnu c a rychlosti světla dané 

vlnové délky    v uvažovaném prostředí: [14, 32] 

   
 

  
  (16) 

pro praktické výpočty optika je však důležitější relativní index lomu, který nahrazuje rychlost 

světla ve vakuu rychlostí světla ve vzduchu v0 : [14, 32] 

   
   

  
  (17) 

Čím vyšší bude index lomu, tím menší potom bude rozdíl v zakřivení přední a zadní 

plochy čočky. Čočka s vyšším indexem lomu o stejné vrcholové vzdálenosti bude tedy tenčí 

a plošší, což je především u vyšších dioptrií estetičtější. V katalozích výrobců jsou většinou 

udávány indexy lomů pro střed viditelného spektra záření, pro které je lidské oko nejcitlivější. 

[8, 33] 

U minerálních materiálů lze index lomu zvýšit přidáním oxidů lanthanu nebo titanu, 

u organických materiálů příměsí thiourethanu nebo episulfidů. [24] 

Obr. 3.6: Schéma spektrometru [31] 
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3.4 Disperze 

Při průchodu světla optickým prostředím se světlo rozkládá do odstínů, protože každá 

vlnová délka spektra má jiný index lomu. Tento jev se nazývá disperze. Čím kratší je vlnová 

délka  , tím menší bude rychlost světla v  při průchodu materiálem. Disperze je příčinou 

chromatických aberací, je to nežádoucí jev u brýlových čoček, projevuje se duhovými obrazci 

na okrajích. Proto se ji snažíme odstranit. [2, 8, 33] 

Míru disperze udává Abbeovo číslo. Jedná se o veličinu pojmenovanou po fyzikovi Ernstu 

Abbem. Vzorec pro výpočet Abbeova čísla  zahrnuje indexy lomu pro zelené světlo    

(počítá se pro   = 587,6 nm), modré světlo    (  = 486,1 nm) a červené světlo    

(  = 656,3 nm) a vypočítá se: [35] 

 
  

    

     
  (18) 

Mezi disperzí a Abbeovým číslem platí nepřímá úměra – čím vyšší je Abbeovo číslo, tím 

menší je disperze. Při  = 30 už většina lidí vnímá duhové lemy. [8,24] 

  

Obr. 3.7: Disperze na optickém hranolu [34] 
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4 Samočisticí vrstvy 

Na čočku se obvykle nanáší tvrdící a antireflexní vrstvy. Po těchto úpravách bývá povrch 

čočky hrubý, má pórovitou strukturu, což vede k častějšímu usazování prachu a mastnoty. 

Dalším problémem je déšť. Kapky vody se na takovém povrchu rozlijí a vytváří opticky 

nedokonalou plochu, na které dochází k rozptylu světla a tedy ke snížení kvality zobrazování. 

Aby k tomu nedocházelo, aplikují se na čočku samočisticí vrstvy. [6, 8, 36] 

4.1 Hydrofilní vrstva 

Abychom mohli nazývat povrch hydrofilním, musí být kontaktní úhel mezi vodou 

a čočkou menší než 90 °. Tento případ obvykle nastává u všech čoček s tvrzením 

a antireflexní vrstvou. Pro zlepšení vlastností se snažíme dosáhnout superhydrofility ( <50°). 

Tehdy se kapičky na povrchu rozlijí a vytvoří souvislou vrstvu, na které nedochází k rozptylu 

světla. [6, 18] 

V roce 1997 byl objeven amfifilní charakter oxidu titaničitého (TiO2). Tento oxid je 

za normálních podmínek hydrofobní, avšak během působení UV záření se na určitou dobu 

stává hydrofilním, navíc dochází k fotokatalýze. Tento proces je reverzibilní. [37] 

TiO2 patří k nejpoužívanějším materiálům nejen v optice, ale také ve fotovoltaice, 

medicíně či textilním průmyslu. Je to průhledný polovodičový materiál s vysokým indexem 

lomu, dobrou mechanickou odolností a chemickou stabilitou. Pro samočisticí vrstvy 

se používá amorfní nebo krystalický anatas (jedna z forem TiO2). Další vhodné látky jsou 

například oxid křemičitý (SiO2), oxid zinečnatý (ZnO) fluorokřemičitany 

nebo fluorokarbonáty. [6, 7, 37] 

Na hydrofilních površích lze také snadno dosáhnout olejofobity. [37] 

4.1.1 Fotokatalýza TiO2 

Při dopadu světla vlnových délek kratších než 380 nm na vrstvu oxidu titaničitého dochází 

k absorpci UV záření. Následkem toho vznikají ve vrstvě nosiče nábojů – elektrony (e
-
) a díry 

(d
+
). Díry z valenční vrstvy pronikají k povrchu, kde reagují s nahromaděnými molekulami 

vody za vzniku hydroxylových radikálů (OH
-
). Díry a radikály oxidují blízko organických 

molekul, které se nacházejí na povrchu TiO2. Elektrony hrají roli v redukčních procesech. 

Reagují s molekulami kyslíku ve vzduchu a vznikají superoxidové radikály (O2
-
). [7] 
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Vlivem fotokatalýzy tedy dochází k destrukci organických látek na povrchu čočky. [6] 

4.2 Hydrofobní vrstva 

Umělé hydrofobní povrchy jsou inspirovány těmi přírodními. Ty můžeme rozdělit do dvou 

skupin – hydrofobní povrchy s vysokou adhezí a hydrofobní povrchy s nízkou adhezí. 

Vysokou adhezi mají například okvětní lístky růže, pavoučí sítě nebo těla ještěrek. Na jejich 

povrchu se vytváří kapičky, ale díky silné přilnavosti na nich ulpívají. To je zřejmě dáno 

jejich odlišnou povrchovou strukturou. Pro využití v optice jsou inspirací spíše přírodní 

povrchy s menší přilnavostí, jako je lotosový list. Jeho struktura zajistí, že kapičky stečou 

dolů, přičemž sbírají nečistoty z povrchu listu. Tento samočisticí jev je znám jako „lotosový 

efekt.“ [7, 37] 

Hydrofobní povrch je ten, na kterém má kapalina kontaktní úhel s povrchem větší než 90 ° 

(málo smáčivý). Při posuzování bereme také v úvahu úhel posuvu. To je kritický úhel náklonu 

povrchu, při kterém začne kapka vody z materiálu sklouzávat. Je-li kontaktní úhel větší než 

150 ° a úhel posuvu menší než 10 °, obvykle říkáme, že je povrch superhydrofobní. [7] 

K vytvoření nesmáčivého povrchu se opět používá tenká vrstva oxidu titaničitého nebo 

oxidu křemičitého. Předpokladem pro vysokou vodoodpudivost jsou drsnost povrchu a nízká 

povrchová energie. [6, 37] 

Obr. 4.1: Schéma fotokatalýzy [38] 

Obr. 4.2: Samočisticí efekt lotosového listu [39] 
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Hydrofobní povrchy se také dají považovat za antistatické, to znamená, že zabraňují 

usazování prachových částic. Zároveň jsou účinné proti námraze a odolávají výskytu bakterií. 

Jsou ale náchylnější k poškození, protože se jedná o křehký materiál. Další nevýhodou je 

časová a finanční náročnost jejich nanášení. [6] 

4.3 Nanášení samočisticích vrstev 

Existuje mnoho způsobů, jak nanášet samočisticí vrstvy na povrch čočky. V zásadě je 

rozdělujeme na 2 typy: top-down (shora dolů) a down-top (zdola-nahoru). U top-down 

způsobu postupně odstraňujeme materiál, až získáme požadovanou strukturu povrchu. Druhá 

varianta znamená, že na čočku nanášíme materiál se samočisticími účinky. Ten může být 

v plynné nebo kapalné fázi. [6, 7, 9] 

Tloušťka vrstvy se pohybuje v řádech nanometrů (10 – 25 nm), proto nemá výrazný vliv 

na účinek antireflexních vrstev. [6] 

4.3.1 Litografie 

Litografie probíhá ve 3 krocích. Nejprve je čočka potažena odolnou látkou (např. 

chalkogenidové sklo, polykrystalické fluoridy). Následně je povrch vystaven světelným, 

elektronovým nebo iontovým paprskům a v posledním stádiu jsou naneseny samotné látky 

se samočisticími účinky – oxid titaničitý, oxid siřičitý, chrom, křemík. [7] 

4.3.2 Chemical Vapour Deposition (CVD) 

CVD neboli chemické vakuové napařování probíhá v aktivovaném prostředí (teplo, světlo, 

plazma), kde dochází k disociaci nebo chemickým reakcím mezi plynnými reaktanty. Proces 

probíhá pomocí ultrazvukového rozprašovače, který naprašuje mlhu TiO2 na povrch čočky. 

Tloušťka výsledné vrstvy je dána dobou vystavení, struktura povrchu potom závisí na okolní 

teplotě a době nanášení. Proto lze oba tyto parametry ovlivnit. [7] 

4.3.3 Physical Vapour Deposition (PVD)  

Antireflexní a samočisticí vrstvy se na čočku nejčastěji nanáší napařováním neboli 

naprašováním ve vakuu, a to bezprostředně po sobě. PVD má 3 stádia – sublimace materiálu, 

průchod vakuem, usazování materiálu na povrchu čočky. Jedná se o čistě fyzikální proces. 

Zdrojový materiál je pevný. [6, 40] 

Existují 3 metody – tepelná, plasmatická a iontovým svazkem. [6, 40] 
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Tepelné naprašování 

Brýlová čočka je nejprve očištěna pomocí detergentu aktivovaného ultrazvukem. Poté je 

umístěna na tzv. kalotu. Ta se otáčí rychlostí 24 otáček za minutu, takže je vrstva nanášena 

souměrně. Blízko ní je umístěna nádoba z vysokotavitelného materiálu (wolfram, platina) 

s nanášeným materiálem. Tím je v případě antireflexních vrstev např. oxid křemíku, titanu, 

zirkonia, fluorid hořečnatý nebo chrom. U samočisticích vrstev je to nejčastěji oxid titaničitý. 

Samotné nahřívání materiálu a napařování probíhá pomocí stejnosměrného či střídavého 

proudu (elektrickým odporem) nebo pomocí elektronového děla (proudem elektronů). [6, 7] 

Napařování elektrickým odporem 

 Nevýhody: kontaminace nanášeného materiálu z rezistoru 

   pomalé napařování 

   vysoká teplota (může dojít k poničení materiálu) 

   malá tvrdost a odolnost nanesené vrstvy 

Napařování proudem elektronů 

 Výhody: nedochází ke kontaminaci 

   větší čistota nanášeného materiálu 

   pevnější vrstva 

 Nevýhody: elektronový paprsek může poničit cílovou plochu 

   energetická náročnost 

Plazmatické naprašování 

Tento způsob je vhodný pro čočky minerální i plastové, které nejsou tolik tepelně odolné 

(CR 39 jen 100 °C). Kalotu před napařováním není třeba zahřívat. Důležitý je zde generátor 

plazmy, který tvoří katodu, kolem něj je umístěna měděná anoda. Mezi katodou a anodou 

proudí ionizační plyn argon. Okolo se tvoří magnetické pole, které usměrňuje proud elektronů 

k plynu, který ionizují. Následně dochází k zapálení doutnavého výboje, ionty se sráží 

s reaktivními plyny a dopadají na povrch čočky. [6, 7] 

 Výhody: vhodný i pro plasty 

   pevnější a hustší tenká vrstva 
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Nevýhody: pro AR nelze použít fluorid hořečnatý (znehodnocení plazmatickým 

zdrojem) 

Naprašování ion svazkem 

Jedná se o nejefektivnější metodu napařování. Iontový zdroj leží vedle nanášeného 

materiálu, vysílá ionty směrem k povrchu čočky a „napadá“ ji. Lze manipulovat s proudem 

iontů, s úhlem rozptylu, s napětím apod. [6, 40] 

4.3.4 Sol-gel 

Metoda nanášení sol-gel je vhodná jak pro hydrofilní, tak pro hydrofobní vrstvy. Nanášený 

materiál nejprve hydrolyzuje za vzniku koloidního solu, ten je poté aplikován na čočku. 

Poslední fází je žíhání nanesené vrstvy, které však způsobí, že sodíkové ionty pronikají 

z čočky do TiO2, kde zhoršují fotokatalytické účinky vrstvy. Proto se používá ještě vrstva 

SiO2, která funguje jako bariéra. [7, 9, 37] 

Sol-gel lze nanášet několika způsoby. Rozlišujeme spin coating, dip coating a spray 

coating. [7] 

SPIN COATING 

Při rotačním nanášení (spin coating) je připravený roztok (sol) nanesen na čočku, poté 

se začne pomalu otáčet rychlostí asi 500 ot./min. V další fázi se otáčení zrychlí až na 6000 

ot./min. Rychlost závisí na požadované tloušťce vrstvy a době otáčení. Poté se odstraní 

nadbytečný materiál a následuje žíhání. [6, 7] 

DIP COATING 

V tomto případě probíhá aplikace ponořením čočky do nádrže s koloidním solem. 

Po usušení se vloží do směsi rozpouštědel a poté je vyleštěna. Tloušťka konečné vrstvy závisí 

na viskozitě a složení roztoku, době ponoření, rychlosti vytahování, počtu cyklů, ale také 

na podmínkách okolního prostředí (teplota, vlhkost). [7, 9, 40] 

Podobně se provádí barvení organických čoček. 

SPRAY COATING 

Postřikování pomocí stříkací pistole je způsob vhodný pro nanášení vrstev hlavně 

u komplexnějších povrchů, pro čočky se tedy příliš nepoužívá. Má ale několik výhod: jde 

o rychlou metodu, při které nedochází k plýtvání materiálem. [7] 
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4.4 Další povrchové úpravy 

Na brýlové čočky jsou kladeny stále větší nároky. Musí být odolné proti nárazu a odírání, 

mechanicky a tepelně odolné, čiré, měly by chránit oči před oslněním a UV zářením a brýle 

v dnešní době také slouží jako módní doplněk. [40] 

Povrchové úpravy zlepšují užitečné vlastnosti čoček, usnadňují jejich ošetřování, zlepšují 

jejich vzhled. Patří mezi ně antireflexní, absorpční, zrcadlové vrstvy nebo tvrzení. [8, 40] 

4.4.1 Antireflexní vrstva 

Světlo dopadající na povrch čočky se odráží a vytváří parazitní reflexy. Jsou to reflexy 

vnitřní, rohovkové a vnější (obr. 4.1). Ty snižují kontrastní citlivost oka, protože způsobují, 

že na sítnici není vytvářen bod, ale skvrna. Kvůli odraženým paprskům také vznikají 

na povrchu čočky odlesky, které znemožňují pohled do očí nositele brýlí. Pro snížení těchto 

odlesků a zároveň zlepšení propustnosti čočky se na její povrch nanáší antireflexní vrstvy. [2, 

36, 40] 

Antireflexní vrstva využívá tzv. destruktivní interference. To znamená, že paprsek 

odražený od přední a zadní plochy vrstvy, se musí setkat s opačnou fází, ale stejnou 

amplitudou, aby se navzájem vyrušily. Musí být tedy splněny 2 podmínky – fázová (sinová): 

 
  

 

  
  (19) 

a amplitudová: [2, 6, 40] 

    
        . (20) 

Fázovou podmínkou je jasně definována tloušťka vrstvy, amplitudovou index lomu. Aby 

byla propustnost co nejvyšší, nanáší se antireflexní úprava v 5 – 8 vrstvách. Na čočce zůstává 

„zbytkový odraz,“ který zajišťuje zajímavý vzhled. Podle typu úpravy se liší barva tohoto 

odrazu. Nejčastěji je to zelená, fialová nebo zlatá. [6, 7, 40] 

Obr. 4.3: Rozdíly mezi vnitřními, vnějšími a rohovkovými reflexy [2] 
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Čočka s antireflexní vrstvou je více citlivá na mechanické poškození, navíc jsou nečistoty 

zviditelněné nelesknoucím se povrchem čočky. Proto je potřeba nanášet hydrofobní úpravu. 

[8, 36] 

Nanášení antireflexních vrstev bylo popsáno v kapitole výše (4.3.3. Physical Vapour 

Deposition). 

4.4.2 Tvrzení 

Tvrzení je vždy první vrstva, umístěná přímo na čočce. Pokud po ní následují další úpravy, 

funguje jako adhezní vrstva, zlepšuje tedy přilnavost ostatních vrstev. Hlavním důvodem, 

proč se tvrzení provádí, je několikanásobné zpevnění povrchu čočky. Postup je různý 

pro minerální a plastové čočky. [2, 40] 

Tvrzení minerálních čoček 

Touto úpravou je v čočce vyvoláváno vysoké vnitřní nebo povrchové napětí. Bez přímého 

narušení povrchu čočky je velmi těžko zjistitelné, proto se provádí zkouška pomocí kovové 

kuličky určité hmotnosti, která padá na čočku z dané výšky. Existují 2 způsoby tvrzení 

minerálních čoček – tepelné a chemické. [2] 

Tepelné tvrzení 

Čočka je nejprve nahřáta na teplotu blízkou měknutí skla (620–650 °C). Doba zahřívání 

závisí na tloušťce čočky, obvykle se pohybuje mezi 50 a 200 s. Následně je prudce ochlazena 

proudem vzduchu nebo méně často v lázni s kapalinou. Povrch ztuhne velmi rychle, ale uvnitř 

se čočka smršťuje a vzniká v ní tahové napětí (na povrchu tlakové napětí). Na povrchu 

se vytvoří slupka, která má odlišný index lomu od zbytku hmoty. [2, 6] 

 Výhody: odolnost proti poškrábání 

   rychlost (závisí na hmotnosti čočky) 

 Nevýhody: vznik deformací optických ploch 

nevhodné pro vysokoindexové čočky, vyšší dioptrie (nad 10 D), 

bifokální 

   mění barvu a rychlost zabarvování u samozabarvovacích čoček 
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Dá se určit pomocí dvou polarizačních fólií, které se umístí kolmo k sobě, mezi ně se vloží 

čočka. Při průhledu skrz můžeme pozorovat tzv. Maltézský kříž (obr. 4.4 ), podle nějž se tento 

test také nazývá. [6] 

Chemické tvrzení 

Chemické tvrzení funguje na principu iontové výměny v povrchové vrstvě brýlových 

čoček. Probíhá v solné lázni (kyselina křemičitá, dusičnan sodný, dusičnan draselný) ohřáté 

na 460 °C. Celý proces, během kterého dochází k náhradě draselných iontů za sodné, trvá 

přibližně 16 hodin. Tloušťka vytvořené vrstvy je 0,07 mm. Po vyjmutí z roztoku čočka 

vychladne na vzduchu a omyje se proudem teplé vody. [2, 6] 

Výhody: pevnost, odolnost vůči poškrábání (díky velmi vysokému tlakovému 

napětí) 

 Nevýhody: zdlouhavý proces 

   ekonomicky náročné  snížení efektivity 

Kontrola se provádí ponořením čočky do glycerinu. Při prohlédnutí skrz polarizační filtry 

jsou v případě úspěšného tvrzení vidět v periferii tenké svazečky hmoty. [6] 

Tvrzení organických čoček 

Plastové čočky jsou měkčí než minerální, tedy více náchylné na poškrábání. Navíc jsou 

méně odolné vůči teplotě (např. CR 39 jen 100 °C). [8] Používá se lak na bázi polysiloxanů 

nebo akrylátu, díky kterému je vrstva tvrdá, ale zároveň elastická, má velice nízký koeficient 

tření. Důležité je, aby index lomu laku a index lomu čočky měly stejnou nebo podobnou 

hodnotu (index matching), tím se eliminuje vznik nerovností. Před samotným tvrzením musí 

být čočka dokonale očištěna (methanol nebo ultrazvuk), tím se dosáhne lepší přilnavosti 

povrchu. U vysokoindexových čoček se nejprve nanáší primer, který adhezi ještě zvýší. 

Existuje několik způsobů nanášení laku na čočku. [2, 6, 40] 

Obr. 4.4: Test Maltézského kříže [6] 
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Dip coating 

Ponořování čočky do tvrdícího laku (dip coating) a následné vynořování je přesně řízený 

proces. Tloušťka vrstvy závisí na rychlosti vynořování, viskozitě roztoku a čistotě prostředí 

a čočky. Použitý lak je tvořen silikonovým monomerem s titanovým dioxidem, ředí 

se methanolem a T-butyl-alkoholem. Je tvrdší a nelze ho dále barvit. Po vynoření z laku 

se zkontrolují nerovnosti. V případě, že se nějaké objeví, lze lak odstranit chloridem sodným 

a znovu nalakovat. Teprve když je vrstva naprosto rovná, se čočky vloží do pece, kde lak 

při 100 – 120 °C polymeruje. Délka polymerace závisí na indexu lomu, trvá obvykle 2 – 3 h. 

Tloušťka konečné vrstvy je 2 mikrometry. [6, 40] 

 Výhody: tvrdost 

   elastičnost 

 Nevýhody: nelze barvit 

   tvorba Newtonových interferenčních kroužků (obr. 4.5) 

Spin coating 

Lak používaný pro rotační nanášení (spin coating) je měkčí, může se tedy barvit. Brýlová 

čočka se umístí na rotační zařízení, do jejího středu se pustí proud laku, který se díky otáčení 

čočky dokonale rozprostře po povrchu. Tloušťka této vrstvy je asi 3–5 mikrometrů. Jde 

o velmi rychlý proces, včetně UV polymerace trvá několik minut. [2, 6] 

 Výhody: jednoduchost 

   rychlost 

   možnost barvení 

 Nevýhody: menší odolnost vůči poškrábání 

   malé série 

Obr. 4.5: Newtonovy kroužky na čočce [40] 
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In-mold coating 

In-mold coating probíhá přímo ve formě pro výrobu čočky. Ta se nejprve zahřeje, vloží 

se do ní silikonový vak s lakem, pomocí zvýšeného tlaku se vrstva rozprostře po vnitřní straně 

formy a teprve poté se do ní vstříkne organická hmota čočky. [6] 

 Výhody: dokonalé přilnutí 

 Nevýhody: nelze dodatečně barvit 

Vakuové napařování 

Jedná se o nejstarší způsob nanášení tvrdící vrstvy. Poprvé byl použit v roce 1970. Probíhá 

stejně jako u antireflexních vrstev, fyzikálně nebo chemicky. K napařování se používá 

křemík. Někdy se také nazývá quartzing. [6, 40] 

 Výhody: možnost řízení tloušťky vrstvy 

Nevýhody: rozdílná teplotní roztažnost materiálů  narušení povrchu při změnách  

teploty 

4.4.3 Absorpční vrstvy (barvení) 

Barvení se provádí různě u skleněných a plastových brýlových čoček. Využívá 

se především k redukci oslnění, ale i pro terapeutické účely. Volbou vhodného odstínu barvy 

filtru lze totiž zajistit, aby čočkou prošly jen žádoucí vlnové délky světla. Takovým čočkám 

se někdy říká hranové filtry a příklady jejich využití jsou popsány v tab. 4.1. [6] 

Tab. 4.1: Příklady použití hranových filtrů [6] 

Hranový filtr [nm] Příklady použití 

450 
noční slepota, makulární degenerace, retinitis pigmentosa, před operací 

katarakty 

480 makulární degenerace, retinitis pigmentosa, před operací katarakty 

500 makulární degenerace, retinitis pigmentosa, po operaci katarakty, afakie 

540 makulární degenerace, po operaci katarakty, po PRK 

550 achromatopsie, retinitis pigmentosa, albinismus, po operaci katarakty 

600 achromatopsie, poruchy barvocitu, adaptace na tmu 
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Některé barvy jsou také vhodné pro různé sporty např. tenis – žlutá, střelba – oranžová, 

potápění – modrá, cyklistika – hnědá. Podle intenzity zabarvení také čočky rozdělujeme do 5 

kategorií (tab. 4.2), některé typy např. nejsou vhodné pro řízení. [6] 

Tab.4.2: Rozdělení čoček podle intenzity zabarvení [6] 

Kategorie Popis Propustnost od-do [%] 

0 čirý 80 – 100 

1 světlý 43 – 80 

2 středně barevný 18 – 43 

3 tmavý 8 – 18 

4 velmi tmavý 3 – 8 

 

Barvení minerálních čoček 

Nanášení absorpčních vrstev u skleněných čoček je velmi technologicky náročné 

a nákladné, zároveň lze dosáhnout pouze malého rozsahu odstínů, proto se dnes minerální 

čočky téměř nebarví. Absorpční vrstvy se také odřou snadněji než vlastní sklo. [41] 

Čočky jsou nahřáty na 200 až 300 °C a technikou PVD (Physical Vapour Deposition = 

napařování) jsou na zadní povrch čočky nanášeny v tenké vrstvě látky, které jsou schopny 

absorbovat světlo. Patří mezi ně např. oxidy chromu, molybdenu, titanu nebo křemíku nebo 

magnesiový fluorid. Výsledná absorpce je závislá na tloušťce vrstvy, barvě vrstvy a na druhu 

a kvalitě použitého materiálu a brýlové čočky. Tloušťka se pohybuje v řádech mikrometrů. [6, 

8, 36, 41, 42] 

Absorpční vrstvy můžeme nanášet i v gradálních vrstvách, tzn., že se absorpce plynule 

mění ve svislém směru. Většinou je v horní části čočky vrstva silnější (tmavší) a v dolní slabší 

(světlejší). [8, 36] 

Barvení organických čoček 

Barvení plastových čoček je značně jednodušší. Existují 2 metody – pevné barvení 

a ponořování do nádoby s barvou. [8, 41] 
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Pevné barvení 

Pevné barvení spočívá ve smíchání barvy s monomerní hmotou pro tvorbu čočky ještě 

před polymerací. Ke směsi se může také přimíchat látka, která pohlcuje UV záření. [6, 42] 

Ponořování do roztoku s barvou 

Jedná se opět o přísně řízený proces, při kterém je velmi důležitá čistota čočky a prostředí. 

Provádí se před i po aplikaci tvrzení podle toho, jak tvrdící vrstva propouští. Barevné 

pigmenty jsou rozpuštěny v destilované vodě. Čočky se nejprve předehřejí ve vodě o teplotě 

95 °C, teprve poté se ponoří do lázně s barvou. Po vynoření se neutralizují v roztoku vody 

a saponátu, čímž se zabrání vytvoření nechtěného odstínu. Mícháním tří základních odstínů 

(modrá, červená, žlutá) lze dosáhnout téměř jakéhokoli odstínu. Intenzita barvy závisí 

na koncentraci a druhu barvy, době namáčení (1 min – 2 h) a časové souměrnosti ponořování 

a vynořování čočky. Postupným pomalým vynořováním čočky z roztoku může vzniknout 

i gradální barvení. Vysokoindexové a polykarbonátové čočky a čočky s tvrdící vrstvou 

se namáčí opakovaně. Do barvy se někdy přimíchávají látky absorbující UV záření. [6, 8, 36, 

41] 
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5 Cíle práce 

Cílem této práce je porovnat brýlové čočky vyrobené z různých materiálů a především 

s různými povrchovými úpravami z hlediska dvou z jejich základních vlastností – 

propustnosti a smáčivosti. Tyto vlastnosti značně ovlivňují komfort nošení brýlí.  

Experiment je tedy rozdělen do 2 částí. V první části zaměřené na transmitanci zkoumáme, 

jaké množství světla určité vlnové délky projde čočkou s určitou povrchovou úpravou. Druhá 

část je věnována smáčivosti těchto čoček, kterou charakterizuje velikost kontaktního úhlu. 

V závěru práce budeme hodnotit, zda mají povrchové úpravy, a to především samočisticí 

vrstvy, pozitivní či negativní vliv na propustnost čoček. 

Použity byly čočky od různých výrobců (např. Zeiss, Omega Optix) s různými optickými 

mohutnostmi a s různými indexy lomu.  
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6 Experimentální část 

Následuje druhá část práce – experiment. V ní se budeme zabývat měřením propustnosti 

a smáčivosti různých čoček a hodnocením jejich výsledků. 

6.1 Postup měření 

V této kapitole si zjednodušeně popíšeme přístroje, které jsme použili při našem měření, 

podmínky měření a způsob, jakým měření probíhalo. 

6.1.1 Transmitance 

Pro měření transmitance jsme použili vláknový spektrometr S2000 od firmy Ocean Optics, 

Inc. umístěný v laboratoři FBMI v Kladně. Světlo přenášené optickým vláknem dopadá 

na detektor, který je citlivý pro vlnové délky od 200 do 900 nm. Jako zdroj světla slouží 

přístroj DH-2000, taktéž od firmy Ocean Optics, Inc., který dokáže volně kombinovat světlo 

z deuteriové a halogenové lampy. Pro naše měření byla však použita pouze jedna z nich, 

a to deuteriová. [43, 44] 

Měření probíhalo v zatemněné místnosti. Každou čočku jsme nejprve očistili, vyleštili, 

a poté umístili na podstavec, který spojuje 2 optická vlákna (jedno vedoucí ze zdroje světla 

a druhé směřující k analyzátoru). Čočky jsme pokládali tak, aby paprsek světla procházel 

jejím středem. Počítačový software vyhodnotil propustnost dané čočky a zobrazil naměřená 

data. 

 

Obr. 6.1: Vláknový spektrometr S2000 



Experimentální část  34 

 

Transmitanci jsme měřili pro viditelnou část spektra, omezenou na vlnové délky 450-

730 nm. Před každým měřením jsme také ukládali „tmu,“ aby výsledky nebyly zkresleny 

vlivem okolního světla. Výsledky jsme zobrazili graficky a určili průměrné hodnoty 

propustnosti všech čoček. 

6.1.2 Smáčivost 

Při našem měření jsme dále použili přístroj DSA100 firmy Krüss GmbH, taktéž umístěný 

na půdě FBMI v Kladně. Tento přístroj analyzuje kontaktní úhel a přilnavost na pevných 

površích. Kromě toho dokáže plně automaticky určit povrchové napětí, které však pro naše 

měření nehraje žádnou roli. [45, 46, 47] 

Obr. 6.2: : Zdroj světla DH-2000 

Obr. 6.3: Drop Shape Analyzer DSA100 
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Přístroj má několik částí. Osvětlovací část je tvořena zdrojem světla s difuzorem, další 

částí je stolek, jímž lze hýbat ve vertikálním směru. Nad středem stolku je umístěna injekční 

pipeta, v našem případě naplněna destilovanou vodou. Poslední součástí je snímací kamera 

a software, který vyhodnocuje výsledky. 

Před měřením jsme nastavili vhodné zvětšení a zaostřili obraz pomocí otočných šroubů, 

intenzitu osvětlení jsme měnili dle potřeby, pohybovala se v rozmezí 40–60 lx. Očištěnou 

brýlovou čočku jsme umístili na střed stolku a injekční pipetou nad ní vytvořili kapku 

destilované vody, kterou jsme následně pohybem dolů a nahoru umístili na povrch čočky 

(obr. 6.4). Požadovaná plocha dotyku kapky a čočky byla 1,5±0,5 mm
2
. Vzhledem k tomu, 

že nanášení kapky není automatizováno, může být výsledek značně ovlivněn operatérem 

a jeho zručností. Kontaktní úhel jsme odečítali přímo z obrazu, který jsme pozastavili po 2-3 

s od nanesení kapky. Povrch čočky jsme vzhledem k malé velikosti plochy, na které probíhalo 

měření, považovali za lineární. Grafické zobrazení vidíme na obr. 6.5). Po uložení výsledku 

jsme kapku osušili a nechali 5 minut na vzduchu, teprve potom proběhlo další měření. Tento 

cyklus jsme opakovali u každé kapky pětkrát. Přesnost kapkové metody měření kontaktního 

úhlu přístrojem DSA100 je ±3°.   

Obr. 6.5: Detailní záběr na čočku s nanesenou kapkou 

Obr. 6.4: Grafické vyhodnocení kontaktního úhlu 
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6.2 Testované čočky 

V následujících tabulkách 6.1 a 6.2 jsou uvedeny všechny čočky, které jsme použili 

v experimentu. Volili jsme takové, které mají rozdílný index lomu, případně odlišnou 

povrchovou úpravu nebo jsou od jiného výrobce.  

Tab. 6.1: Čočky použité v experimentu s indexem lomu >1,5 

Materiál Výrobce Index lomu Povrchová úprava 

plast - 1,57 HMC 

plast Zeiss 1,6 HMC+ 

plast Transitions 1,6 SHMC 

plast - 1,6 HC 

plast - 1,6 AR 

plast - 1,6 HMC 

plast - 1,6 SHMC 

plast - 1,6 SHMC Blue 

plast - 1,6 Nano UV 

plast - 1,6AS SuperHC 

plast - 1,6AS HMC 

plast - 1,6AS SHMC, Nano UV 

plast Zeiss 1,67 HMC+ 

plast - 1,67 SHMC 

plast Transitions 1,67AS SHMC 

plast - 1,67AS HMC 

plast - 1,67AS Nano 
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Tab. 6. 2:Čočky použité v experimentu s indexem lomu 1,5 

Materiál Výrobce Index lomu Povrchová úprava 

minerál - 1,5 AR 

CR-39 Omega Optix 1,5 HC 

CR-39 Omega Optix 1,5 AR 

CR-39 Zeiss 1,5 DV Blueprotect 

CR-39 Zeiss 1,5 DV Silver 

CR-39 Zeiss 1,5 DV Drivesafe 

plast Omega Optix 1,5 HC 

plast Omega Optix 1,5 SuperAR 

plast Omega Optix 1,5 HMC 

plast Omega Optix 1,5 Aqua 

plast Omega Optix 1,5 EyeDrive 

plast Zeiss 1,5 HMC 

plast Zeiss 1,5 LotuTec 

plast Zeiss 1,5 Combi NT 

plast Zeiss 1,5 DV Platinum 

plast Transitions 1,5 HMC 

plast Transitions 1,5 SHMC 

plast - 1,5 SuperHC 

plast - 1,5 HMC 

plast - 1,5 SHMC 

plast - 1,5 SHMC, BlueCut 

plast - 1,5 Nano 

plast - 1,5 Nano UV 

 

Mezi použité povrchové úpravy patří: tvrzení nebo supertvrzení (HC, superHC), 

antireflexní úprava nebo superantireflex (AR, super AR), HMC (antireflexní a hydrofobní 
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úprava), HMC+ a SHMC (jako HMC, navíc oleofobní úprava), DuraVision (DV), LotuTec a 

Combi NT od firmy Zeiss, Aqua (hydrofobní úprava od firmy Omega Optix), Nano a Nano 

UV (hydrofobní úpravy s antireflexem nanášeny speciálními nanotechnologiemi), BlueCut 

(úprava proti modrému světlu). 

6.3 Výsledky 

Vzhledem k zaměření experimentální části této bakalářské práce, budou výsledky 

rozděleny do 2 kapitol – transmitance a smáčivost, a dále podle typu povrchové úpravy.  

Počet a povrchové úpravy brýlových čoček jsou dány možnostmi Fakulty biomedicínského 

inženýrství v Kladně. Použité čočky byly jak neopracované, tak i opracované, při jejichž 

zábrusu došlo k částečnému poškození brýlové čočky, které ale nemělo vliv na stav 

povrchové úpravy. 

6.3.1 Transmitance 

Tvrzené čočky 

K dispozici jsme měli celkem 5 čoček s tvrzením. Jedná se o zcela základní úpravu, kterou 

má dnes v podstatě každá čočka. Vzhledem k absenci antireflexní vrstvy bychom 

předpokládali, že propustnost těchto čoček bude nízká. Avšak testované čočky vykazovaly 

propustnost v rozmezí od 86,74 % do 95,10 %, v závislosti na indexu lomu.  

 

Graf 6.1: Transmitance čoček s tvrzením 
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Jak můžeme vidět v grafu 6.1, nejlépe si vedla čočka s indexem lomu 1,5 od firmy Omega 

Optix. Její průměrná transmitance byla 93,67 %, maxima dosáhla na vlnové délce 694 nm, 

kdy byla propustnost 95,10 %. Hůře dopadly čočky s vyšším indexem lomu, kdy průměrná 

hodnota propustnosti plastové čočky s indexem lomu 1,6 byla pouze 90,99 %. 

 

Antireflexní úprava 

Tato úprava by měla snižovat odraz světla na povrchu čočky, tedy lze předpokládat, 

že transmitance takové čočky bude vyšší než u čočky s pouhým tvrzením.  

V grafu 6.2 můžeme vidět, že toto tvrzení je pravdivé, ale záleží na materiálu, ze kterého je 

čočka vyrobena. Minerální čočka s indexem lomu 1,5 projevuje nižší propustnost než čočky 

plastové se stejným indexem lomu. Její průměrná propustnost je 88,89 %, přičemž maxima 

91,20 % dosahuje na vlnové délce 649 nm. Propustnosti téměř 100 % zde dosáhla čočka 

z materiálu CR-39 s indexem lomu 1,5. 

 

Graf 6.2: Transmitance čoček s antireflexní úpravou 

 

HMC 

Jedná se opět o čočky s tvrzením a několikavrstevnou antireflexní úpravou, ovšem oproti 

předchozím je součástí HMC úpravy navíc vrstva hydrofóbní.  

V grafu 6.2 jsme sledovali plastové čočky s indexem lomu 1,5 od různých výrobců. Grafy 

propustnosti těchto čoček jsou téměř shodné, jedinou výjimkou je zde samozabarvovací čočka 
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firmy Transitions. Její průměrná propustnost (93,83 %) je značně nižší než u ostatních 

výrobců. Transmitance všech sledovaných čoček však dosahuje maxima mezi vlnovými 

délkami 640 až 690 nm. 

 

Graf 6.3: Transmitance čoček s HMC vrstvou, n = 1,5 

V dalším grafu (graf 6.4) jsme porovnávali čočky vyšších indexů lomů s vrstvou HMC. 

Vidíme, že vliv na propustnost má nejen index lomu, ale také asféricita čočky. Nejvyšší 

průměrnou transmitanci má zde čočka s nejnižším indexem lomu 1,57, a to 97,42 %. Čočka 

s vyšším indexem lomu (1,67), která je navíc asférická dosahuje průměrné transmitance 

95,85 %. 

 

Graf 6.4: Transmitance čoček s HMC vrstvou a různými indexy lomu 
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HMC+, SHMC 

Součástí těchto vrstev je opět tvrzení, antireflexní multivrstva, hydrofóbní úprava a navíc 

úprava oleofóbní. Firma Omega Optix také nabízí tuto vrstvu ve 2 variantách – s modrým 

a zeleným zbytkovým odleskem. Ve výzkumu jsme použili také čočky značek Zeiss 

a Transitions. [48] 

S rostoucím indexem lomu čoček s úpravami HMC+ a SHMC klesá jejich propustnost. 

Průměrná propustnost čočky s indexem lomu 1,5 byla 97,51 % u čočky s indexem lomu 1,67 

už jen 82,62 % s maximem 87,06 % na vlnové délce 699 nm. 

 

Graf 6.5: Transmitance čoček HMC+, SHMC 

 

U samozabarvovacích čoček Transitions opět pozorujeme sníženou propustnost oproti stále 

čirým čočkám. Nejnižší průměrné propustnosti (80,41 %) dosáhla čočka s indexem lomu 1,5, 

následována asférickou čočkou s indexem lomu 1,67 (81,21 %). Nejvíce propustná je čočka 

s indexem lomu 1,6, její průměrná transmitance je 89,02 %, tedy stále nižší než u ostatních 

výrobců. Můžeme si ale všimnout změny trendu, tedy že čočka s vyšším indexem lomu je 

více propustná pro viditelné světlo. 
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Graf 6.6: Transmitance čoček SHMC značky Transitions 

 

DuraVision 

DuraVision (DV) je speciální povrchová úprava, kterou nabízí firma Zeiss. Sestává 

se z tvrzení, antireflexních úprav a z dalších vrstev, které závisí na konkrétním typu úpravy. 

DV BlueProtect – chrání před zářením LED diod, obrazovek počítačů, tabletů či 

televizorů. Snižuje propustnost ve spektru 380 – 455 nm. [49] 

DV Platinum – povrch čočky s  touto úpravou je až třikrát tvrdší než u čoček Zeiss s AR 

vrstvou, dále má samočisticí úpravu zjednodušující čištění. Její zbytkový odlesk má estetičtěji 

vypadající modrou barvu. [50] 

DV Silver – zvyšuje propustnost (až o 20%), snižuje nežádoucí odlesky na zadní ploše 

čočky. Zbytkový odlesk má opět modrou barvu. [51] 

DV DriveSafe – vrstva snižující oslnění, zohledňující šířku zornic při různém osvětlení. 

Tato čočka je vhodná pro řidiče. [52] 
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Graf 6.7: Transmitance čoček DuraVision 

Propustnosti čoček DuraVision popisuje graf 6.3. Všechny testované čočky měly index 

lomu 1,5. Nejvyšší propustnost má čočka DV Silver, průměrná transmitance je 97,47 % 

s maximem téměř 100 %. U čočky s hydrofóbní úpravou DV Platinum pozorujeme značné 

snížení propustnosti (90,47 %). Propustnost zbývajících 2 čoček, DV BlueProtect a DV 

DriveSafe vykazuje rostoucí tendenci se vzrůstající vlnovou délkou. Průměrná transmitance je 

88,50 % (DV BlueProtect) a 87,08 % (DV DriveSafe). 

 

Nano, Nano UV 

Nano úprava je kombinací antireflexních a superhydrofóbních vrstev nanášených pomocí 

nanotechnologií. Díky tomuto způsobu je povrch čočky velmi pevný, k tomu jsou lehké 

a odolné vůči poškrábání. [53] 

Vrstva Nano UV přidává navíc filtr ultrafialového záření, tedy záření nižších vlnových 

délek (380–420 nm). 
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Graf 6.8: Transmitance úpravy Nano a Nano UV 

U vrstvy Nano sledujeme nižší propustnost než u vrstvy Nano UV (graf 6.8). Nejhůře 

dopadla plastová čočka s indexem lomu 1,5, jejíž průměrná propustnost je 92,97 % 

s maximem 94,99 % na vlnové délce 655 nm. Vrstva Nano UV vykazuje vyšší transmitanci, 

avšak nedosahuje takových výsledků jako čočky s antireflexem. Čočka s indexem lomu 1,5 

má propustnost 98,26 %, asférická čočka s indexem lomu 1,6 pouze 97,00 %. 

Ostatní povrchové úpravy 

Aqua je speciální povrchová úprava firmy Omega Optix. Tvoří ji tvrzení, antireflexní 

vrstvy a superhydrofóbní úprava. [48] 

LotuTec od firmy Zeiss odpuzuje vodu a mastnotu, snižuje prudké osvětlení a reflexy. [54] 

Combi NT, taktéž od firmy Zeiss, kombinuje tvrzení, antireflex a hydrofóbní vrstvu. 

BluCut snižuje propustnost pro modré světlo, je to tedy vhodná úprava pro uživatele 

počítačů, tabletů a dalších podobných zařízení. [55] 

EyeDrive je čočka určená pro řidiče. Snižuje nežádoucí oslnění až o 90 %. [56] 
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Graf 6.9: Transmitance ostatních čoček 

Z této skupiny čoček má nejvyšší propustnost čočka EyeDrive, průměrně 98,10 %, při 

vyšších vlnových délkách se však snižuje. Velmi dobrou transmitanci vykazuje také čočka 

s úpravou Aqua, maxima téměř 100,00 % dosahuje při vlnové délce 648 nm. U čočky 

BlueCut pozorujeme výrazné zhoršení propustnosti při vlnových délkách 540–640 nm. 

V průměru dosahuje transmitance 88,42 %. 
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6.3.2 Smáčivost 

V druhé části experimentu jsme se zaměřili na měření kontaktního neboli smáčecího úhlu. 

Stejně jako u propustnosti jsme čočky rozdělili podle povrchových úprav.  

Tvrzené čočky 

Jako první jsme měřili tvrzené čočky bez dalších povrchových úprav. Všechny testované 

povrchy se ukázaly jako hydrofilní, to znamená, že kontaktní úhel všech byl menší než 90 °. 

Výsledky jsou uvedeny v tab.6.3, smáčivost jedné z čoček potom na obrázku 6.6. 

Tab. 6.3: Kontaktní úhly čoček s tvrzením 

Materiál Index lomu Výrobce Povrchová úprava Průměr [°] 

plast 1,5 Omega Optix HC 82,6±1,9 

plast 1,5 - Supertvrzení 85,8±2,6 

CR-39 1,5 Omega Optix HC 86,7±1,9 

plast 1,6 - HC  80,9±1,8 

plast 1,6 AS - Supertvrzení 66,6±1,2 

 

Obr. 6.6: Smáčivost plastové asférické čočky s indexem lomu 1,6 a supertvrzením 
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Antireflexní úprava 

U čoček s antireflexní úpravou jsme pozorovali zvětšení kontaktního úhlu až na 110,7±1,9 ° 

(tab. 6.4), kterého dosáhla plastová čočka s indexem lomu n = 1,6. 

Tab. 6.4: Kontaktní úhly čoček s antireflexní úpravou 

Materiál Index lomu Výrobce Povrchová úprava Průměr [°] 

plast 1,5 Omega Optix super AR 105,1±1,1 

CR-39 1,5 Omega Optix AR 108,7±0,8 

minerál 1,5 - AR 107,1±2,1 

plast 1,6 - AR 110,7±1,9 

 

 

 

HMC 

Srovnatelných výsledků jako antireflexní úprava dosáhly i čočky s hydrofóbní úpravou 

HMC. Podobně jako u transmitance můžeme vidět zvětšování smáčecího úhlu s rostoucím 

indexem lomu. Čočka s indexem lomu n = 1,5 měla kontaktní úhel 99,0±1,5 °, asférická čočka 

s indexem lomu n = 1,67 už 107,6±2,6 °. 

 

 

Obr. 6.7: Smáčivost minerální čočky s indexem lomu 1,5 a antireflexní úpravou 
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Tab. 6.5: Kontaktní úhly čoček s vrstvou HMC 

Materiál Index lomu Výrobce Povrchová úprava Průměr [°] 

plast 1,5 Omega Optix HMC 99,0±1,5 

plast 1,5 Zeiss HMC 106,9±2,5 

plast 1,5 - HMC 101,3±1,7 

plast 1,5 Transitions HMC 105,4±1,9 

plast 1,57 - HMC 105,8±1,7 

plast 1,6 - HMC 105,8±1,8 

plast 1,6 AS - HMC 110,2±1,2 

plast 1,67 - HMC 105,2±0,5 

plast 1,67 AS - HMC 107,6±2,6 

 

 

Obr. 6. 8: Smáčivost plastové čočky s indexem lomu 1,5 a úpravou HMC 
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HMC+, SHMC 

Výsledky měření kontaktních úhlů povrchových úprav HMC+ a SHMC jsou uvedeny 

v tabulce 6.6. Všechny čočky jsou hydrofóbní, nejvíce zabarvovací čočka Transitions 

s indexem lomu n = 1,5, jejíž kontaktní úhel je 112,7±1,6 °. 

Tab. 6.6: Kontaktní úhly s vrstvami HMC+ a SHMC 

Materiál Index lomu Výrobce Povrchová úprava Průměr [°] 

plast 1,5 - SHMC 110,0±0,9 

plast 1,6 - SHMC 106,9±1,2 

plast 1,6 Zeiss HMC+ 107,0±1,5 

plast 1,67 Zeiss HMC+ 104,6±1,0 

plast 1,67 - SHMC 109,0±2,0 

plast 1,5 Transitions SHMC 112,7±1,6 

plast 1,6 Transitions SHMC 109,6±1,4 

plast 1,67 AS Transitions SHMC 111,4±1,1 

 

 

 

  

Obr. 6.9: Smáčivost plastové čočky s indexem lomu 1,5 a úpravou SHMC 
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DuraVision 

Firma Zeiss uvádí, že čočky s úpravou DuraVision Platinum dosahují velikosti kontaktního 

úhlu více než 110 °. Podle našeho měření je ale tato čočka více smáčivá (θ = 103,1±1,2 °). 

Další výsledky jsme zaznamenali do tab. 6.7. 

Tab. 6.7: Kontaktní úhly čoček s vrstvou DuraVision 

Materiál Index lomu Výrobce Povrchová úprava Průměr [°] 

CR-39 1,5 Zeiss DV Blueprotect 106,0±2,6 

plast 1,5 Zeiss DV Platinum 103,1±1,2 

CR-39 1,5 Zeiss DV Silver 106,6±1,6 

CR-39 1,5 Zeiss DV DriveSafe 104,8±3,1 

 

Nano, Nano UV 

Stejně jako u trasmisivity i u smáčivosti dosáhly nejlepší výsledku brýlové čočky 

s úpravou Nano a Nano UV (tab. 6.8). Nejméně smáčivá je plastová čočka s indexem lomu n 

= 1,67 (θ = 115,5±1,5 °). 

Tab. 6.8: Kontaktní úhly čoček s vrstvami Nano a Nano UV 

Materiál Index lomu Výrobce Povrchová úprava Průměr [°] 

plast 1,5 - Nano 115,5±1,5 

plast 1,5 - Nano UV 107,4±1,8 

plast 1,6 - Nano UV 115,4±1,8 

plast 1,6 AS - Nano UV 114,1±1,4 

plast 1,67 AS - Nano 109,0±2,3 

 

Ostatní povrchové úpravy 

Ze zbývajících povrchových úprav měla nejmenší kontaktní úhel vrstva EyeDrive firmy 

Omega Optix (θ = 98,3±0,5 °), naopak největší čočka s úpravou Combi NT firmy Zeiss 

(θ = 109,4±1,9 °), ostatní vidíme v tab. 6.8. 



Experimentální část  51 

 

Tab. 6.9: Kontaktní úhly ostatních povrchových úprav 

Materiál Index lomu Čočka Povrchová úprava Průměr [°] 

plast 1,5 Omega Optix Aqua 104,8±2,8 

plast 1,5 Zeiss LotuTec 106,2±1,3 

plast 1,5 Zeiss Combi NT 109,4±1,9 

plast 1,5 - BlueCut 109,0±1,4 

plast 1,5 Omega Optix EyeDrive 98,3±0,5 
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7 Diskuse 

V experimentální části práce jsme měřili propustnost a kontaktní úhel čoček s tvrzením, 

antireflexní úpravou, samočisticími vrstvami, tedy hydrofobní a hydrofilní, dále oleofobní či 

antistatickou úpravou apod. V několika dalších řádcích shrneme výsledky našeho výzkumu 

a ověříme, zda mezi těmito 2 vlastnostmi existuje nějaká souvislost. 

Jediné z testovaných čoček, které vykazovaly hydrofilitu, byly čočky tvrzené, bez dalších 

povrchových úprav. Naměřené kontaktní úhly se pohybovaly v rozmezí 66,6–86,7 °. Žádná 

z čoček tedy nemá superhydrofilní povrch (θ<50 °). Transmitance tvrzených čoček byla 

od 90,99 % do 93,67 % 

U antireflexních vrstev jsme pozorovali velký nárůst hodnot kontaktních úhlů, stejně 

jako propustnosti oproti tvrzeným čočkám. Čočka s největším indexem lomu (n = 1,6) měla 

jak největší kontaktní úhel (θ = 110,7±1,9 °), tak i největší propustnost (T = 98,86 %). Jedinou 

výjimkou zde byla čočka minerální, která měla srovnatelnou smáčivost, ale nižší propustnost 

(T = 88,89 %) než ostatní. 

Kontaktní úhel čoček s povrchovou úpravou HMC závisí na indexu lomu konkrétní čočky. 

Čím větší byl index lomu, tím méně byl povrch smáčivý. Také čočky s asférickým designem 

měly kontaktní úhel větší než čočky sférické. Pro srovnání uvedeme příklad. Sférická čočka 

s indexem lomu 1,5 (θ = 99,0±1,5 °) měla propustnost 97,23 %, asférická čočka s indexem 

lomu 1,6 (θ = 110,2±1,2 °) už jen 90,94 %. 

Vrstvy HMC+ a SHMC vykazovaly stejnou závislost na indexu lomu a asféricitě čočky 

jako předchozí úprava HMC. Zajímavější vlastnosti jsme pozorovali u čoček značky 

Transitions, které měly malou smáčivost (n = 1,5; θ = 112,7±1,6 °), ale o to horší transmitanci 

(n = 1,5; T = 80,41 %). To však mohlo být způsobeno stářím těchto zabarvovacích čoček. 

Další testovanou úpravou byla vrstva DuraVision firmy Zeiss a její 4 formy. Nejlépe, jak 

z hlediska propustnosti, tak z hlediska smáčivosti, dopadla úprava DV Silver (θ = 

106,6±1,6 °, T = 97,47 %). Ostatní vrstvy (DV BlueProtect, DV Platinum a DV DriveSafe) 

všechny překročily velikost kontaktního úhlu θ>103 °, ale jejich průměrná transmitance byla 

maximálně T = 90,47 %. 

Celkově dosáhly nejlepších výsledků vrstvy Nano a Nano UV. Nejméně smáčivá byla 

čočka s indexem lomu n = 1,5 (θ = 115,5±1,5 °) s propustností T = 92,67 %. Čočka s indexem 

lomu n = 1,6 (θ = 115,4±1,8 °) měla propustnost dokonce T = 97,60 %. 
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Další testované úpravy byly Aqua, LotuTec, Combi NT, BlueCut a EyeDrive od různých 

výrobců (Zeiss, Omega Optix). Naměřené propustnosti a kontaktní úhly těchto vrstev 

odpovídají tomu, co uvádí jednotliví výrobci. 

Při měření obou vlastností velmi záleželo na šikovnosti operatéra. U transmitance musela 

být čočka přesně centrována. Některé čočky však byly již po zábrusu, a tedy se špatně určoval 

jejich střed. V některých případech pravděpodobně došlo k fokusaci nebo defokusaci paprsku, 

což se projevilo zvýšením hodnot nad 100 % nebo naopak propadem v určité části spektra. 

V případě smáčivosti zase záleželo na velikosti kapky nanášené na čočku a na čase, po kterém 

se kontaktní úhel odečítal.  

U žádné z čoček nebylo dosaženo superhydrofility(θ<50 °) ani superhydrofobity (θ<150 °). 

  



Závěr  54 

 

8 Závěr 

Práce byla rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části, byly prostudovány dnes 

používané materiály pro výrobu brýlových čoček. Popsali jsme jejich základní vlastnosti 

a výhody a nevýhody. Dále jsme se zaměřili na povrchové úpravy čoček, jako jsou tvrzení, 

antireflexní úprava, barvení. Podrobně jsme popsali 2 typy samočisticích vrstev – hydrofobní 

a hydrofilní, používané materiály a způsoby, kterými se na čočku nanášejí. S nimi souvisí 

také pojem smáčivost, který je do určité míry charakterizuje. 

Experimentální část měla taktéž 2 části – jednu věnovanou transmitanci a druhou 

smáčivosti testovaných čoček. Oba parametry jsme měřili na půdě Fakulty biomedicínského 

inženýrství v Kladně.  

Transmitanci jsme měřili na spektrometru v rozmezí vlnových délek 450-730 nm, tedy 

pro viditelnou část spektra. Výsledky jsme zpracovali do grafů podle jednotlivých typů 

povrchových úprav. Závěry dopadly dle očekávání. Tvrzené čočky měly maximální 

transmitanci T = 93,67 %, u antireflexních vrstev jsme pozorovali nárůst až na téměř 100% 

propustnost. Podobně dopadly i čočky s úpravou HMC, Nano a Nano UV, ale u ostatních 

vrstev došlo opět k propadu hodnot oproti antireflexní úpravě. Nejhorší propustnost měly 

čočky značky Transitions, jejichž maximální propustnost byla T = 93,17 %. 

K měření smáčivosti jsme použili kapkový analyzátor. Každé měření jsme opakovali 

pětkrát, podrobné výsledky jsou v příloze (příloha A-G). Výsledky jsme zpracovali 

do tabulek, uvedli jsme průměrné hodnoty kontaktního úhlu a směrodatnou odchylku. 

Nejmenších hodnot dosáhly opět čočky s tvrzením. Jejich kontaktní úhly se pohybovaly 

v rozmezí 66,6-86,7 °, jde tedy o hydrofilní povrchy. Nejvyšší hodnoty nabývaly čočky 

s úpravami HMC+, SHMC, Nano a Nano UV (až 115,5 °), u kterých výrobci uvádějí 

hydrofobní úpravu.  

Cílem práce bylo najít souvislost mezi propustností čočky a její smáčivostí. Provedenými 

testy a zpracováním a porovnáním jejich výsledků jsme cíl splnili. Můžeme říct, že 

hydrofobní úpravy povrchu sice zlepšují samočisticí účinky brýlových čoček, avšak na úkor 

toho zhoršují jejich propustnost. Pokud bychom hledali vrstvu s dobrými samočisticími 

účinky, ale malým vlivem na snížení propustnosti, byla by to úprava Nano UV (transmitance 

až 98,26 %, kontaktní úhel až 115,5 °).  
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10  Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

n  index lomu prostředí 

c m/s
 

rychlost světla ve vakuu 

  nm vlnová délka 

v  m/s rychlost světla určité vlnové délky 

v0  m/s rychlost světla ve vzduchu 

  Abbeovo číslo 

nD  index lomu pro zelené světlo 

nF  index lomu pro modré světlo 

nC  index lomu pro červené světlo 

R % odrazivost = reflektance 

A % pohltivost = absorbance 

T % propustnost = transmitance 

θ ° kontaktní úhel 

θA ° kontaktní úhel postupující 

θR ° kontaktní úhel ustupující 

σSV N/m mezifázové napětí na rozhraní pevná látka/plyn 

σSL N/m mezifázové napětí na rozhraní pevná látka/kapalina 

σLV N/m mezifázové napětí na rozhraní kapalina/plyn 

ESV J entalpie na rozhraní pevná látka/plyn 

ESL J entalpie na rozhraní pevná látka/kapalina 

ELV J entalpie na rozhraní kapalina/plyn 

e
- 

 elektron 

h
+ 

 díra 

OH
- 

 hydroxylový radikál 

O2
- 

 oxidový radikál 

d m tloušťka vrstvy 

t m délka optické dráhy 

x m vzdálenost mezi tmavými proužky interferenčního spektra 

S m
2 

plocha 

g m/s
2 

gravitační zrychlení 

h m výška sloupce kapaliny v kapiláře 

o m obvod Wilhelmyho desky 

   kg/m
3 

rozdíl hustoty kapaliny a materiálu 

F N síla 

V m
3 

objem 

I lx intenzita světla po průchodu vzorkem 

I0 lx intenzita světla dopadajícího na vzorek 

ε dm
3
/mol*cm molární absorpční koeficient 

l m tloušťka vzorku 

C mol/dm
3 

koncentrace vzorku 

    smáčecí teplo 
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

PMMA polymethylmethakrylát 

CR-39 Columbia Resin 39 = kolumbijská pryskyřice 39 

PC polykarbonát 

NXT trivex 

CVD Chemical Vapour Deposition = chemické vakuové napařování 

PVD Physical Vapour Deposition = fyzikální vakuové napařování 

HC tvrzení (hardcoating) 

AR antireflexní vrstva 

DV DuraVision 

DSA Drop Shape Analyzator 

ADSA Axisymmetric Drop Shape Analysis 
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14  Přílohy 

Příloha A: Naměřené kontaktní úhly čoček s tvrzením 

Materiál 
Index 
lomu 

Výrobce 
Povrchová 

úprava 
Pořadí 
měření 

Kontaktní úhel θ 
[°] 

Průměr 
[°] 

plast 1,5 
Omega 
Optix 

HC 

1 81,5 

82,6±1,9 

2 81,6 

3 83,5 

4 83,4 

5 82,8 

plast 1,5 - Supertvrzení 

1 84,6 

85,8±2,6 

2 86,8 

3 87,3 

4 84,4 

5 85,8 

CR-39 1,5 
Omega 
Optix 

HC 

1 86,8 

86,7±1,9 

2 85,3 

3 86,3 

4 87,9 

5 87,0 

plast 1,6 - HC 

1 82,1 

80,9±1,8 

2 81,6 

3 81,0 

4 79,8 

5 80,2 

plast 1,6 AS - Supertvrzení 

1 66,5 

66,6±1,2 

2 66,2 

3 65,8 

4 67,4 

5 67,0 
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Příloha B: Naměřené kontaktní úhly čoček s antireflexní úpravou 

Materiál 
Index 
lomu 

Výrobce 
Povrchová 

úprava 
Pořadí 
měření 

Kontaktní úhel θ 
[°] 

Průměr 
[°] 

plast 1,5 
Omega 
Optix 

super AR 

1 105,9 

105,1±1,1 

2 104,6 

3 105,6 

4 105,3 

5 104,0 

CR-39 
 

Omega 
Optix 

AR 

1 109,0 

108,7±0,8 

2 109,0 

3 108,2 

4 108,3 

5 109,2 

minerál 1,5 - AR 

1 107,8 

107,1±2,1 

2 105,3 

3 106,7 

4 107,8 

5 107,9 

plast 1,6 - AR 

1 109,9 

110,7±1,9 

2 109,7 

3 110,4 

4 112,1 

5 111,2 
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Příloha C: Naměřené kontaktní úhly čoček s úpravou HMC 

Materiál 
Index 
lomu 

Výrobce 
Povrchová 

úprava 
Pořadí 
měření 

Kontaktní úhel θ 
[°] 

Průměr 
[°] 

plast 1,5 
Omega 
Optix 

HMC 

1 98,8 

99,0±1,5 

2 99,0 

3 100,0 

4 97,9 

5 99,5 

plast 1,5 Zeiss HMC 

1 105,3 

106,9±2,5 

2 105,6 

3 108,3 

4 106,5 

5 108,6 

plast 1,5 - HMC 

1 102,8 

101,3±1,7 

2 101,5 

3 100,6 

4 101,2 

5 100,6 

plast 1,5 Transitions HMC 

1 104,9 

105,4±1,9 

2 104,1 

3 104,6 

4 106,3 

5 107,2 

plast 1,57 - HMC 

1 107,2 

105,8±1,7 

2 105,7 

3 105,0 

4 105,2 

5 105,9 

plast 1,6 - HMC 

1 105,7 

105,8±1,8 

2 107,0 

3 106,9 

4 105,1 

5 104,3 

plast 1,6 AS - HMC 

1 110,7 

110,2±1,2 

2 111,2 

3 109,8 

4 110,0 

5 109,4 
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Materiál 
Index 

lomu 
Výrobce 

Povrchová 

úprava 

Pořadí 

měření 
Kontaktní úhel θ 

[°] 
Průměr 

[°] 

plast 1,67 - HMC 

1 105,0 

105,2±0,5 

2 105,4 

3 105,4 

4 105,5 

5 104,7 

plast 1,67 AS - HMC 

1 109,6 

107,6±2,6 

2 108,0 

3 106,1 

4 106,9 

5 107,6 

 

  



Přílohy  70 

 

Příloha D: Naměřené kontaktní úhly čoček s úpravami HMC+ a SHMC 

Materiál 
Index 
lomu 

Výrobce 
Povrchová 

úprava 
Pořadí 
měření 

Kontaktní úhel θ 
[°] 

Průměr 
[°] 

plast 1,5 - SHMC 

1 110,6 

110,0±0,9 

2 109,7 

3 109,7 

4 109,5 

5 110,4 

plast 1,6 - SHMC 

1 107,1 

106,9±1,2 

2 106,4 

3 107,9 

4 106,5 

5 106,6 

plast 1,6 Zeiss HMC+ 

1 106,4 

107,0±1,5 

2 107,5 

3 106,9 

4 108,2 

5 105,8 

plast 1,67 Zeiss HMC+ 

1 105,2 

104,6±1,0 

2 104,7 

3 104,0 

4 105,1 

5 103,8 

plast 1,67 - SHMC 

1 109,8 

109,0±2,0 

2 109,6 

3 109,5 

4 107,4 

5 108,6 

plast 1,5 Transitions SHMC 

1 111,9 

112,7±1,6 

2 112,6 

3 111,7 

4 113,5 

5 113,9 

plast 1,6 Transitions SHMC 

1 109,7 

109,6±1,4 

2 109,9 

3 110,0 

4 108,3 

5 110,3 

plast 1,67 AS Transitions SHMC 

1 111,2 

111,4±1,1 

2 112,2 

3 111,5 

4 110,7 

5 111,5 
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Příloha E: Naměřené kontaktní úhly čoček s úpravou DuraVision 

Materiál 
Index 
lomu 

Výrobce 
Povrchová 

úprava 
Pořadí 
měření 

Kontaktní úhel θ 
[°] 

Průměr 
[°] 

CR-39 1,5 Zeiss DV Blueprotect 

1 105,6 

106,0±2,6 

2 108,3 

3 105,5 

4 105,0 

5 105,4 

plast 1,5 Zeiss DV Platinum 

1 103,7 

103,1±1,2 

2 102,3 

3 103,5 

4 102,5 

5 103,6 

CR-39 1,5 Zeiss DV Silver 

1 108,0 

106,6±1,6 

2 106,2 

3 106,2 

4 107,1 

5 105,3 

CR-39 1,5 Zeiss DV DriveSafe 

1 104,3 

104,8±3,1 

2 107,5 

3 105,0 

4 103,5 

5 103,6 

 

  



Přílohy  72 

 

Příloha F: Naměřené kontaktní úhly čoček s úpravami Nano a Nano UV 

Materiál 
Index 
lomu 

Výrobce 
Povrchová 

úprava 
Pořadí 
měření 

Kontaktní úhel θ 
[°] 

Průměr 
[°] 

plast 1,5 - Nano 

1 115,5 

115,5±1,5 

2 114,4 

3 115,2 

4 116,5 

5 115,7 

plast 1,5 - Nano UV 

1 109,0 

107,4±1,8 

2 107,0 

3 106,9 

4 107,0 

5 107,3 

plast 1,6 - Nano UV 

1 116,8 

115,4±1,8 

2 115,5 

3 114,6 

4 116,2 

5 113,9 

plast 1,6 AS - Nano UV 

1 113,9 

114,1±1,4 

2 114,2 

3 114,5 

4 112,8 

5 114,9 

plast 1,67 AS - Nano 

1 110,6 

109,0±2,3 

2 110,0 

3 108,2 

4 107,9 

5 108,3 
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Příloha G: Naměřené kontaktní úhly čoček s dalšími povrchovými úpravami 

Materiál 
Index 
lomu 

Čočka 
Povrchová 

úprava 
Pořadí 
měření 

Kontaktní úhel θ 
[°] 

Průměr 
[°] 

plast 1,5 
Omega 
Optix 

Aqua 

1 105,3 

104,8±2,8 

2 106,9 

3 103,1 

4 104,2 

5 104,6 

plast 1,5 Zeiss LotuTec 

1 106,7 

106,2±1,3 
2 105,6 

3 107,2 

4 105,9 
5 105,6 

plast 1,5 Zeiss Combi NT 

1 109,5 

109,4±1,9 

2 110,7 

3 108,4 

4 108,5 

5 109,9 

plast 1,5 - BlueCut 

1 108,3 

109,0±1,4 

2 108,5 

3 109,9 

4 109,6 

5 108,7 

plast 1,5 
Omega 
Optix 

EyeDrive 

1 98,7 

98,3±0,5 

2 98,4 

3 98,5 

4 98,2 

5 97,8 

  


