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Anotácia:
Opisovaný spôsob je založený na spájaní čiastočne vytvr
dených siloxánových polym érnych vlákien (1, 2), ktoré sa
k sebe priblížia tak, že sa dotknú v jednom alebo viacerých
bodoch a následne sa vytvorí spoj/e (3, 4). Zahriatím také
hoto spoja dôjde k úplnému vytvrdnutiu polysiloxánu. Ďa
lej sa opisuje spôsob, pri ktorom sa čiastočne vytvrdnuté
spojené polysiloxánové vlákno (1) vloží do nevytvrdnutého
siloxánového polym éru (5) a spolu sa zahrejú na teplotu,
pri ktorej dôjde k úplnému vytvrdnutiu oboch polymérov,
pričom vznikne spoj požadovanej dĺžky.
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X^ebaoiógiaí prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových
polymérnych vlákien

Oblasť techniky
Vynález sa týka technológie prípravy optických vlnovodných väzobných členov pomocou
siloxánových polymérnych vlákien. Oblasť techniky, ktorej sa vynález týka, je fotonika
a vláknová optika.

Doterajší stav techniky
Optické vlnovodné väzobné Členy sú prvky vlnovodnej optiky, ktoré prepájajú optické
vlnovodné systémy s jedným, alebo viacerými vstupmi, s jedným , alebo viacerými optickými
vlnovodnými výstupmi. Optické žiarenie naviazané na vstup väzobného člena sa môže
objaviť v jednom, alebo viacerých výstupoch väzobného člena, pričom intenzita optického
signálu v jednotlivých výstupoch môže závisieť od vlnovej dĺžky žiarenia, prípadne od jeho
polarizácie.
Optické väzobné členy sa vyrábajú rôznymi technológiami, napr. z optických vlákien, z
planámych vlnovodov a z rôznych materiálov, ako je tavený kremeň, niobát lítia, kremík
a podobne.
V súčasnosti sa vo vlnovodnej optike čoraz častejšie stretávame s využívaním rôznych
polymérnych

materiálov,

ako

sú

polymetylmetakrylát,

polystyrén,

polykarbonát,

polysiloxány, a preto je prirodzené, že sa z týchto materiálov vytvárajú aj rôzne optické prvky
a väzobné optické členy.
Siloxánové polyméry sú makromolekulové zlúčeniny, ktoré sú tvorené z centrálneho
polymémeho reťazca, ktorý je tvorený striedajúcimi sa atómami kremíka a kyslíka, na ktorý
sú naviazané organické skupiny, ako je metylová, fenylová, alebo vinylová, ktoré sú
chemicky viazané iba na voľné väzby atómov kremíka. Podľa dĺžky kremíkovo-kyslíkového
reťazca, druhu organických skupín a zosieťovania medzi molekulárnymi reťazcami, môžu
siloxánové polyméry vytvárať veľké množstvo materiálov, z ktorých každý môže mať
unikátne fyzikálne a chemické vlastnosti.
V súčasnosti sa zo siloxánových polymérov okrem iného pripravujú materiály, ktoré
nachádzajú uplatnenie vo fotonike i vo vlnovodnej optike, nakoľko sú opticky priehľadné
v širokom rozsahu vlnových dĺžok svetla. Medzi takéto materiály patria siloxánové polyméry,
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ako sú napr. poly(dimetylsiloxán), poly(dimetyl/difenylsiloxán) a podobne. Tieto materiály sa
vo vlnovodnej optike používajú na vytváranie optofluidných vlnovodov [D. PSALTIS, S. R.
QUAKE, C. YANG, “Developing optofluidic technology through the fusion o f microfluidics
and optics,” Náture

vol. 442, 381-386 (2006)], na monolitickú integráciu optických

vlnovodov s kvapalnými kanálmi [V. LIEN, Y. BERDICHE V SK Y, Y.-H. LO, “A prealigned
process o f integrating optical waveguides with microfluidic devices,” IEEE Photon. Technol.
Lett. Vol. 16, 1525-1527 (2004)], na vytváranie zúžených siloxánových optických vlákien
integrovaných na optické vlákna z taveného kremeňa [I. MARTINCEK, D. PUDIS, P. GASO,
“Fabrication and optical characteristics o f strain variable PDMS biconical optical fiber taper,”
IEEE Photon. Technol. Lett. vol. 25, 2066-2069 (2013)], na vytváranie optických prepojení
pomocou elektro-optických obvodov [S. K, D. C AJ, E. RABE, A. NEYER, “PDMS-based
optical waveguide layer for integration in electrical-optical circuit boards,” Int. J. Electron.
Commun. vol. 61, 163-167 (2007)], atď.
Veľmi často sa materiály zo siloxánových polymérov pripravujú z dvojzložkových siloxánov,
keď sa vo vhodnom pomere zmieša siloxánový prepolymér s vytvrdzovacím činidlom. Po
zmiešaní prepolyméru a vytvrdzovacieho činidla dochádza k vytvrdnutiu siloxánového
polyméru, ktoré je závislé na teplote a čase. V závislosti od teploty k vytvrdnutiu
siloxánového polyméru dochádza za niekoľko hodín, prípadne za niekoľko sekúnd.
Vytvrdzovací proces siloxánového polyméru je spojený s nárastom jeho viskozity. Pri
dosiahnutí vhodnej viskozity je možné z čiastočne vytvrdnutého siloxánu vyťahovať
siloxánové vlákna [I. MARTINCEK, D. PUDIS, P. GASO, “Fabrication and optical
characteristics o f strain variable PDMS biconical optical fíber taper,” IEEE Photon. Technol.
Lett. vol. 25, 2066-2069 (2013)].

Podstata vynálezu
Podstata technológie prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových
polymérnych vlákien je založená na vhodnom spájaní čiastočne vytvrdnutých siloxánových
polymérnych vlákien.
Siloxánové polyméme vlákna sa pripravia z čiastočne vytvrdeného siloxánového polyméru
vhodnej viskozity jeho ťahaním pomocou iného vlákna, alebo tyčky. Po vytiahnutí čiastočne
vytvrdeného siloxánového vlákna sa vytiahnuté vlákna priblížia k seba v jednom, alebo
viacerých bodoch na dotyk. Po dotknutí sa v dôsledku adhéznych síl medzi čiastočne
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vytvrdenými siloxánovými vláknami začne vytvárať spoj alebo spoje, ktorých dĺžka môže byť
rôzna a môže sa m eniť v závislosti od geometrického usporiadania siloxánových vlákien,
alebo v závislosti od časovej dĺžky pôsobenia adhéznych síl medzi čiastočne vytvrdenými
siloxánovými vláknami.
Po vytvorení spoja, alebo spojov vhodnej dĺžky zo siloxánových vlákien, sa tieto vlákna môžu
zahriať na vhodnú teplotu, aby došlo k úplnému vytvrdeniu siloxánového polyméru, čím sa
stabilizuje dĺžka spoja siloxánových vlákien.
Pred vytvrdením, alebo po vytvrdení siloxánových polymérnych vlákien je ich možné vložiť
do nevytvrdeného siloxánového polyméru s iným indexom lomu, ako majú siloxánové vlákna,
čím sa vytvorí celosiloxánový vláknový prvok. Ten sa môže následne zahriať na vhodnú
teplotu, aby došlo k urýchlenému vytvrdeniu siloxánových polymérov, alebo sa môže nechať
vytvrdiť pri izbovej teplote.

Prehľad obrázkov na výkresoch
Technológia

prípravy

optických

vlnovodných

väzobných

členov

zo

siloxánových

polymérnych vlákien je bližšie objasnená pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje, obr.l
dve čiastočne vytvrdené siloxánové polyméme vlákna, ktoré sa dotýkajú na krátkom spoji,
obr. 2 dve čiastočne vytvrdené siloxánové polyméme vlákna s vytvoreným dlhším spojom
medzi vláknami, ktorý vznikol v dôsledku adhéznych síl pôsobiacich medzi čiastočne
vytvrdenými siloxánovými vláknami, obr. 3 dve čiastočne vytvrdené siloxánové polyméme
vlákna s vytvoreným dlhším spojom vložené do nevytvrdeného siloxánového polyméru
s iným indexom lomu, ako majú spojené siloxánové vlákna.

Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad uskutočnenia vynálezu objasníme na popise postupu vytvorenia celosiloxánového
optického vláknového väzobného člena typu 2x2, ktorý má dva vlnovodné vstupy a dva
vlnovodné výstupy. Postup vytvorenia takéhoto väzobného člena je nasledovný.
Na prípravu siloxánových vlákien sa použije dvojzložkový siloxánový elastomér LS-6943 od
firmy NuSil Technology, ktorý sa skladá zo zložky A-prepolymér a zložky B-vytvrdzovacie
činidlo. Zložky A a B sa zmiešajú v pomere 10:1 v nádobe. Približne po 8-9 hodinách pri
izbovej teplote siloxán v nádobe čiastočne vytvrdne a nadobudne takú viskozitu, že je z neho
možné pomocou vlákna alebo tyčky, ktoré sa ponoria do siloxánu v nádobe a následne
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vyberú, vyťahovať vlákna. Po vytiahnutí dvoch čiastočne vytvrdených siloxánových vlákien 1
a 2 sa tieto k sebe priblížia tak, aby sa spojili na krátkom spoji 3. V dôsledku adhéznych síl sa
samovoľne medzi vláknami 1 a 2 vytvorí dlhší spoj 4, ktorého dĺžka sa dá riadiť spôsobom
približovania a ktorý zabezpečuje medzi vláknami 1 a 2 optickú väzbu. Po vytvorení spoja 4
medzi vláknami 1 a 2 sa spojené vlákna 1 a 2 vložia do nevytvrdeného dvojzložkového
siloxánového elastoméru 5 Sylgard 184 od firmy DowComing tak, aby siloxánový elastomér
5 obklopil spojené vlákna 1 a 2 zo všetkých strán. Siloxánový elastomér 5 Sylgard 184 sa
vytvorí zo zložky A-prepolymér a zo zložky B-vytvrdzovacie činidlo tak, že sa zložky A a B
zmiešajú v pomere 10:1. Keďže siloxánový elastomér 5 Sylgard 184 má vo viditeľnej
a blízkej infračervenej oblasti menší index lomu ako elastomér LS-6943, vytvorí sa z vlákien
1 a 2 optický vlnovod, ktorý vedie optické žiarenie na základe úplného vnútorného odrazu na
rozhraní elastomérov LS-6943 a Sylgard 184. Po obklopení vlákien 1 a 2 nevytvrdeným
elastomérom 5 Sylgard 184 sa čiastočne vytvrdnuté spojené vlákna 1 a2_zo siloxánového
elastoméru LS-6943 spolu s obklopujúcim nevytvrdeným elastomérom 5 Sylgard 184 na istý
čas ohrejú na vhodnú teplotu tak, aby došlo k úplnému vytvrdeniu siloxánových elastomérov
LS-6943 a Sylgard 184, čím sa vytvorí celosiloxánový optický väzobný člen 6 typu 2x2.

Priemyselná využiteľnosť
Technológia

prípravy

optických

vlnovodných

väzobných

členov

zo

siloxánových

polymérnych vlákien môže nájsť využitie pri vytváraní vlnovodných optických prvkov pre
potreby fotonického priemyslu.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1. tbeW ajégiiň- prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych
vlákien v y z n a č u j ú c a

sa

t ý m , že dve alebo viac čiastočne vytvrdených siloxánových

polymérnych vlákien (1) (2) sa k sebe priblížia tak, že sa vlákna v jednom, alebo viacerých bodoch
vzájomne dotknú a následne sa vytvorí prostredníctvom adhéznych síl pôsobiacich medzi čiastočne
vytvrdnutými siloxánovými vláknami spoj (3), alebo spoje (4) požadovanej dĺžky.
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2. jľecnnalAgiá prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych
vlákien podľa nároku 1 v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že spojené čiastočne vytvrdené siloxánové
vlákna (1) (2) sa zahrejú tak, že príde k úplnému vytvrdeniu siloxánového polyméru, z ktorého sú
vlákna vytvorené.
„ A
3. jt'echnológiff prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych
vlákien podľa nároku 1 v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že spojené čiastočne vytvrdnuté siloxánové
polyméme vlákna (1) (2) sa vložia do nevytvrdnutého siloxánového polyméru (5) s iným indexom
lomu, ako majú čiastočne vytvrdené siloxánové polyméme vlákna tak,

že ich nevytvrdený

siloxánový polymér (5) obklopí zo všetkých strán.
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4. |ľeeh»&tó§iá prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych
vlákien podľa nároku 3 v y z n a č u j ú c a

sa

t ý m , že sa čiastočne vytvrdnuté a spojené

siloxánové polyméme vlákna (1) (2) vložené do nevytvrdeného siloxánového polyméru (5) zahrejú
spolu s nevytvrdeným siloxánovým polymérom (5) tak, že príde k úplnému vytvrdnutiu čiastočne
vytvrdeného aj nevytvrdeného siloxánového polyméru.

1/1

7 TJ 3V 3

O b r.l

2 jd } y~

s .> ?
v *
rf)

Obr.2

/V.
(V

f ľ j y a y n f n y n y M i|»» » i .

rr ľb'sAeit

Obr.3

