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Abstrakt 

Předkládaná práce popisuje termické a mechanické chování změkčených bio-plastů a bio-

kompozitů se zaměřením na použití v 3D tisku.  

Zkoumán byl vliv chemické struktury změkčovadla na bázi derivátů kyseliny citronové na 

termické a mechanické vlastnosti vzorků změkčené polymerní směsi poly-3-hydroxybutyrátu 

a kyseliny polymléčné. Vliv změkčovadla na polymerní matrici a jejich vzájemná kompatibilita 

byla posuzována rychlostí zamísení změkčovadla do taveniny, respektive rychlostí migrace 

změkčovadla ven z materiálu za zvýšené teploty. Pomocí modulované diferenciální 

skenovací kalorimetrie byl sledován vliv struktury změkčovadla na teplotu skelného přechodu 

a krystalizační kinetiku změkčeného materiálu. Sledováno bylo také chování materiálu při 3D 

tisku. Pomocí tahové zkoušky byly stanoveny mechanické vlastnosti tištěných těles, 

především jejich tažnost. Nejvyšší efekt změkčení byl pozorován za použití změkčovadla 

tributylcitrátu, kdy bylo dosaženo poklesu teploty skelného přechodu o a zvýšení tažnosti 

o 150 % oproti neměkčené referenci. Takto změkčená polymerní směs vykazovala 

i dostatečné 3D tiskové vlastnosti a byla využita jako matrice pro kompozity v další části 

práce. 

Kompozity byly plněny kaolinem, vápencem, halloysitem, sráženou silikou, mastkem, 

hydroxidem hořečnatým a sekaným lněným vláknem. U kompozitů byla sledována distribuce 

částic pomocí skenovací elektronové mikroskopie v závislosti na použití povrchové úpravy 

plniva. Pomocí viskozimetrie a diferenciální skenovací kalorimetrie byl u kompozitů sledován 

vliv plniva na reologické chování, krystalizační kinetiku a termickou stabilitu kompozitů. 

Jejich mechanické vlastnosti a teplota průhybu při zatížení byly sledovány na tělesech 

připravených 3D tiskem. Kaolin vykazoval v kompozitním materiálu homogenní distribuci 

částic a zanedbatelný vliv na termickou stabilitu a nukleaci matrice. Kaolinem plněný 

kompozit navíc vykazoval oproti neplněné referenci o 18 % menší warping při tisku, proto byl 

kaolin vyhodnocen jako vhodné plnivo pro bioplastové kompozity určené pro 3D tisk a tento 

kompozit je využíván v další kapitole práce. 

Pro kompozitní vzorky připravené 3D tiskem byla popsána metoda matematické predikce 

modulu pružnosti. Kompozity plněné jedním typem plniva - kaolinem, nebo vápencem, 

respektive kombinací obou plniv byly zkoumány na základě úpravy mikromechanického 

modelu Halpin-Tsai semiempirickou multiparametrickou Černého rovnicí. Pro kompozity 

s hybridním plněním je prezentována aditivní a kombinační metoda výpočtu modulu 

pružnosti. Zavedenou korekcí byla snížena odchylka naměřené a teoretické hodnoty modulu 

pružnosti kompozitu plněného kaolinem z 21 % na 1 % a kompozitu plněného kaolinem 

a vápencem z 13 % na 9 %. Tímto přístupem je možno předpovědět modul pružnosti 

materiálů ze vzorků připravených 3D tiskem. 
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Abstract 

This dissertation work deals with the thermic and the mechanical behavior of plasticized bio-

plastics and bio-composites for the 3D printing applications. 

The influence of plasticizer chemical structure on thermic and mechanical properties of 

plasticized polymeric blends from the poly-3-hydroxybutyrate and the poly lactic acid was 

investigated. Used plasticizers are based on derivative of citric acid. The influence of 

plasticizers on polymeric matrix and their compatibility was estimated by gear torque rate of 

melt mixer, respectively rate of plasticizer migration from the material during higher 

temperature. 

The plasticizer structure influence on the glass transition temperature and on the kinetics 

of crystallization of plasticized material was investigated by modulated differential scanning 

calorimetry. The behavior of material during 3D printing was also observed. Mechanical 

properties of printed samples, especially their elongation at break, were determined by 

tensile tests. The largest softening effect was observed using tributylcitrate plasticizer, where 

the glass temperature decreased by 35 °C and elongation at break increased by 150% 

compared to non-plasticized reference material. This plasticized polymeric blend showed 

also sufficient 3D printing properties and was used as the matrix for composites in the next 

part of this work. 

Composites were filled by kaolin, limestone, halloysite, fumed silica, talc, magnesium 

hydroxide and chopped flax fibers. Particle distribution in composites in dependence of used 

surface treatment of filler was observed by scanning electron microscopy. The influence of 

composite filler on rheological properties, crystallization kinetics and thermal stability of 

composites, was observed by viscometry and differential scanning calorimetry. Their 

mechanical properties and heat deflection temperature were observed on samples prepared 

by 3D print. Kaolin in composite material showed homogeneous particle distribution and 

insignificant nucleation effect and influence on thermic stability. Composite filled by kaolin 

also showed 18% smaller warping during 3D printing compared to non-filled reference. 

Consequently kaolin was evaluated as suitable inorganic filler for bioplastic composite 

intended for 3D print and this composite was used in the following part of this thesis. 

Method of mathematical prediction of Young's modulus was described for composite 

samples prepared by 3D print. Composites filled by one type of filler – kaolin, or limestone, 

resp. by combination of both fillers were investigated on the basis of the micromechanic 

Halpin-Tsai model modified by the semiempiric multiparametric Cerny's equation. Additive 

and combinational method of Young's modulus evaluation is used for composites with hybrid 

filling. Deflection of measured and theoretical Young's modulus value of composite filled with 

kaolin was decreased by established correction from 21% to 1% and for composites filled 

with limestone from 13% to 9%. In this manner it is possible to predict the Young's modulus 

of the samples prepared by 3D print. 
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1 Úvod 

V současné době je aditivní způsob výroby reprezentovaný metodou 3D tisku na vzestupu 

a díky své cenové dostupnosti se začíná rozšiřovat i mimo specializovaná výrobní centra. 

Metoda Fused Deposition Modeling FDM (někdy nazývaná Fused Filament Fabrication - 

FFF) je díky své rychlosti tisku a dostupnosti tiskáren nejrozšířenější metodou 3D tisku mezi 

širokou veřejností. Aditivní technologie FDM může být využita například jako nosič léčiv ve 

farmacii [1; 2]. V současnosti používané materiály pro 3D tisk jsou v naprosté většině na 

petrochemické bázi [3]. To dává prostor vývoji nových bioplastových materiálů, které by byly 

použitelné pro 3D tisk. Kromě zavedeného materiálu na bázi kyseliny polymléčné (PLA) je 

jedním z nejslibnějších nových kandidátů z řad biopolymerů polyhydroxybutyrátu (PHB), 

přesněji jeho nejrozšířenější forma poly-3-hydroxy butyrát (P3HB) [4]. Tento materiál se 

dostal do hledáčku řady výzkumných pracovišť díky možnosti produkce z odpadních 

potravinových zdrojů [5; 6]. a biologické degradaci ve sladké i slané vodě [7; 8], což je 

zásadní benefit proti PLA. Velmi slibné materiálové vlastnosti jsou predikovány pro 

biopolymerní směs PHB – PLA. U této směsi však mohou nastat komplikace z hlediska jejich 

mísitelnosti a zpracovatelnosti. Použití změkčovadel velmi pozitivně ovlivňuje 

zpracovatelnost směsi a částečně i teplotní a krystalizační vlastnosti. Problematika mísení 

polymerů a vzájemného ovlivnění vlastností ternárních směsí PHB – PLA – změkčovadlo je 

komplexní problém závislý na molekulových hmotnostech polymerů, typu změkčovadla 

a mísících poměrech jednotlivých složek. Velký pozitivní vliv na zpracovatelnost, tiskové 

a mechanické vlastnosti má použití plniv a přípravy kompozitů. Takovéto kompozity jsou 

dobře využitelné právě i pro přípravu FDM tiskových strun a zpracování 3D tiskem [9]. 

Podstatné je ale zmínit i komplikace spojené s využitím plněných plastů, zejména aglomeraci 

plniv, nebo ucpávání tiskové trysky [10]. 

Jedním z největších problémů při 3D tisku metodou FDM je warping. Jedná se o vlastnost 

materiálu, kdy se tištěné těleso začíná kroutit a zvedat od podložky. Nukleované a vysoce 

krystalické polymery mají vyšší sklony k warpingu, než je tomu u polymerů amorfních. Pro 

3D tisk zatím ještě neexistuje ucelená, či dokonce normovaná metoda testování tiskových 

vlastností. Proto je v této práci diskutována problematika warpingu a jeho měření. 

Pro zavedení 3D tištěných těles do praxe pro konstrukční aplikace je nezbytná schopnost 

predikce mechanických vlastností. Tištěná tělesa mají vlivem metody přípravy specifickou 

makroskopickou strukturu, se kterou je nutno počítat při předpovědi mechanických vlastnosti 

pomocí mikromechanických modelů. Další komplikací při použití mikromechanických modelů 

je použití kombinace více druhů výztuže. V práci je odvozen způsob výpočtu modulu 

pružnosti 3D tištěného kompozitního tělesa s hybridní výztuží. 
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2 Teoretická část  

V současnosti zažívá odvětví zabývající se polymerními materiály z obnovitelných zdrojů 

značný rozmach. Avšak tyto materiály mají kromě četných výhod, k nimž patří především 

přírodní původ a případně biodegradabilita, i řadu nevýhod. K nejvýznamnějším z těchto 

nevýhod patří obecně slabé mechanické vlastnosti a silné sklony k termické degradaci. 

Některé vlastnosti biopolymerů se dají výrazně zlepšit jejich smísením se syntetickým, 

biodegradabilním polymerem. Problém kompatibility mezi míšenými polymery je řešen 

metodou nereaktivní kompatibilizace, jako je přídavek blokového kopolymeru, nebo reaktivní 

metodou přídavkem polymeru s reaktivní skupinou a přídavkem iniciační složky. Směsi 

biopolymerů je pak možno použít například jako matrice pro přírodními vlákny vyztužené 

kompozity [11]. 

V této práci budou zkoumány biopolymery a bioplasty na bázi polyhydroxyalkanoátů, 

zkráceně PHA. Obecná struktura PHA je znázorněna na Obr. 1 a mohou se blíže dělit podle 

délky postranního řetězce R. Polymery s krátkým postranním řetězcem (SCL) obsahují 0 až 

2 uhlíky a polymery se středně dlouhým řetězcem (MCL) mohou obsahovat mezi 3 až 11 

uhlíky [12]. Převážná pozornost bude dále věnována poly-3-hydroxyalkanoátům, kdy 

v zobrazené struktuře je počet uhlíkových atomů v páteřním řetězci n = 1. 

 

Obr. 1 Obecná struktura PHA [13] 

2.1 Polyhydroxybutyrát 

Poly-3-hydroxybutyrát a jeho kopolymery s hydroxyvalerátem (PHBV), nebo 

hydroxyhexanoátem (PHBH) jsou v současnosti studovány ve značné míře, zejména kvůli 

jejich potenciálnímu využití v medicínských aplikacích. Často jsou vlastnosti 

biodegradabilních polymerů srovnávány s komerčními petrochemickými plasty, jako 

polypropylen a polyetylen [11]. V tuhé, krystalické podobě se PHB vyskytuje v konformaci 

pravotočivé šroubovice, která se zachovává i při převedení do roztoku chloroformu. Teplota 

tání čistého polymeru je 177 °C a teplota rozkladu začíná na 200 °C. Mezi těmito teplotami je 

pouze velmi malé rozpětí a tím pádem hovoříme o úzkém teplotním zpracovatelském okně – 

tedy rozmezí teplot, ve kterých je možné polymer zpracovávat v tavenině. Přídavkem 

hydroxy valerátových jednotek (HV) je možné teplotu tání snížit v závislosti na obsahu 

jednotek HV, přičemž teplota degradace není zásadně ovlivněna. Kopolymer PHBV je 

isodimorfní - to znamená, že při obsahu HV jednotek nad 30 % je struktura krystalu tvořena 

polyhydroxyvalerátem (PHV) a hydroxy butyrát HB je vytěsněn do mezikrystalického 

prostoru. To samé platí vice versa pro kopolymer s obsahem HV jednotek pod 30 % [14]. 
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Polymer PHB může být připraven synteticky [15], avšak v současné době je preferována 

biologická cesta přípravy. Při přípravě syntetickou cestou bývá problém kontrolovat 

stereochemii, aby bylo dosaženo srovnatelně kvalitního materiálu, jaký vzniká přírodní 

cestou. Proto je izotaktický PHB možno připravit pouze pokud je při výrobě použito čistého 

izomeru monomeru. Tento je ovšem drahý a právě vysokou cenou ztrácí syntetický materiál 

veškeré výhody proti přírodnímu bakteriálnímu původu [14]. Navíc synteticky připravený 

polymer obsahuje stopy katalyzátorů, které v dalším zpracování mohou působit potíže. 

PHB se rozkládá v aerobním i anaerobním prostředí. PHBV se rychleji rozkládá 

v prostředí anaerobním a dokonce se rozkládá rychleji v mořské vodě, než ve sladkovodním 

prostředí v porovnání s homopolymerem PHB [14]. Biologická degradace PHB a PHBV byla 

pozorována i v mořské vodě, přičemž za vyššího tlaku, tedy při simulaci hlubokých mořských 

vod, byla degradace výrazně pomalejší [7; 16]. V půdním substrátu nebyl pozorován rozdíl 

v rychlosti degradace PHB a PHBV a to ani v podmínkách tropického podnebí [17]. 

V kompostu rychlost degradace s časem roste a začíná enzymatická degradace na povrchu 

vzorku. Časem se zvyšuje drsnost vzorku a přes tyto nerovnosti může enzymatická 

degradace působit do hloubky vzorků. Pak tedy časem klesá pevnost v tahu, zatímco modul 

pružnosti a krystalinita se téměř nemění [18]. 

2.1.1 Termické vlastnosti a stabilita 

PHB je termicky velmi nestabilní polymer, který při vyšších teplotách podléhá termální 

degradaci podle určitých mechanismů. Při teplotách od 170 °C čistý polymer začíná podléhat 

termální degradaci β-štěpením (nebo β-eliminací) za vzniku jedné nenasycené koncové 

vazby – trans-alkenylové koncové skupiny na jedné straně a karboxylové skupiny na straně 

druhé. Z počátku se jedná o náhodné štěpení, posléze vlivem karboxylového konce dochází 

k auto-akceleraci degradačního procesu až do vzniku krátkých, oligomerních řetězců [19]. To 

navíc vysvětluje vyšší rychlost termální degradace polymeru s nižší molekulovou délkou [20]. 

Ke stejným efektům dochází také při expozici UV zářením, kdy je reakce štěpením 

dominantní reakcí před síťováním, vlivem vznikajících volných radikálů. U vzorků PHB byl 

takto indikován strmý gradient UV degradace, který se projevil zabarvením vrchních vrstev 

vzorků, bránící dalšímu prostupu záření. Materiál pak dále vykazuje vyšší krystalinitu 

a prodlužuje se doba biodegradace v kompostu [21]. Při zahřívání až na teploty kolem 

400 °C dochází k úplnému tepelnému rozkladu materiálu, přičemž hlavní produkty 

degradace jsou propen-2-butenová kyselina a propenyl-2-butenoát [22]. Jsou-li koncové 

kyselé skupiny obsazeny ionty Na+, K+, nebo Bu4N
+, uplatňuje se přednostně na C2 uhlíku 

degradace α-deprotonizací [23]. 

Stabilizace PHB je velmi obtížná. Kompozit na bázi změkčeného PLA s obsahem 

25 hm. % PHB byl stabilizován přídavkem 1 hm. % katechinu, což zvýšilo navlhavost 

materiálu, avšak analýza TGA prokázala zvýšení jeho termické stability [24]. U vzorku 

změkčeného PHB a stabilizovaného komerčním stabilizátorem 1010 byla sledována termální 
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stabilita metodou indexu toku taveniny MFI. Z výsledků je patrné snížení indexu MFI 

s obsahem stabilizátoru 1010, oproti nestabilizované referenci. Menší účinnost stabilizace 

pak byla naměřena pro PHBH a poly-4-hydroxybutyrát (P4HB) stabilizované stejným 

způsobem [25]. PHB je možné stabilizovat i přídavkem kyseliny tannové [26], určitý 

stabilizační efekt byl prokázán pro nanoplnivo fosfátem upravených částic TiO2 [27], pro 

acidolyticky izolovaný kukuřičný lignin [28], nebo v případě obsahu epoxidizovaného 

butadienového kaučuku [29]. 

2.1.2 Krystalizace 

Přírodní PHB může mít velmi vysokou čistotu a při chladnutí z taveniny může při krystalizaci 

podstupovat homogenní nukleaci, hustota nukleačních center je však velmi malá. Následný 

růst krystalů je naproti tomu poměrně rychlý, což vede ke vzniku velkých sférolitů. Navíc 

PHB podléhá po tepelném zpracování dokrystalizaci – stárnutí, čímž materiál křehne. Tuto 

negativní vlastnost je potřeba řešit přídavkem vhodného nukleačního činidla, aditivací, nebo 

změkčováním materiálu. Nukleační činidlo zvyšuje počet nukleačních center a obecně tím 

zvyšuje celkovou rychlost krystalizace. Vytváří se menší sférolity, zlepšují se mechanické 

vlastnosti a materiál je při zpracování méně lepkavý. Přídavek plastifikátoru ovlivňuje tokové 

vlastnosti taveniny a zpomaluje ztrátu mechanických vlastností vlivem dokrystalizace 

polymeru [30]. Způsob zpracování čistého PHB má významný vliv na strukturu a krystalinitu 

polymeru. V podobě tenké fólie lisované za tepla má polymer vyšší krystalický podíl, než 

v podobě nanovláken. Nanovlákna však obsahují metastabilní amorfní fázi, která se po 

zahřátí mění ve fázi krystalickou [31]. V polymerní směsi PHB s polyetylenoxidem (PEO) 

závisí chování materiálu při krystalizaci z taveniny na velikosti podchlazení. Při velkém 

podchlazení byly pozorovány inkluze PEO mezi lamelami krystalů PHB, zatímco při nižším 

podchlazení byly tyto inkluze vytěsněny do mezikrystalického prostoru [32]. 

Při testech neizotermní krystalizace byla pro čisté PHBV zjištěna rovnovážná teplota tání 

187 °C a teplota krystalizace 84 °C. Největší vliv na teplotu krystalizace byl pozorován pro 

nitrid boritý, který zvýšil teplotu krystalizace na 109 °C a mastek zvyšující teplotu krystalizace 

na 105 °C. Tyto je možné považovat za vhodná nukleační činidla pro PHBV. Kromě nitridu 

boritého a mastku byl dále zkoumán oxid terbitý a oxid lantanitý [33]. Neizotermní krystalizací 

a polarizační optickou mikroskopií (POM) byla také potvrzena nukleační aktivita grafitových 

nanodestiček a to již od jejich velmi nízkého obsahu v matrici PHB. Přídavkem 1 hm. % 

nukleačního činidla byla zvýšena teplota krystalizace z 63 °C pro čisté PHB na 96 °C pro 

nukleovaný vzorek [34]. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo také nukleací kyselinou 

kyanurovou, coby organickým nukleačním činidlem. Dobrá nukleační aktivita kyseliny 

kyanurové se projevila pro vzorky PHB, PHBV a PHBH [35]. 
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2.1.3 Reaktivní a nereaktivní modifikace vlastností PHB 

Problematice mísení a kompatibilizace PHB s různými nízkomolekulárními 

i vysokomolekulárními aditivy je ve vědecké komunitě věnována velká pozornost [36]. 

Reaktivní metodou byla připravena směs PHB s maleinanhydridem (MA) za použití 

benzoylperoxidu (BPO) jako iniciátoru a to v tavenině, v rozpouštědle, nebo mechanicky 

v extruderu. Při roubování MA na PHB rozpuštěného v chloroformu byl zjištěn nejmenší 

pokles molekulových hmotnosti polymeru a nižší stupeň krystalinity [37]. U PHB 

roubovaného MA také došlo ke snížení teploty studené krystalizace, snížení teploty 

krystalizace a zvýšení termální stability [38]. Také polybutylensukcinát (PBS) byl radikálově 

roubován na PHB, respektive na PHBV. Růst tažnosti byl pozorován s rostoucím obsahem 

PBS v PHBV matrici až do 20 hm. % PBS, kde je její maximum. Přídavek PBS do matrice 

PHB nezlepšuje zásadně mechanické vlastnosti, ale zlepšuje její zpracovatelnost extruzí 

nebo vstřikováním [39]. Za účasti styrenu jako ko-monomeru byl v tavenině na PHB 

radikálově roubován maleinanhydrid, za vzniku větvené struktury se Styren-MA bočními 

řetězci. Teplota rozkladu polymeru tak vzrostla o 35 °C, bylo dosaženo vyšší molekulové 

hmotnosti a vyšší rychlosti krystalizace [40]. Pokud byl na PHB radikálově roubován 

polyetylenglykol (PEG) do obsahu 20 %, vykazoval kopolymer rozšířenou krystalovou mřížku 

díky náhodně naroubovaným řetězcům PEG na páteřním řetězci PHB. Teplota tání 

i skelného přechodu byla snížena (Tm až na 169 °C), kopolymer je termicky stabilnější a bylo 

tak rozšířeno zpracovatelské okno [41]. Kukuřičný škrob je s PHB sám o sobě nemísitelný. 

Proto byla iontovou polymerací připravena směs škrobu s řetězci polyvinylacetátu (PVAc) 

roubovanými na řetězce škrobu a následně tato kompatibilní směs PVAc-g-škrob byla 

smísena v roztoku s PHB, Z detekce jediné teploty skelného přechodu byla zjištěna dobrá 

mísitelnost PHB a PVAc-g-škrobu, přičemž roubované řetězce PVAc nemají zásadní vliv na 

biologickou degradaci škrobu [42]. Pro PHB byla také metodou termické analýzy i optické 

mikroskopie prokázána mísitelnost se směsí PVAc a poly (vinylalkoholu) PVA. Lepší 

mísitelnost byla pozorována pro vyšší obsah PVAc, než PVA [43]. Jako efektivní síťovací 

činidlo koncových skupin při tepelném zpracování kopolymeru P3HB-co-P4HB byl použit 

2,2´-(1,3-fenylen)bis-2-oxyzolin (1,3-PBO), pro který bylo pozorováno v 1% obsahu zvýšení 

mechanických vlastností oproti čistému kopolymeru [44]. 

Z hlediska kompromisu mezi mechanickými vlastnostmi polymeru a jeho plnou 

biodegradabilitou byly také zkoumány směsi PHB a polypropylenu (PP) připravované 

z roztoku toluenu. PP funguje ve směsi jako plastifikátor, což dokazuje pokles Youngova 

modulu a tvrdosti podle Shoreho v porovnání s čistým PHB [45]. Pro blokový kopolymer 

připravený hydrolýzou PHB a následnou kopolymerací s PEG za pomoci hexametylen 

diisokyanátu (HDI) byl prokázán v biodegradabilních testech nižší úbytek hmotnosti ve 

srovnání s čistým PHB vlivem interakce vodíkovými můstky. Mechanické vlastnosti 

a molekulová hmotnost však v průběhu času vykazovala rapidní pokles [46; 47]. Bez účasti 
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radikálového roubování nebylo možno kompatibilizovat směs PHB a PBS a to ani za 

přítomnosti vysokého obsahu (4 hm. %) transesterifikačního katalyzátoru [48; 47]. 

Ve snaze zabránit, nebo zpomalit tepelnou degradaci PHB bývá polymer modifikován 

činidly reagujícími s kyselými konci řetězců. Ty mohou být již přítomny, nebo nově vzniklé 

a tím jsou naštípané řetězce opět propojeny do lineárních, či rozvětvených struktur. PHB 

v roztoku chloroformu byl mísen s komerčně dostupnými činidly, jako jsou bis(3,4-

epoxycyklohexylmetyl) adipát, 2,2´-bis(2-oxaziolin), trimetylolpropan, tris(2-methyl-1-

aziridienpropionát, polykarbodiimid, poly(metylmetakrylát-co-glycidylmetakrylát) a další 

a následně byly měřeny reologické křivky polymerní taveniny. Pouze multifunkční epoxid 

a multifunkční karbodiimid měli jistý pozitivní vliv na dynamický modul [22]. 

2.2 Kyselina polymléčná 

Kromě široké palety biomateriálů ze skupiny PHA si značnou pozornost zasluhuje kyselina 

polymléčná (PLA). Jedná se o alifatický biodegradabilní polyester, vyznačující se 

kompostovatelností, nízkou, nebo žádnou toxicitou a uspokojivými užitnými mechanickými 

vlastnostmi, například při použití v 3D tisku. Na druhou stranu má ovšem velmi nízkou 

tepelnou odolnost a její hodnota teploty tvarové stálosti (Heat deflection temperature) HDT je 

50 až 60 °C. V zájmu řešení tohoto problému v literatuře byly připraveny kompozity 

s anorganickými i organickými vlákny, přídavek nukleačních činidel, nebo mísením s teplotně 

odolnějšími polymery [30]. 

2.2.1 Příprava a degradace polymeru 

Díky hydroxylovému i karboxylovému konci kyseliny mléčné je možné polymer připravit 

přímo polykondenzací. Výsledkem je však poměrně nízkomolekulární polyester 

a průmyslová výroba se provádí dvoustupňovým postupem, kdy vzniká polyester 

požadované délky. Název polymeru se vytváří předložkou poly- a následně jménem 

vstupního monomeru, kterým může být buď laktid, nebo kyselina mléčná. Z toho důvodu se 

v angličtině uvádí poly(lacktid acid), nebo poly(lactid). Někdy se názvy zaměňují a uvádí se 

pouze PLA, protože se v obou případech jedná o molekulu se stejnou konstituční jednotkou. 

Zjednodušeně lze říci, že PLA může být připraven polykondenzací mléčné kyseliny za použití 

katalyzátoru (nejčastěji na bázi dvoj, respektive čtyřmocného cínu), nebo polymerací 

otevřením kruhu (ROP) laktidů. Zjednodušené schéma je znázorněno na Obr. 2 [49]. 

Polymer PLA je termicky a hydrolyticky nestabilní. Vlivem vlhkosti degraduje primárně na 

kyselinu mléčnou, která následně katalyzuje další rozklad. Z toho důvodu je nutné polymer 

před každým zpracování sušit. Při teplotách nad 190 °C dochází k termální degradaci, kdy se 

z převážné části jedná o transesterifikaci. K degradaci značně přispívá vlhkost polymeru, 

obsažené oligomery a rezidua katalyzátorů z výroby [14]. 
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Obr. 2 Schéma reprezentující polykondenzaci a dehydrataci polymléčné kyseliny, syntézu 

a polymeraci otevřením kruhu (ROP) laktidu a hydrolýzu kyseliny polymléčné a laktidu [49]. 

2.2.2 Vlastnosti polymeru 

Fyzikální a biologické vlastnosti jsou závislé na enantiomerické čistotě stereokopolymerů 

kyseliny mléčné. Ta je také jednou z nejmenších molekul, která vykazuje optickou aktivitu. 

Homopolymer poly(D-laktid, nebo poly(L-laktid) a kopolymery s vysokým obsahem některé 

z těchto frakcí mají pravidelnou strukturu a jsou krystalické. Při ochlazování z taveniny 

krystalizuje do podoby sférolitu s negativním dvojlomem, zatímco z roztoku krystalizuje 

lamelárním skládáním řetězce. Kopolymer (D,L-laktid) má metylové skupiny po stranách 

řetězce náhodně orientované a krystalinitu nevykazuje, je transparentní a křehký. Krystalické 

polymery i amorfní kopolymer mají teplotu skelného přechodu Tg v rozmezí 55 až 70 °C [14]. 

2.3 Biopolymerní směs PHB a PLA 

Polymerní směs PHB a PLA byla studována z hlediska vzájemné mísitelnosti polymerů, 

mísitelnosti se změkčovadly a vlivu složení na termické a mechanické vlastnosti. Mísitelnost 

polymerů je velmi komplexní problém odvislý od takticity polymerů, molekulové hmotnosti 

použitých složek a jejich poměrného zastoupení. 

Mísitelnost polymerů byla studována z pohledu jejich molekulových délek. U polymerní 

směsi PHB (Mw = 437 000 g·mol-1) a PLA (Mw = 45 000 g·mol-1) byly v závislosti na 

koncentraci složek, pomocí metody infračervená spektroskopie FTIR a Wide-angle X-ray 

scattering WAXD, potvrzeny molekulární interakce mezi PLA a PHB. Ve směsi 

v hmotnostním poměru 50 : 50 % byla pak detekována separace fází. Ve směsí PHB – PLA 



18 

 

v poměru 30 : 70 hm. % byl pozorován pouze jednofázový systém. Z bližších měření byla 

pozorována mezera v mísitelnosti směsí v rozsahu některé ze složek PHB – PLA 45 až 

65 hm. %. Zde je pozorována separace fází. Pro směsi s podílem PHB větším, než 60 % 

bylo zjištěno křehké chování s tažností do 3 %. Zásadní zvýšení tažnosti bylo pozorováno až 

od obsahu méně než 40 hm. % PHB. Data diferenciální kompenzační kalorimetrie DSC 

potvrdila rekrystalizaci PLA ve směsi během teplotního zpracování a nukleační vliv PHB na 

PLA. Přídavek PHB do PLA zvyšuje modul pružnosti i hodnotu HDT již od nízkých 

koncentrací. Pro rychlost biodegradace PHB byl zaznamenán pokles s obsahem PLA, 

přičemž čisté PLA se za laboratorní teploty biologicky nerozkládá [50; 51]. Metodou DSC 

byla z teploty skelného přechodu a píku tání směsi PLA (Mw = 680 000 g·mol-1) a PHB 

různých délek (Mw = 9 400, 21 000 a 140 000 g·mol-1) pozorována mísitelnost PLA 

a nízkomolekulárního PHB až do 50 hm. % obsahu PHB. Naopak u vzorků s výše 

molekulárním PHB byl pozorován samostatný pík Tg pro PHB ve směsích v celém rozsahu 

složení, což svědčí o nemísitelnosti daného PHB a PLA. V polymerní směsi PLA s PHB 

(Mw = 21 000 g·mol-1) byla pozorována separace fází od 25 hm. % PHB [52]. Z opačného 

úhlu pohledu pak bylo použito PHB (Mw = 650 000  g·mol-1) a PLA s různou délkou 

(Mw = 9 900 až 530 000  g·mol-1). Z analýzy DSC je patrna mísitelnost v tavenině při 200 °C 

PHB s nízkomolekulární PLA až do molekulové hmotnosti Mw = 18 000  g·mol-1, zatímco 

s PLA nad Mw = 20 000  g·mol-1 je systém zcela nemísitelný. Při analýze nebyl pozorován 

zásadní vliv poměrového složení na mísitelnost směsi [53]. 

Mísitelnost PHB a kyseliny poly-L-mléčné (PLLA) je taktéž odvislá od molekulové hmotnosti. 

Směs v hmotnostním poměru 50 : 50 % PHB (Mw = 600 000 g·mol-1) a PLLA (Mw = 150 000 

g·mol-1) byla shledána nemísitelnou, při použití PLLA s kratší délkou řetězce 

Mw = 6 400 g·mol-1 již byla směs mísitelná. Intermolekulární interakce byly pozorovány mezi 

polymery ve směsi mísitelné i nemísitelné. Mísitelnost, respektive nemísitelnost polymerů ve 

směsi má velký vliv na jejich průběh krystalizace. V nemísitelné směsi nejsou teploty 

krystalizace PHB a PLLA významně ovlivněny přítomností druhého polymeru. U mísitelné 

směsi byl pozorován pouze jeden krystalizační pík při 110 °C a přítomné polymery tedy 

vzájemně značně ovlivňují své krystalizační chování [54]. Omezená mísitelnost PHB a PLLA 

byla pozorována u směsi připravené z chloroformu při molekulové délce PLLA vyšší než 

11 700 g·mol-1. Mísitelnost je možno podpořit použitím kompatibilizace pomocí PEG, nebo 

PVAc. Se zvyšujícím se obsahem PEG klesá teplota skelného přechodu Tg, což naznačuje 

změkčující efekt a pronikání PEG do amorfních oblastí PHB [48]. 

Mísitelnost v tavenině byla pozorována také pro vzorky PLA (Natureworks 3051D) 

a PHBV (Enmat Y1000P) v gradientním zastoupení obou složek. Ze SEM analýzy jsou při 

koncentracích složek do 10 hm. % pozorovány dispergované inkluze minoritní složky 

v majoritní matrici. Při vyšším obsahu minoritní složky se vedle dispergace začíná uplatňovat 

koalescence a vznikají větší částice inkluzí. Modul pružnosti a pevnost materiálu v tahu 
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vykazovala stoupající trend se zvyšujícím se podílem PLA. Nejvyšší tažnost vykázal vzorek 

pouze s 10 hm. % PHBV, která však po měsíci od výroby poklesla z 200 % na jednotky % 

[55]. Termická stabilita měřená na TGA prokázala lepší stabilitu pro PLA než pro PHBV, 

všechny polymerní směsi pak vykazovaly dva rozkladné píky odpovídající množství 

konkrétní složky. Stejný trend byl pozorován i pro zkoušku pyrolytické spalovací kalorimetrie 

PCFC, zkoušku mechanických vlastností a do značné míry i dynamicko mechanické analýzy 

DMA. Výsledky testů tedy poukazují na dobrou mísitelnost obou složek, ale nenasvědčují 

vzájemnému termickému ovlivnění polymerů [56]. Analýza DSC také poukazuje na 

přítomnost dvou nemísitelných fází při použití polymerů PHBH a PLA [57]. 

2.4 Problematika změkčení PHB a PLA 

Změkčením polymerů PHB a PLA může být dosaženo pozitivního ovlivnění termických 

a mechanických vlastností, tedy především rozšíření zpracovatelské teploty. Mísení 

změkčovadel s polymery bylo sledováno především pomocí termických analýz. Na fóliích 

připravených z roztoku byl sledován vliv změkčovadla na PHB. Jako změkčovadla byly 

použity tributyrin a poly(dietylengylkol) adipát. Každé ze změkčovadel samostatně, nebo ve 

směsi, ovlivňují teplotu skelného přechodu a teplotu krystalizace Tg a Tc a byla tak prokázána 

jejich mísitelnost s PHB a změkčovací účinek. Tributyrin zapříčinil snížení termické stability 

čistého PHB z důvodu vlastního odpařování, zatímco při použití adipátu došlo k mírnému 

zvýšení stability oproti čistému PHB. Obsah adipátu se také projevil důraznějším poklesem 

modulu pružnosti PHB, než tomu bylo v případě tributyrinu [58]. Pro PHB s obsahem 

změkčovadla acetyl tributylcitrátu (ATBC) byl prokázán posun teploty degradace materiálu 

k nižším hodnotám a to v závislosti na obsahu změkčovadla [59]. 

Směs PLA (75 hm. %) a PHB (25 hm. %) byla naměkčena polyesterovým změkčovadlem 

Lapol 108 v množství 5 a 8 hm. % na 100 dílů polymerní směsi. Dále byla směs PHB – PLA 

měkčena přídavkem změkčovadla PEG, nebo ATBC. Čisté polymery i jejich směs 

vykazovala na snímcích skenovací elektronové mikroskopie (SEM) dobrou homogenitu se 

změkčovadlem. Stejně tak změkčovadlo Lapol 108 působilo pokles Tg polymerů v binární 

i ternární směsi, čímž byla prokázána kompatibilita polymerů se změkčovadlem. ATBC 

prokázal lepší mísitelnost s polymery než PEG. To je podpořeno blízkými parametry 

rozpustnosti ATBC a zkoumaných polymerů. Směsi polymerů měkčených ATBC vykazovaly 

ve srovnání s PEG vyšší flexibilitu a termální stabilitu. [60; 61]. Velmi dobré změkčení bylo 

pozorováno také pro oligomerní kyselinu mléčnou ve směsi PLA – PHB. V ternární směsi 

PLA – PHB – změkčovadlo byl pozorován jediný pík Tg, nižší oproti neměkčené směsi, což 

svědčí o dobré mísitelnosti fází v obsahu změkčovadla od 15 do 30 hm. %. Tažnost 

změkčených směsí byla naměřena až 400 % a měřená permeabilita vodní páry poklesla 

o 37 % proti neměkčené směsi. Pokles permeability je způsoben lepším uspořádáním 

krystalů ve změkčené směsi bránící plynným složkám v prostupu materiálem [62]. 
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2.5 Biokompozity 

Také použitím plniv do biopolymerů a jejich směsí může být dosaženo zlepšení užitných 

vlastností a v případě 3D tisku i zpracovatelských vlastností. Nanokompozit na bázi P3HB 

matrice a hydroxiapatitu (HA) byl připraven z roztoku v koncentraci až 30 hm. % plniva a byla 

u něj zaznamenána zvýšená tepelná stabilita. Navíc HA působí jako nukleační činidlo [63]. 

Do PHB bylo přimícháno v tavenině 2 až 6 hm. % neupraveného, respektive povrchově 

organicky upraveného bentonitu. Kompozit s upraveným bentonitem vykazoval mírný pokles 

teploty rozkladu na TGA, zatímco pro kompozit s neupraveným plnivem nebyla pozorována 

znatelná změna teploty rozkladu v žádném z množství plnění [64]. Přídavek nanoplniva TiO2 

do matrice PHB zvyšuje rychlost biodegradace kompozitu v porovnání s čistým PHB [8]. 

U kompozitu s PHB, respektive PHBH matricí plněnou sráženou silikou s hydrofobní úpravou 

hexamethyl disilanem byl zaznamenán vznik vodíkových můstků. Pomocí FTIR analýzy byl 

s rostoucím obsahem siliky pozorován pokles intenzity vazby polymer-polymer a nárůst 

intenzity vazby polymer-plnivo). Při vyšším obsahu siliky než 5 hm % byla pozorována 

interakce intramolekulárními vodíkovými můstky mezi částicemi siliky. Se vzrůstajícím 

obsahem siliky byl také pozorován pokles teploty neizotermní krystalizace [65]. PHB může 

i samo sloužit jako kompatibilizační činidlo. U PHB, radikálovým způsobem roubované na 

povrch celulózy, byla pozorována dobrá adheze s matricí PHB, za vzniku menších krystalů 

a nižší křehkosti ve srovnání s čistým PHB [66]. Pro zvýšení kompatibility s uhlíkovými 

nanotrubkami byla matrice PHB roubována 1 % hm maleinanhydridu MA) a na povrch plniva 

byly naroubovány kyselé skupiny. Takto upravené složky vykazovaly v kompozitu mnohem 

lepší mechanické, termické a antistatické vlastnosti, než s neupravenými složkami [67]. 

Vrstevnaté nanoplnivo hydroxidu hořečnato-hlinitého bylo v matrici směsi PHB 

a polykaprolaktonu  kompatibilizováno stearátem zinečnatým, který umocnil i dispergaci 

plniva jeho exfoliací [68]. Další ze skupiny stearátů, používaných jako kompatibilizátor v PHB 

kompozitech, je stearát polyhexamethylen guanidinu [68; 69]. Dobrá kompatibilita byla 

pozorována pro metanolem extrahovaný lignin v matrici PHBV, zato studie s obsahem 

lignosulfátu poukazuje spíše na degradační účinky matrice PHBV [70; 71; 72]. 

Kompatibilizační činidlo, které se neváže radikálovým roubováním, bylo použito v systému 

PHB plněného montmorillonitem. Anorganické plnivo bylo povrchově upraveno sodnou 

a kvartérní amonnou solí. U vzorků s amonnou úpravou byla pozorována lepší dispergace 

částic a menší krystaly, než u sodné soli a jisté zlepšení se projevilo i na testech 

mechanických vlastností [73]. Bis-2-hydroxyethyl amoniová sůl byla použita i pro 

kompatibilizaci montmorillonitu a nano-tubulárního plniva Halloysite v matrici kopolymeru 

PHB s PHBV. Kompozity s 1 až 5 hm % obsahem plniva upraveným amonnou solí 

vykazovaly lepší mechanické, avšak téměř nezměněné termické chování, oproti čisté matrici 

[74]. Halloysite je dále možno upravovat pro hydrofobní matrice kationickým surfaktantem 

benzalkoniumchloridem, který se řadí též mezi kvarterní amoniové soli, nebo je možné 
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použít stearát zinečnatý [20; 75]. Na druhou stranu kvarterní amoniové soli působí na PHB 

degradačně, jak bylo zjištěno termickou analýzou. Degradace může být navíc umocněna 

pozůstatky nečistot po fermentaci PHB [76]. Některé vlastnosti PHB je možné ovlivnit 

přídavkem celulózy, což je na rozdíl od výše popsaných anorganických plniv, plnivo zcela 

biologicky rozložitelné. Pro PHB plněné celulózou bylo pozorováno jisté vzájemné 

prosíťování detekované posunem pásů FTIR spektra. S rostoucím obsahem celulózy až do 

10 hm. % byl zaznamenán pokles teploty tání kompozitu, viskozity taveniny a podíl 

krystalické fáze [77]. 

 

Pro kompozit PLA vyztužený HA bylo jako kompatibilizační činidlo využito systému MA 

roubovaného na PLA. Tím bylo dosaženo zvýšení mezifázové kompatibility a bylo ovlivněno 

i krystalizační chování PLA v kompozitu [78]. MA může být využito i pro zvýšení afinity 

k palmovým vláknům. Tato receptura byla dokonce použita pro přípravu 3D tiskového 

filamentu [78; 79]. Velmi úspěšně bylo připraveno PLA radikálově roubované anhydridem 

kyseliny itakonové (IAH) a to v laboratorním hnětacím zařízení, tak ve dvoušnekovém 

extruderu za použití různých peroxidových iniciátorů. PLA-g-IAH může sloužit jako 

kompatibilizační činidlo v kompozitech, nebo polymerních směsích [78; 80; 81]. Pro zvýšení 

kompatibility s PLA byl uhličitan vápenatý povrchově upraven stearinem a halloysitové 

nanotrubky 1,5 hm % kyseliny stearové [82; 20]. U nanokompozitu PLA s obsahem 

2,5 hm. % celulózových nanowhiskerů byla pozorována dobrá mezifázová kompatibilita 

a mechanické vlastnosti [70].  

2.6 3D tisk biomateriálů 

3D tisk bioplastů a biokompozitů se v převážné míře využívá v medicínských aplikacích po 

výrobu implantátů, případně i osazený bioaktivním léčivem, buňkami či proteiny. Nejvíce 

zastoupenými technikami 3D tisku v této oblasti jsou FDM, 3D tisk laserovým sintrováním 

(SLS), nebo tisk z pryskyřice či extruzní 3D tisk používaný pro želatinu, kolagen, nebo fibrin 

[83]. Kromě implantátů je 3D tisku biomateriálů využíváno pro výrobu scafoldů, regenerativní 

medicíny a tkáňového inženýrství [84]. Mezi biokompozity, úspěšně připravené 3D tiskem 

FDM, se řadí například dřevěnou moučkou plněná matrice PLA a kompatibilizovaná 

termoplastickým polyuretanem, nebo bio-polyetylen (Bio-PE) plněný 30 hm. % přírodních 

vláken a kompatibilizovaný 6 hm. % Bio-PE-g-MA. U těchto materiálů byly také úspěšně 

testovány mechanické vlastnosti pomocí 3D tištěných těles [85; 86]. 

2.7 Predikce mechanických vlastností kompozitů 

Pro výpočet mechanických vlastností kompozitů je možno s výhodou využít několika 

mikromechanických modelů. Nejvíce využívány jsou směšovací pravidlo, model podle 

Halpin-Tsaie, model podle Mori-Tanaky, nebo Hirschův model. Velmi často jsou využívány 

jejich vzájemné kombinace, nebo úpravy modelů v souladu s výpočetní metodou konečných 
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prvků. Úpravy výpočetních modelů jsou také využívány pro předpověď mechanického 

chování hybridních kompozitů, tedy kompozitů s více typy plniv lišícími se chemickou 

podstatou, nebo geometrií. 

2.7.1 Mori-Tanaka model 

Výpočtový mikromechanický model definovaný autory Mori a Tanaka je založen na 

Eshelbyho modelu inkluzí [87]. Charakterizuje napěťové chování v, a kolem elipsoidního 

tělesa v matrici Základní rovnice výpočtu elastické konstanty v podélném směru zatíženého 

sféroidního, zarovnaného krátkovlákna, má podobu rovnice Rov. 1 a pro směr kolmý na 

zatěžující napětí má rovnici Rov. 2.  

 
����� = �

� + ��	�� + 
����	  Rov. 1 

 

 
����� = 2�

2� + ���−2
��� + 	1 − 
���� + 	1 − 
������	  Rov. 2 

V rovnici E11 a E22 jsou moduly pružnosti kompozitu podélné, respektive příčné 

k vyvinutému zatížení, Em je modul pružnosti matrice, ν0 a νm je Poissonův poměr kompozitu 

a matrice a Vf je objemový zlomek výztuže. Koeficienty A, A1, A2, A3, A4 a A5 jsou funkce 

Eshelbyho tenzoru, související s vlastnostmi matrice a plniva. Konkrétně dávají do souvislosti 

moduly pružnosti matrice a plniva, jejich Poissonovy poměry, koncentraci a aspektní poměr 

plniva. Rozložení zatížení na element částice v modelu Mori-Tanaka je zobrazen na Obr. 3. 

Pro element typu vlákna tedy platí v jednom směru zatížení rovnice pro podélné zatížení 

a ve dvou směrech pro zatížení kolmé, zatímco u destičkového plniva je tomu naopak [88]. 

 

Obr. 3: Rozložení směru zatížení v modelu Mori-Tanaka [88] 
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Modelu Mori-Tanaka se často s výhodou využívá pro předpověď mechanického chování 

nanokompozitů. V případě nanoplniva v podobě destiček může docházet k ovlivnění modelu 

chování vlivem interkalace a exfoliace jednotlivých destiček plniva. Pro polymerní řetězce 

interkalované mezi vrstvami plniva se předpokládá stejný Poissonův poměr νm, jako pro 

matrici v celém zbylém objemu. Interkalovaná matrice má však jiný modul pružnosti. Ten je 

ovlivněn mezivrstevnatým tuhostním faktorem am. Objemový zlomek samostatných částic 

plniva zakotveného v mezivrstevnatém prostoru lamel částicového plniva je označován jako 

Vf´ a vyjadřuje se rovnicí rovnice Rov. 3. Vf značí objemový podíl plniva, t jeho tloušťku 

lamely a d0 počáteční prostor mezi jednotlivými vrstvami: 

 ��´ = �� �
��	  Rov. 3 

Obdobně je možné vyjádřit objemový zlomek exfoliované frakce nanoplniva Ve, kde re 

značí množství exfoliované frakce. 

 �� = ���� �
��	  Rov. 4 

Nakonec je tak možné vyjádřit objemový podíl interkalovaných klastrů nanoplniva Vi podle 

rovnice Rov. 4, kde d značí velikost prostoru v interkalovaném klastru. 

 �� = ��´	1 − ��� �� = ��	1 − ��� ���	  Rov. 5 

Obecně je pak nutno předpokládat, že každá náhodně orientovaná vrstva nanoplniva 

v prostoru zaujímá průměrně v prostoru tvar krychle o objemu a1
3, odkud se pak odhaduje 

maximální objemový zlomek exfoliované fáze. 

 �� ≤ ������� = �
��  Rov. 6 

Z inverzní hodnoty zápisu je možné pozorovat, že a1/t je aspektní poměr vrstvy 

nanoplniva. Za těchto předpokladů byl podle modelu Mori-Tanaka pozorován vliv 

koncentrace nanoplniva v kompozitu na modul pružnosti materiálu. Výsledky vypočtených 

hodnot z mikromechanického modelu byly v dobré shodě s experimentálně naměřenými 

hodnotami [89]. 

2.7.2 Halpin-Tsai model 

Rovnice publikována autory Halpin a Tsai je založena na tzv. self-konsistentním 

mikromechanickém modelu objeveném Hillem. Hermans následně použil tento model pro 

definici redukovaného modelu. Halpin a Tsai nakonec zjednodušili Hermansovu metodu na 

analytickou formu a rozšířili pro různé geometrie plniva [90]. 
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Základní pojetí rovnice podle Halpina a Tsaie určuje modul pružnosti krátkovláknového, 

respektive částicového kompozitu se směrově zarovnaným plnivem. Pro modul pružnosti EL, 

podélný vůči působícímu zatížení a pro modul pružnosti ET kolmý na zatížení, platí pro 

krátkovláknový jednosměrně orientovaný kompozit vztahy: 

 �� = E� 1 + !� "���1 − "��� 																						�# = E� 1 + 2"#��1 − "#�� 	 
 Rov. 7 a 8 

V rovnicích Rov. 7 a 8 jsou ηL a ηT koeficienty Halpin-Tsaiova (H-T) modelu nabývající 

hodnot pro namáhání v podélném, respektive příčném směru: 

 "� =
���� − 1
���� + !�

																																			"# =
���� − 1
���� + 2

 Rov. 9 a. 10 

V rovnicích Vf značí objemový zlomek výztuže, l je délka vlákna a r jeho poloměr. Em a Et 

značí moduly pružnosti matrice, respektive vláknové výztuže. Pro plnivo tvaru destiček 

vykazuje rovnice upravený tvar: 

 �� = E� 1 + 2 !� "���1 − "��� 																						�# = E� 1 + 2"#��1 − "#�� 	 
 Rov. 11 a 12 

V rovnicích t znamená tloušťku destičkovité částice a l její délku, takže hodnota l/t značí 

aspektní poměr plniva. Bylo zjištěno, že příčný modul pružnosti je relativně necitlivý na 

aspektní poměr částic, proto se již ve výpočtu příčného modulu neobjevuje. Mírná změna je 

znatelná pak u H-T koeficientu pro podélné zatížení, kdy platí: 

 "� =
���� − 1
���� + 2 !�

																																			"# =
���� − 1
���� + 2

 Rov. 13 a. 14 

Vše výše uvedené se vztahuje pro případ jednosměrně orientované výztuže. Pro případ 

náhodně orientovaných částic plniva platí semi-empirický vztah pro výpočet modulu 

pružnosti kompozitu, kombinující H-T rovnice výpočtu podélného a příčného modulu 

pružnosti: 

 �$ = aE� + 	1 − ���# Rov. 15 

Koeficient a je pak považován za konstantu odvozenou od tvaru plniva. Pro 

dvourozměrné plnivo typu destiček je předpokládána hodnota a = 0,375 a pro trojrozměrnou 

výztuž kulovitými částicemi nabývá hodnoty a = 0,184 [91]. Hodnota tohoto koeficientu byla 

porovnávána s laminační analýzou self-konzistentního mikromechanického modelu Mori-

Tanaka (LA-MT), který se používá pro výpočet tenzoru tuhosti náhodně orientovaného 

krátkovláknového kompozitu. V souladu s tímto modelem byla provedena kontrola 

koeficientu a z rovnice Rov. 15 v upraveném tvaru: 
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 � = �$ − �#�� − �#  Rov. 16 

V rovnici Rov. 16 byly moduly pružnosti ET a EL získány výpočtem z modelu Halpin-Tsai 

a modul pružnosti celkového kompozitu EC z modelu LA-MT. Z výsledku vyplynulo, že 

koeficient a není konstanta, nýbrž je závislý na modulu pružnosti matrice a plniva a na 

objemovém zlomku použité výztuže. Koeficient a tak roste s rostoucím poměrem ET/EL až do 

hodnoty ET/EL ≥ 200, kdy už je nárůst hodnoty koeficientu a zanedbatelný. Vztah pro výpočet 

koeficientu a byl odvozen pro případ kompozitu vyztuženého krátkými vlákny a destičkovým 

plnivem. Pro krátkovláknový kompozit platí: 

 � = 0,13 + 0,0815V� − 1,669 .���� / Rov. 17 

Pro kompozit vyztužený destičkovým plnivem má pak rovnice tvar dle Rov. 18 [92]: 

 � = 0,443 − 0,07V� − 1,468 .���� / Rov. 18 

Další možností, jak zvýšit přesnost H-T modelu je zavedení úhlového faktoru β [93]. Tento 

faktor vychází z geometrické podoby částic plniva, respektive z jejich úhlu na rozhraní 

matrice-plnivo. Optickou mikroskopií byl analyzován tvar částic kubický, válcový, kulový 

a další. Jednotlivé tvary částic znázorňuje fotografie na Obr. 4. S tvarem částic pak souvisí 

jejich vnější úhel α na rozhraní s matricí. Z něj je pak vychází vztah pro úhlový faktor: 

 2 = 3
360 Rov. 19 

U kulových částic není měřitelný úhel rozhraní, úhlový faktor má podobu 2 = �4�
�4� 

a nenabývá tak významu pro H-T rovnici, která má v podélném směru zatížení v úpravě 

úhlovým faktorem podobu: 

 �� = E� 1 + 2 !� 2"���1 − "��� 																	�															"� =
���� − 1
���� + 2 !�

	  Rov. 20 

Správnost zavedení úhlového faktoru byla ověřena porovnáním výsledků H-T rovnice 

s úpravou, respektive bez úpravy s hodnotami modulu pružnosti kompozitu získanými 

výpočtem z metody konečných prvků, která byla uvažována jako reference. V rozmezí 

aspektního poměru částic 0,6 až 1,8 vykazovala upravená rovnice lepší shodu s referencí 

než neupravená, v případě všech zkoumaných tvarů výztuže. 
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Obr. 4: Fotografie optického mikroskopu rozlišující tvar výztuže: a) kužel, b) částečně zakulacený 

válec, c) válec, d) komolý válec, e) dvojitý kužel a f) zakulacený válec [93] 

Pro hybridní kompozit je pro výpočet elastického modulu třeba využít kombinace 

mikromechanických modelů. Jako příklad hybridního kompozitu byl použit polypropylen 

plněný uhlíkovou a skleněnou krátkovláknovou výztuží. Pro teoretické modelování byl 

zaveden předpoklad hexagonálního uložení a jednosměrné uložení vláknové výztuže 

v kompozitu. Pro výpočet objemového podílu skleněných, respektive uhlíkových vláken, pro 

zjednodušení označených A, respektive B, byl použit vztah Rov. 21, kde VfA je objemový 

zlomek složky A, Vf celkový objemový zlomek výztuže, NfA je počet vláken složky A a Nf je 

celkový počet všech vláken výztuže. Analogický vztah platí i pro složku B. 

 ��5 = �� 6�56� 	 Rov. 21 

Podélný modul pružnosti kompozitu EL byl počítán podle směšovací rovnice Rov. 22 

upravené pro hybridní kompozit. V rovnici jsou EfA, EfB a Em moduly pružnosti jednotlivých 

druhů výztuže A a B a modul pružnosti matrice. Při porovnání výsledků rovnice s výsledky 

získanými metodou konečných prvků byla prokázána dobrá shoda obou metod. 

 �� = E�5��5 + E�7��7 + E��� 	 Rov. 22 

Pro výpočet příčného modulu pružnosti hybridního kompozitu bylo využito upravené 

rovnice H-T modelu: 

 �# = E� 1 + 89"#5��5 + "#7��7:
1 − 9"#5��5 + "#7��7: 	  Rov. 23 

a koeficienty H-T rovnice pro plniva A a B mají podobu: 

 "#5 =
��5�� − 1
��5�� + 8

																				�															"#7 =
��7�� − 1
��7�� + 8

 
Rov. 24 a. 25 
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H-T korekční koeficient zakřivení ξ má pro krátkovláknový kompozit hodnotu 1,165. 

Hodnota byla nalezena metodou prvotního poškození vycházející z matematické analýzy 

konečných prvků [94]. Tento koeficient je také někdy nazýván tvarovým parametrem, nebo 

geometrickým faktorem uspořádání. Matematicky je možné jej vyjádřit v podobě [95]: 

 8 = ��	�$ − ��� − ���;9�� − ��:
��9�� − �$: − ��9�� − ��: 	  Rov. 26 

Pokud je hodnota tvarového parametru ξ blízká 0, pak se podoba H-T rovnice zužuje na 

podobu Rov. 27, což odpovídá inverzní rovnici směšovacího pravidla pro výpočet modulu 

pružnosti: 

 
1
�� =

���� +
91 − ��:�� 	  Rov. 27 

V opačném případě, pokud je hodnota koeficientu ξ blízká ∞, nabývá H-T rovnice tvaru 

Rov. 28, což odpovídá právě rovnici směšovacího pravidla pro podélně zatěžovaný 

kompozitní systém [88]. 

 �� = V��� + 91 − ��:�� 	  Rov. 28 

Dobrá shoda H-T modelu s experimentálně naměřenými daty byla pozorována také pro 

hybridní kompozit s mikro mletou silikou plněnou epoxidovou matricí a přírodními dlouhými 

vlákny v jednosměrné orientaci [95]: 

2.7.3 Hirschův model 

Hirschův model vychází z kombinace směšovacího pravidla pro podélně a příčně namáhaný 

jednosměrně orientovaný dlouhovláknový kompozit. Pro podélný modul pružnosti ECL a pro 

příčný směr ECT platí rovnice ve tvaru: 

 �$� = E��� + ��91 − ��:																	�														�$# = ����
���� + ��91 − ��:	  Rov. 29 a 30 

Z kombinace těchto rovnic pak vychází základní rovnice Hirschova modelu modulu 

pružnosti kompozitu Ec ve tvaru: 

 �$ = x =E��� + ��91 − ��:> + 	1 − ?� ����
���� + ��91 − ��:	 Rov. 31 

V rovnici je zanesen bezrozměrný koeficient x, který reprezentuje přenos napětí mezi 

matricí a výztuží. Je ovlivněn orientací vláken, jejich délkou a efektivitou přenosu napětí na 

konci vláken. Pro dlouhovláknový, jednosměrně orientovaný kompozit nabývá koeficient 

hodnoty 0,4 [96]. 

Hirschův model se dobře osvědčil při matematické předpovědi pevnosti a modulu 

pružnosti dlouhými, přírodními vlákny vyztuženého termoplastického kompozitu. Zkoumaný 
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kompozit obsahoval PP matrici a kokosová vlákna o délce až 60 mm. Z použitých 

matematických modelů se právě Hirschova rovnice nejvíce blížila experimentálně 

naměřeným datům [97]. 

Určení hodnot vstupních materiálů pro účely předpovědi mechanického chování 

kompozitu může být někdy obtížný úkol. Pro případ kaolinu je velmi nesnadné určení jeho 

modulu pružnosti z důvodu jeho vrstevnaté struktury. Kvůli delaminaci vrstev je nemožné 

vytvořit kompaktní těleso, které by mohlo být testováno za standardních podmínek. Jedna 

z cest, jak získat hodnotu pevnosti v tahu a Youngova modulu pružnosti, bylo měření modulu 

pružnosti resonanční metodou, která slouží jako základ silou modulované temomechanické 

analýzy (mf-TMA). Zde byla také prokázána silná závislost modulu pružnosti kaolinu na 

teplotě, jak dokládá graf na Obr. 5 [98]. 

 

Obr. 5: Závislost modulu pružnosti kaolinu Sedlec Ia na teplotě. Měřeno resonanční metodou mf-TMA 

[98]. 
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3 Cíle práce 

Cílem předkládané práce je připravit a charakterizovat kompozitní systémy s matricí na bázi 

polymerní směsi PHB a PLA a nalezení podmínek pro zpracování 3D tiskem metodou FDM. 

Analyzovat mísitelnost změkčovadla ze skupiny esterů kyseliny citronové s polymerní směsí 

PHB - PLA a nalézt souvislosti mezi strukturou změkčovadla a mechanickými vlastnostmi 

změkčené směsi.  

Nalézt a popsat vliv typu plniva v matrici na bázi změkčené směsi PHB - PLA na termické 

a mechanické vlastnosti kompozitu s ohledem na zpracování 3D tiskem. 

Sestavit výpočetní model pro predikci vybraných mechanických vlastností kompozitních 

systémů obsahujících více druhů plniv použitím mikromechanického modelu. Zhodnotit 

vypočtené výsledky mechanických vlastností 3D tištěných a vstřikovaných testovacích těles 

s literaturou a naměřenými hodnotami. 

4 Experimentální část 

Experimentální část práce je věnována charakterizaci polymerní směsi na bázi PHB s dalším 

polymerem mísitelným s PHB a změkčovadlem. Pozornost je pak soustředěna především 

na PLA, okrajově pak na PVAc. Ze změkčovadel bylo vybíráno z několika komerčních alkyl-

derivátů kyseliny citronové. 

Polymerní směs je pak plněna organickým, respektive anorganickým plnivem a jejich 

kombinacemi. Materiály, metody přípravy a charakterizační metody byly voleny 

s přihlédnutím k použití v 3D tisku. 

Z hlediska 3D tiskových vlastností byl také pozorován vliv zastoupení většinového 

polymeru v matrici. Byly připraveny kompozitní materiály s matricí s majoritním zastoupením 

PHB, respektive PLA. Z hlediska použití kyseliny polymléčné bylo vybráno a porovnáváno 

několik typů s různým krystalickým podílem. 

4.1 Použité materiály 

Polyhydroxybutyrát PHB (Biomer® T22 ρ = 1.23 g·cm-3, Mw = 410 000 g·mol−1), Amorfní 

kyselina polymléčná (Natureworks Ingeo™ 4060D, Mw = 180 000 g·mol−1, Tg = 55 - 60 °C, 

ρ = 1.24 g·cm-3), Semikrystalická PLA Purapol L130 (Corbion, ρ = 1.24 g·cm-3, MFI 

[210 °C/2,16 kg] 8 g/10min), Semikrystalická PLA Purapol L175 (Corbion, ρ = 1.24 g·cm-3, 

MFI [210 °C/2,16 kg] 16 g/10min), polyvinylacetát (Wacker Vinnex® 2525). 

Změkčovadlo tributyl citrát (Citroflex® 4), acetyltributyl citrát (Citroflex® A-4), acetyltrihexyl 

citrát (Citroflex® A-6), butyriltrihexyl citrát (Citroflex® B-6). 

Jako plnivo byl použit kaolín (Sedlec Ia), mikro mletý vápenec (WW-2, Piotrovice), 

tubulární alumino-silikát halloysit (Sigma Aldrich), srážená silika (Grace Davison VP4), 

povrchově modifikovaná srážená silika (Cab-o-sil TS-530), mastek (Fingalc H05SL), 

hydroxid hořečnatý (Duhor N-PL/S), lněné vlákno (2mm střiž Ekoflex).  
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Celulóza různých typů: Greencel GW400F (velikost částic 30 až 80 µm, objemová 

hmotnost 70 až 90 g·cm-3), Greencel HFC (velikost částic 30 až 80 µm, objemová hmotnost 

40 až 60 g·cm-3 s hydrofobní povrchovou úpravou), Greencel FV140 (velikost částic 220 µm, 

objemová hmotnost 70 až 100 g·cm-3), Greencel W40 (velikost částic 100 µm, objemová 

hmotnost 150 až 180 g·cm-3), Greencel GW70 (velikost částic 100 µm, objemová hmotnost 

90 až 115 g·cm-3), Greencel GW200 (velikost částic 150 µm, objemová hmotnost 115 až 

150 g·cm-3). 

Aditiva pro přípravu kompozitů: Anhydrid kyseliny succinové (Sigma Aldrich), stearát 

zinečnatý (Oleochem), 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylát (Sigma Aldrich), anhydrid 

kyseliny ftalové (Sigma Aldrich), oligo-mléčnan vápenatý (připraven na FCH VUT). 

4.2 Metody přípravy směsí a kompozitů 

4.2.1 Příprava směsí na laboratorním hnětiči a na dvoušnekovém extruderu 

Polymerní směsi PHB, PLA a daného změkčovadla a dále kompozitní materiály na bázi PHB 

a vybraného plniva byly připraveny na laboratorním dvoušnekovém extruderu LabTech 

MScientific. Potřebné složky byly před extruzí sušeny ve vakuové sušárně při 60 °C po dobu 

12 hodin. Zóny extruderu byly vyhřívány na teplotní profil směrem od násypky 160, 175, 180, 

180, 180, 180, 180, 170, 160 a 150 °C a otáčky šneků byly nastaveny na 100 RPM. 

Odtahovaná struna byla chlazena ve vodní lázni a následně granulována na laboratorním 

granulovacím zařízení. 

Vzorky vybraných malých testovacích sérií byly připravovány na laboratorním 

kompaudačním hnětiči PLASTI-CORDER Brabender vybaveném dvěma korotačními, 

sigmoidními, hnětacími segmenty a s komorou pro 30 ml vzorku vyhřívanou na 180 °C. 

Kompaundace probíhala při otáčkách hnětacích segmentů 45 RPM. 

4.2.2 Příprava série polymerních směsí se změkčovadly 

Série vzorků byla připravována ve složení 60 hm. % PHB, 25 hm. % PLA a 15 hm. % 

daného změkčovadla. Pro porovnání byl připraven neměkčený vzorek směsi v hmotnostním 

složení PHB (70 hm. %) a PLA (30 hm. %). Přehled označení vzorků a jejich složení 

v hmotnostních procentech je zaznamenáno v Tab. 1 níže. Struktura molekul jednotlivých 

použitých změkčovadel je pak znázorněna na Obr. 6. 
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Tab. 1: Složení série změkčovadel v hmotnostních procentech 

Vzorek 

P
H

B
 

P
L

A
 

C
itro

flex 4 

C
itro

flex A
4 

C
itro

flex A
6 

C
itro

flex B
6 
Ref 0 70 30     

Blend 4 60 25 15    

Blend A4 60 25 15   

Blend A6 60 25  15  

Blend B6 60 25   25 
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O
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Obr. 6: Struktura použitých změkčovadel na bázi citrátu: a) Citroflex 4 - tributyl citrát (C4), b) Citroflex 

A4 - acetyltributyl citrát (A4), c) Citroflex A-6 - acetyltrihexyl citrát (A6), d) Citroflex B-6 - butyriltrihexyl 

citrát (B6) 

4.2.3 Složení kompozitních vzorků 

Pro přípravu kompozitní série s nemodifikovaným plnivem byly připraveny dvě základní 

směsi. Použito bylo PHB (Biomer T22), PLA (Ingeo 4060D) a změkčovadlo Tributyl citrát 

(Citroflex C4). Nezměkčená základní směs ve složení 70 hm. % PHB a 30 hm. % PLA 

a změkčená základní směs 60 hm. % PHB, 25 hm. % PLA a 15 hm. % plastifikátoru. 
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Základní směsi byly použity jako neplněné reference. Plněné kompozity pak byly připraveny 

poměrem 90 obj. % dané základní směsi a 10 obj. % plniva. Pomocí měrné hustoty 

konkrétního plniva bylo možno stanovit hmotnostní zastoupení plniva ve směsi. Složení 

jednotlivých vzorků v hmotnostních podílech je sumarizováno v tabulce Tab. 2.  

 

Tab. 2: Složení kompozitní série v hmotnostních dílech bez aditiv  

Vzorek 

P
H

B
 

P
L

A
 

Z
m
ěk
čo

vad
lo

 

K
ao

lín
 

V
áp

en
ec 

H
allo

ysit 

S
rážen

á silika 
n

eu
p

raven
á 

M
astek 

H
yd

ro
xid

 
h

o
ře
čn

atý 

L
n
ěn

é vlákn
o

 

Ref bez Z 70 30         

Ref s Z 60 25 15        

Komp.1-1 70 30 23 

Komp.1-2 70 30 24 

Komp.1-3 70 30 23 

Komp.1-4 70 30 18 

Komp.1-5 70 30 25 

Komp.1-6 70 30 21 

Komp.1-7 70 30 14 

Komp.1-8 60 25 15 24 

Komp.1-9 60 25 15 25 

Komp.1-10 60 25 15 23 

Komp.1-11 60 25 15 18 

Komp.1-12 60 25 15 25 

Komp.1-13 60 25 15 21 

Komp.1-14 60 25 15 14 

 

K vybraným plnivům byla přidána aditiva pro zvýšení mezifázové kompatibility. K vzorkům 

plněným kaolinem, vápencem, sráženou silikou a halloysitem byl přidán anhydrid kyseliny 

succinové (2 hm. %), 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylát (3 hm. %), nebo stearát zinečnatý 

(5 hm. %). Hmotnostní podíl byl počítán vzhledem k hmotnosti matrice a hmotnostní 

zastoupení jednotlivých složek ve vzorcích je shrnuto v tabulce Tab. 3. 

Na laboratorním hnětiči byly připraveny vzorky pro objasnění vlivu jednotlivých činidel na 

čisté složky a specifické kombinace jednotlivých složek kompozitu. Složení kompozitních 

vzorků v zastoupení hmotnostních dílů je sumarizováno níže v Tab. 7. Byl zkoumán vliv 

hydroxidu hořečnatého v zastoupení 0; 5 a 10 obj. % na PLA. Dále byl zkoumán vliv 

koncentrace anhydridu kyseliny succinové na hydroxid hořečnatý v  obsahu 10 obj. % 

v matrici PHB. Anhydrid byl přidáván v hmotnostním obsahu 1; 2; 5 a 10 hm. % vůči celkové 

hmotnosti kompozitu. V další části série byla zkoumána míra ovlivnění hydroxidu 
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hořečnatého povrchově upravenou silikou TS-530. Jako matrice pro kompozit bylo použito 

čisté PHB. V poslední části série byl připraven neměkčený kompozit na bázi PHB - PLA 

a plněný 10 obj. % vápence. K plnivu byl přidáván oligomléčnan vápenatý připravený 

laboratorně z kyseliny polymléčné a hydroxidu vápenatého. Oligomléčnan byl přidáván 

v hmotnostním obsahu 2; 5 a 10 hm. % vůči celkové hmotnosti kompozitu. 

 

Tab. 3: Složení kompozitní série v hmotnostních dílech s aditivy  

Vzorek 

P
H

B
 

P
L

A
 

Z
m
ěk
čo

vad
lo

 

V
áp

en
ec 

H
allo

ysit 

S
rážen

á silika 
n

eu
p

raven
á 

S
rážen

á silika 
u

p
raven

á 

H
yd

ro
xid

 
h

o
ře
čn

atý 

A
n

h
yd

rid
 

kyselin
y 

su
ccin

o
vé 

S
tearát 

zin
e
čn

atý 

S
ilan

o
vé 

čin
id

lo
 

Komp. 2-1 60 25 15 24 5 

Komp. 2-2 60 25 15 25 2 

Komp. 2-3 60 25 15 25 5 

Komp. 2-4 60 25 15 25 3 

Komp. 2-5 60 25 15 18 2 

Komp. 2-6 60 25 15 18 5 

Komp. 2-7 60 25 15 18 3 

Komp. 2-8 60 25 15 19 

Komp. 2-9 60 25 15 21 2 

 

Vliv celulózy na polymerní matrici s majoritou PLA byl pozorován při plnění 10 hm. %. 

Složení kompozitních vzorků je zaznamenáno v tabulce Tab. 5 ve svých hmotnostních 

podílech. Ftalanhydrid byl použit jako kompatibilizátor celulózy s polymerní matricí. 

Hmotnostní složení série vzorků pro analýzu vlivu celulózy na typ použité PLA v matrici je 

v tabulce Tab. 6. Dále zde byl sledován vliv množství celulózy na polymerní matrici na bázi 

PLA, respektive PHB. 

Plnění kaolinem, sráženou silikou a celulózou bylo použito pro přípravu hybridních 

kompozitů s kombinovaným plnivem. Pro zvýšení rychlosti biologické degradace bylo použito 

celulózy RoscoFlamex W40. Rozpis složení vzorků v jejich hmotnostních dílech je 

zaznamenáno v tabulce Tab. 7. Při kombinaci kaolinu, celulózy a siliky bylo použito vždy 

10 obj. % plniva, tedy vždy 5 obj. % jednoho typu a 5 obj. % druhého typu plniva. Obsah 

ftalanhydridu byl počítán, jako 1,1 hm. % vůči obsažené celulóze. 
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Tab. 4: Složení čtvrté kompozitní série v hmotnostních dílech - vzájemný vliv jednotlivých složek 

kompozitů se specifickými aditivy  

Vzorek 

P
H

B
 

P
L

A
 

W
W

-2 

S
ilika T

S
-530 

D
u

h
o

r N
-P

L
/S

 

A
n

h
yd

rid
 kyselin

y 
su

ccin
o

vé 

O
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o
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čn
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váp
en

atý 

1-PLA_D_0 
 

100 
     

1-PLA_D_1 
 

100 
  

10 
  

1-PLA_D_2 
 

100 
  

21 
  

2-PHB_D_S_0 100 
   

21 0 
 

2-PHB_D_S_1 100 
   

21 1 
 

2-PHB_D_S_2 100 
   

21 2 
 

2-PHB_D_S_3 100 
   

21 5 
 

2-PHB_D_S_4 100 
   

21 10 
 

3-Blend_D_S_0 70 30 
 

21 0 
  

3-Blend_D_S_1 70 30 
 

15 4 
  

3-Blend_D_S_2 70 30 
 

10 8 
  

3-Blend_D_S_3 70 30 
 

5 13 
  

3-Blend_D_S_4 70 30 
 

0 18 
  

4-Blend_V_Ca_0 70 30 21 
   

0 

4-Blend_V_Ca_1 70 30 21 
   

2 

4-Blend_V_Ca_2 70 30 21 
   

5 

4-Blend_V_Ca_3 70 25 22 
   

10 

 

 

Tab. 5: Složení kompozitních vzorků v hmotnostních dílech - vliv typu celulózy na polymerní matrici. 

Vzorek 

P
H

B
          

T
22 

P
L

A
           

L
175 

Z
m
ěk
čo

vad
lo

 
A

4 

C
elu

ló
za 

G
W

400F
 

C
elu

ló
za    

H
F

C
 

C
elu

ló
za 

F
V
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C
elu
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W
40 

C
elu

ló
za   

G
W

70 

C
elu

ló
za  

G
W

200 

F
talan

h
yd

rid
 

CP/2/1 40 60 15       1 

CP/2/2 40 60 15 10      1 

CP/2/3 40 60 15  10     1 

CP/2/4 40 60 15   10    1 

CP/2/5 40 60 15    10   1 

CP/2/6 40 60 15     10  1 

CP/2/7 40 60 15      10 1 
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Tab. 6: Složení kompozitních vzorků v hmotnostních dílech - vliv celulózy na PLA matrici a vliv obsahu 

celulózy na matrici s majoritou PLA, respektive PHB 

Vzorek 

P
H

B
 (T

22) 

P
L

A
 (L

175) 

P
L

A
 (L

130) 

P
L

A
 (4060D

) 
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m
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čo
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A

4 

C
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G
W

400F
 

F
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h
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CP/3/3   60   10  

CP/3/4    60  10  

CP/1/1 40 60   15 0 1 

CP/1/2 40 60   15 5 1 

CP/1/3 40 60   15 10 1 

CP/1/4 40 60   15 15 1 

CP/1/5 60 40   15 0 1 

CP/1/6 60 40   15 5 1 

CP/1/7 60 40   15 10 1 

CP/1/8 60 40   15 15 1 

 

 

Tab. 7: Složení kompozitní série v hmotnostních dílech - hybridní vzorky s kombinovaným plnivem 

Vzorek 
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čo

vad
lo

 

K
ao

lin
 

S
ilika T

S
-530 

C
elu

ló
za W

40 

F
talan

h
yd

rid
 

Komp. 3-1 60 25 15 
  

14  

Komp. 3-2 60 25 15 12 9 
 

 

Komp. 3-3 60 25 15 12 
 

7  

Komp. 3-4 60 25 15 
 

9 7  

Komp 4-1 60 25 15   14  

Komp 4-2 60 25 15 12 9   

Komp 4-3 60 25 15 12  7  

Komp 4-4 60 25 15  9 7  

Komp 4-5 60 25 15   14 0,2 

Komp 4-6 60 25 15 12  7 0,1 

Komp 4-7 60 25 15  9 7 0,1 
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4.2.4 Příprava 3D tiskového filamentu 

Pro přípravu těles metodou FDM 3D tisku byl připraven tiskový filament, jako vstupní 

materiál pro tiskárny. Filament pro 3D tisk, byl připravován na jednošnekovém laboratorním 

extruderu Haake následující metodou: Tavenina byla vytlačována tryskou o průměru 2 mm 

do vodní lázně, umístěné tak, aby docházelo k co nejmenšímu ohýbání odtahovaného 

filamentu (k deformaci zploštěním) a tedy k lepšímu dodržení jeho kruhovitosti. Dále byl v 

lázni zařazen kalibrační průvlak, který případné zploštění napravoval. Z lázně byl filament 

odtahován dvojicí pryžových válců kontinuální rychlostí, aby docházelo k dloužení na průměr 

1,75 mm, což bylo průběžně kontrolováno digitálním posuvným měřítkem. Na konci procesu 

byl filament navíjen. Později bylo pro navíjení a přesnější měření vyráběného filamentu 

vyvinuto zařízení zobrazené na Obr. 7 umístěné za chladící lázní.  

 

Obr. 7: Zařízení pro odtah a navíjení 3D tiskového filamentu. A) Optické měření průměru filamentu 

kolmo ve dvou osách, B) Regulovatlený odtah filamentu, C) Ovládací jednotka, D) Rastrovací zařízen, 

E) Navíjecí zařízení s kluznou spojkou, F) Navíjecí cívka filamentu 

Zařízení sestává z optického měření průměru filamentu pravoúhle snímaného ve dvou 

navzájem kolmých osách, propojených s vykreslováním aktuální hodnoty průměru. Za 

měřením průměru bylo zařazeno odtahové zařízení struny zajišťující kontinuální, rovnoměrný 

posun struny. Filament byl pak navíjen na cívku hnanou separátním motorem přes kluznou 

spojku, vyrovnávající rozdíly rychlosti navíjení s přibývajícím objemem navinuté struny. Pro 

rovnoměrný návin filamentu na cívce bylo předřazeno rastrovací zařízení navádějící filament 

v celé šířce cívky. Toto zařízení podávalo lepší informaci o tloušťce připravované struny 

a zaručovalo stabilnější proces přípravy. 
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Pro tisk zkušebních těles byly používány dvě 3D MFD tiskány: Tiskárna PRUSA i3 MK2 

a tiskárna PRUSA i3 MK3. 

4.3 Charakterizační metody 

4.3.1 Mísitelnost změkčovadla s polymerní směsí 

Test mísitelnosti změkčovadla byl prováděn na laboratorním kompaundačním hnětiči 

PLASTI-CORDER Brabender. Do komory byly nasypány polymery PHB a PLA. Polymerní 

směs byla míchána při teplotě 185 °C po dobu 2 minut. Poté bylo do komory přidáno dané 

změkčovadlo a materiál byl míchán dalších 5 minut. Obdobným způsobem byl připraven také 

referenční, neměkčený vzorek, kdy byla směs polymerů PHB a PLA vložena do komory a 

hnětena po dobu 7 minut. Kroutící moment hnětacích segmentů byl v průběhu hnětení 

zaznamenáván. 

4.3.2 Migrační test změkčovadla 

Pro migrační test byly zvoleny vzorky série se změkčovadly a referenční neměkčené vzorky. 

Na vyhřívaném laboratorním lisu byly při teplotě 190 °C vytvořeny planární vzorky o tloušťce 

0,7 mm a následně upraveny na rozměr 30 × 30 mm. Vzorky byly následně zváženy 

a umístěny do sušárny při 110 °C, kdy byla sledována změna hmotnosti po 1, 3, 7 

a 10 hodinách a dále pak po 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13 a 15 dnech. Před každým vážením byly 

vzorky opláchnuty etanolem pro odstranění změkčovadla migrujícího na povrch vzorku 

a důkladně osušeny. 

4.3.3 Analýza povrchu metodou skenovací elektronové mikroskopie 

Skenovací elektronová mikroskopie byla prováděna na přístrojích Zeiss Company EVO® 

LS10 a jEOL 7500F. Před umístěním do mikroskopu byly vzorky pokryty zlato-paládiovou 

vrstvou pro zvýšení jejich elektrické vodivosti. U vzorků série změkčovadel byl pozorován 

povrch lomové plochy přetrženého testovacího tělesa Dogbone a u kompozitní série vzorků 

byl pozorován kolmý průřez extrudovaného filamentu z dvoušnekového extruderu, nebo 

vyřezaného vzorku připraveného na laboratorním hnětiči. Lomová plocha testovaných těles 

byla pozorována z hlediska uspořádání filamentů ve vytištěném tělese a jejich slinutí. 

U kompozitních vzorků byla sledována převážně dispergace částic plniva v matrici 

a vzájemná kompatibilita jednotlivých složek kompozitu. 

Za účelem lepší dispergace byl proveden test dispergace částic HNT v PVAc za 

přítomnosti rozpouštědla toluenu v planetovém kulovém mlýnu Retch. Matrice PVAc byla 

použita z důvodu dobré mísitelnosti s PHB [43] a vyšší odolnosti vůči termické degradaci při 

různých metodách přípravy. Pro test mletí byly připraveny dvě ocelové misky s navážkou 2 g 

HNT. K plnivu bylo přidáno 18 g PVAc a 200 ml toluenu. Jako mlecí segmenty bylo použito 

pro každou mlecí misku 180 g mlecích kuliček, tedy 4 kusy kuliček průměru 7 mm 
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a 10 kuliček 5 mm. Planetové mletí probíhalo z důvodu prevence přehřátí směsi v 10ti 

cyklech po 6 minutách. Po skončení mletí byla směs vysrážena do vody, filtrována a sušena 

ve vakuové sušárně. Z vysušených vzorků byly připraveny vzorky pro elektronovou 

mikroskopii a na křehkém lomu byla pozorována účinnost dispergace částic kulovým mletím.  

4.3.4 Termická charakterizace modulární diferenciální skenovací kalorimetrií 

Charakterizace termického chování vzorků série se změkčovadlem byla prováděna 

kombinací konvenční metody DSC a modulované diferenciální skenovací kalorimetrie 

(MDSC). Na MDSC byly vzorky v hermeticky uzavřených pánvičkách ochlazeny na -50 °C 

s výdrží 5 minut. Následně byl proveden sken MDSC tepelnou rampou od -50 do 80 °C 

rychlostí 3 °C·min-1 a modulační amplitudou 1,25 °C. Pomocí MDSC byla stanovována 

teplota skelného přechodu Tg z křivky reverzní tepelné kapacity. Na konvenčním DSC byly 

provedeny 2 cykly měření rychlostí 10 °C·min-1. První od 80 do 190 °C, následovaný 

chlazením na 30 °C. Druhý cyklus byl prováděn od 30 do 190 °C. Z temogramu DSC byla 

stanovována teplota tání Tm, teplota krystalizace Tc a stupeň krystalinity Xc.  

Pomocí DSC bylo sledováno také teplotní a krystalizační chování vzorků kompozitů. 

Vzorek byl v dusíkové atmosféře vždy nejprve temperován na 40°C po dobu 3 minut. 

Následoval první ohřev rychlostí 10°C za minutu na teplotu 190°C a výdrž 1 minutu na této 

teplotě. Dále následovalo chlazení 10°C za minutu na 50°C. Při druhém ohřevu se již bez 

temperace zahříval vzorek na 190°C rychlostí 10°C za minutu a po minutové výdrži opět 

chlazen na 50°C. 

4.3.5 Termogravimetrická analýza TGA 

Na změkčených vzorcích byla provedena termogravimetrická analýza (TGA) pro zjištění míry 

migrace změkčovadla z polymerní směsi, u kompozitních vzorků byl sledován vliv plniva na 

termickou stabilitu, případně degradaci polymerů. Analýza byla prováděna na TA instruments 

Q500. Vzorky byly zahřívány od teploty 40 °C s minutovou výdrží, rampou do 550°C pod 

inertní atmosférou dusíku rychlostí 10 °C·min-1. Následně byl přepnut inertní plyn na kyslík 

a zahřívání bylo dokončeno do 600°C stejnou rychlostí zahřívání.  

4.3.6 Reologické chování kompozitních materiálů 

Reologické chování bylo pozorováno na přístroji RPA 2000 (Alpha Technologies) za teploty 

180°C. Analyzovány byly vzorky změkčených i nezměkčených kompozitů a neplněné 

reference kompozitní série. 

4.3.7 Analýza tiskových vlastností – warping 

Warping v praxi 3D tisku znamená ohýbání konců tištěného tělesa směrem vzhůru. Jedná se 

o průvodní znak kombinace objemového smrštění materiálu při chladnutí z taveniny 

a v případě semikrystalických materiálů o smrštění vlivem krystalizace. V současné době 
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neexistuje normalizovaná metoda měření warpingu. Jednou z možností, jak tento jev 

kvantifikovat, je zavedení interního standardu - testovacího tělesa. Na obrázku Obr. 8 je 

experimentální warpovací těleso ve tvaru dutého V nosníku vetknutého do tenké podložky. 

Podložka tělesa má rozměr 20 × 20 mm a nosník tvaru V má délku 60 mm a výšku 10 mm. 

Takovéto vytištěné těleso bylo následně přitlačeno ploškou k pevné podložce a vzniklá 

mezera mezi koncem nosníku a podložkou byla měřena posuvným měřítkem. 

 

Obr. 8: Těleso pro měření warpingu materiálu při 3D tisku a)virtuální model, b)vytištěné těleso  

V pozdějších testech bylo měření upraveno tak, že při tisku warpovacího tělesa byla 

sledována výška vrstvy, do které se těleso vytisklo bez oddělení od podložky. Touto výškou 

byla pak následně podělena výška warpovacího tělesa pro zjištění warp koeficientu, jak 

znázorňuje vzorec Rov. 32. Výška testovacího tělesa byla 10 mm. Tedy čím nižší hodnota, 

tím déle se udržel testovací nosník na tiskové podložce a tím méně se uplatňuje negativní 

vliv warpingu. Naměřené hodnoty do velké míry korespondují s výsledky krystalizačního 

chování získanými z DSC analýzy – u krystalických materiálů se obecně projevuje warping 

razantněji, právě z důvodu kombinace vnitřního pnutí způsobeného chlazením taveniny 

a vzniku krystalické fáze. 

 @��A	BCDEFGFDH� = IýšB�	@��A	�ě!DM�
IýšB�	�ě!DM�	�CM�žDHá	AřF	�FMBQ Rov. 32 

Warping materiálu při 3D tisku je silně závislý na tloušťce vstupního filamentu, tedy na 

plnění tištěného tělesa materiálem. Vzhledem k určitým nevyhnutelným nepřesnostem při 

výrobě filamentu musel být tiskový parametr „procentuální plnění“ při samotném tisku 

korigován, podle aktuální tloušťky tiskové struny. Tato korekce byla prováděna manuálně, 

nikoli automaticky, a proto může toto být jistým zdrojem nepřesnosti měření. 

Míra warpingu při tisku testovaných materiálů byla porovnávána s komerčním materiálem 

PLA Prusa Natural, který v oblasti 3D tisku platí za jeden z materiálů s nejnižší tendenci 

k warpingu. 

4.3.8 Tahová zkouška 

Tahové zkoušce byla podrobena série změkčených směsí a série vzorků kompozitů. 

Zkouška byla prováděna na zařízení Zwick Z 010 s měřící hlavou pro maximální zatížení 



40 

 

500 N. Modul pružnosti byl měřen rychlostí 5 mm·min-1 v rozmezí 0,05 až 0,25 % poměrného 

prodloužení. Pevnost a tažnost pak byly měřeny rychlostí 50 mm·min-1. Byla použita 

testovací tělesa v podobě extrudovaných 3D tiskových filamentů, při testu upínaných do 

pneumatických čelistí určených pro testování vláken, a zkušební tělesa typu dogbone 5A 

vytvořená vstřikováním, respektive 3D tiskem.  

Na obrázku Obr. 9 je znázorněn vývoj tělesa Dogbone v úpravě pro zpracování 3D 

tiskem. Verze I byla vytvořena prostým importem vytvořeného modelu do Programu Slic3r 

a nahráním do tiskárny. Při tahové zkoušce však došlo k delaminaci perimetrů (znázorněno 

žlutě) a tedy ke znehodnocení těles bez relevantních výsledků. Pro odstranění tohoto 

problému vznikla Verze II, u které byly perimetry krčku tělesa protaženy až do vrchní části. 

Lopatky tělesa byly vytvořeny ze dvou kusů. Při tahové zkoušce se však projevil defekt 

v místě napojení lopatky na krček, kdy tiskárna uvolněním většího množství  taveniny v rohu 

lopatky vytvoří vměstek. Ten pak působí jako iniciátor trhliny a těleso praská předčasně. 

U Verze III byla snaha o odstranění problému vznikajícího na styku krčku s lopatkou, avšak 

přítlak čelistí nebyl dostatečně silný, aby udržel těleso. Deformace tak začínala v horní 

příčné části a neodpovídala tak pevnosti Dogbonu. Poslední varianta byla docílena 

kombinací deseti lamin verze I a VI (5 z každé verze, pravidelně se střídající). Zařazením 

svislých drah infilu (znázorněných červeně) byla odstraněna delaminace krčku v jeho 

rozšiřující se části a kombinací s infilem vodorovným nedochází ke svislému lomu těles. 

 

Obr. 9: Vývoj tělesa Dogbone pro 3D tisk 

Krček testovacího tělesa je tedy tvořen svisle vedoucími liniemi tištěného plastu, 

respektive kompozitu. Podmínky tisku zásadně určují vyplnění struktury, které se navíc může 

měnit v závislosti na výšce tištěného tělesa. Níže na Obr. 10 je pohled na lomovou plochu 

přetrženého testovacího tělesa. Ve spodní části jsou linie jednotlivých perimetrů slité do 

podoby kompaktního materiálu, zatímco v horní části jsou patrné mezery a oddělené linie 

perimetrů. Mimo jiné může být tato nehomogenita vyplnění způsobena obtížným dodržením 
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průměru 3D tiskového filamentu při jeho výrobě. Tento gradient hustoty vyplnění je více 

patrný u plněných kompozitních vzorků, než u neplněné reference, nebo změkčených vzorků 

a při hodnocení výsledků mechanických zkoušek je nutno k této skutečnosti přihlížet. Při 

výpočtu napětí u 3D tištěných těles byla měřená síla vztažena na plochu počítanou 

z obrysových rozměrů tělesa. Tedy bez zohlednění mezer ve vnitřní struktuře vzorku. 

 

Obr. 10: Kolmý pohled na lomovou plochu krčku přetrženého testovacího tělesa - změkčená, neplněná 

reference kompozitní série vzorků. 

Pro porovnání byly vzorky vybraných materiálů připraveny injekčním vstřikováním do 

podoby dogbone 1BA (dle ČSN ISO 527-2). Tělesa v podobě Dogbone pak byla upínána do 

šroubovacích svorných čelistí s maximálním možným zatížením 2 kN. Samotný test byl pak 

prováděn na univerzálním tahovém stroji Zwick Z010 s testovací hlavou 10 kN. Na testovaná 

tělesa bylo aplikováno předzatížení 2 N, pro kompenzaci prohnutí vzorků při upnutí. Upínací 

délka byla 50 mm a testovací rychlost 50 mm/min. Modul pružnosti byl testován v lineární 

oblasti 0,25 až 0,5 % deformace a testovací rychlost modulu pružnosti byla 5 mm/min. 

4.3.9 HDT test 

Vybrané kompozitní vzorky byly testovány na teplotu tvarové stálosti, nebo také teplotu 

zhroucení HDT. Hodnota HDT byla stanovována s přihlédnutím k potenciálnímu využití pro 

automobilový průmysl, kde je tato hodnota mnohdy vyžadována. Měření bylo prováděno na 

laboratorním měřícím zařízení konfigurovaného podle normy ČSN EN ISO 75-2. Zařízení je 

znázorněno níže na Obr. 11 a bylo vyvíjeno a z velké části konstruováno na FCH VUT podle 

vlastního návrhu. Je možné měřit současně dva vzorky při různém zatížení. Testovaná 

tělesa byla připravována metodou 3D tisku se 100% vyplněním a byla porovnávána 

s komerčním materiálem pro 3D tisk Prusa PLA Nature. 

4.3.10 Stanovení stupně biologického rozložení 

Stanovení stupně biologické rozložitelnosti bylo prováděno podle normy IS/ISO 20200 

v laboratorním měřítku průmyslového kompostu [99]. Tato metoda podává určitou informaci 

o míře biodegradace materiálu v kompostu za přesně definovaných podmínek, avšak její 

přesah do chování materiálu v reálném prostředí je značně omezený. Proto je možné 

výsledky testů brát pouze jako orientační. Dva předem zvážené planární vzorky od každého 
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materiálu o rozměrech 100 × 65 × 0,8 mm byly umístěny do plastového boxu s vlhkým, 

zrajícím kompostem a uloženy do inkubátoru při laboratorní teplotě a teplotě 58 °C. Plastový 

box se zavedeným vzorkem je znázorněn na Obr. 12. Během kompostování byla udržována 

v inkubátorech předepsaná vlhkost 55 % a cirkulace vzduchu. V daných časových 

intervalech byly vzorky z krabiček vyjmuty a opláchnuty. Vzhledem k velkému znečištění 

vzorků nemohly být váženy a zaznamenáván byl tedy pouze pozorovatelný úbytek hmoty 

vzorku. Dalším sledovaným faktorem byla vizuální podoba vzorků, barva a fragmentace. 

Použitý laboratorní kompost byl složen z dřevěných pilin, krmiva pro domácí zvířata, 

čerstvého kompostu, kukuřičného škrobu, sacharózy, kukuřičného oleje, močoviny a vody. 

Rozměry plastového boxu byly 300 × 200 × 100 mm a ze stran boxu byly vyřezány dva 

ventilační otvory pro lepší přístup vzduchu do kompostu. 

 

Obr. 11: Laboratorní zařízení na měření Heat Deflection Temperature (HDT), systém měření mezní 

úchylky (vlevo), uložení a zatížení vzorku (vpravo). 

 

 

Obr. 12: Plastový box s obsahem laboratorního kompostu a se založeným vzorkem. 
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5 Výsledky a diskuze 

5.1 Změkčená směs PHB-PLA 

Záměrem této části práce je nalezení receptury polymerní směsi PHB - PLA, sloužící 

následně jako matrice pro částicové kompozity použitelné pro zpracování 3D tiskem 

metodou FDM. Byl sledován vliv chemické struktury změkčovadla na vlastnosti polymerní 

směsi. Zkoumána byla zpracovatelnost, termické a mechanické vlastnosti změkčených 

směsí a rychlost migrace změkčovadla ze směsi. Nakonec byl sledován vliv struktury 

změkčovadla na rychlost biodegradace ternární směsi PHB – PLA – změkčovadlo 

v laboratorním kompostu. 

5.1.1 Analýza mísitelnosti změkčovadel a migrace z materiálu 

Při testu mísitelnosti změkčovadel bylo do taveniny polymerní směsi PHB a PLA 

přimícháváno změkčovadlo a sledován byl kroutící moment hnětacích segmentů stoje. 

Sumarizace kroutících momentů vzorků v závislosti na čase je zaznamenána v Obr. 13.  

 

Obr. 13: Záznam kroutícího momentu míchacího segmentu po přidání změkčovadla do taveniny 

polymerní směsi. 

V grafu je čas 3,5 min časem přídavku změkčovadla do taveniny polymerní směsi. 

Kroutící moment reference Ref 0 tudíž není ovlivněn změkčovadlem a pozvolný pokles 

krouticího momentu souvisí jen se snižováním viskozity plastifikující se hnětené taveniny. Po 

přídavku změkčovadla pak u každého vzorku došlo nejprve k poklesu kroutícího momentu na 

úroveň blízkou nule. V tuto chvíli jsou hnětací segmenty obaleny doposud nezamíseným 

změkčovadlem a tavenina se kolem nich tedy pohybuje volně bez odporu. Postupem času 

dojde k zamísení změkčovadla do taveniny polymerní směsi a kroutící moment stoupne na 

maximální úroveň úměrnou viskozitě změkčené směsi. Doba potřebná k zamísení 
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změkčovadla acetyltributyl citrátu (A4) do taveniny je delší, než k zamísení změkčovadla 

tributyl citrátu (C4). To koresponduje s více rozvětvenou strukturou změkčovadla 

acetyltributyl citrátu. Změkčovadlo acetyltrihexyl citrát (A6) disponuje delšími alifatickými 

substituenty na koncových skupinách, než A4 a k zamísení změkčovadla do polymeru je 

zapotřebí nejdelší čas. Opačný trend je však pozorován u vzorků se změkčovadlem 

butyriltrihexyl citrát (B6), který má nejvíce rozvětvenou molekulární strukturu a zároveň bylo 

zamísení změkčovadla provedeno v nejkratším čase v porovnání s ostatními změkčovadly. 

Tento jev je způsoben patrně butyrátovou skupinou, která má vysokou afinitu k polymerní 

matrici. Ta je vyšší, než kohezní energie změkčovadla, což vede k rychlejší inkorporaci jinak 

vysoce rozvětveného citrátu do taveniny polymerní směsi. Tento trend chování byl potvrzen 

několikanásobným opakováním experimentu. 

V grafu zobrazeném na Obr. 14 je zaznamenán pokles hmotnosti změkčených vzorků 

v průběhu expozice teplotou 110 °C v sušárně v průběhu 16 dní. Při testu byla sledována 

migrace změkčovadla ven z objemu materiálu, avšak při podmínkách, které jsou nadsazeny 

zamýšleným podmínkám pro případné reálné využití zkoumaných materiálů. Největší pokles 

hmotnosti byl zaznamenán v prvních 10 hodinách, kdy docházelo k migraci všech 

testovaných vzorků. V průběhu prvních 50 hodin pak docházelo k migraci níže molekulárních 

změkčovadel C4 a A4 ze vzorků Blend 4, respektive Blend A4. Kratší boční řetězce zajišťují 

lepší pohyblivost citrátu v materiálu, což je v dobré shodě i s testy mísitelnosti. Po ukončení 

testu byl zaznamenán pokles hmotnosti změkčovadla ve vzorcích Blend 4 a Blend A4 až 

o 95 %. Vzorky s výše molekulovými změkčovadly Blend A6 a Blend B6 vykazovaly lineární, 

velmi pozvolný pokles hmotnosti. Nejnižší ztrátu hmotnosti vykazoval vzorek Blend B6, 

u něhož došlo ke 33% ztrátě hmotnosti změkčovadla. Z naměřených hodnot je patrné, že 

změkčovadlo B6 se vhodně mísí s taveninou polymerní směsi a zároveň ven z materiálu 

migruje nejpomaleji ze zkoumaných změkčovadel. 

 

Obr. 14: Procentuální pokles hmotnosti vzorku při dlouhodobé expozici změkčených vzorků v sušárně 

při 110 °C. 
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5.1.2 Analýza krystalizačních vlastností změkčených směsí 

Z důvodu vysokého obsahu rigidní amorfní fáze a nedostatečné rychlosti podchlazení 

nemohla být u polymeru PHB ve vzorcích detekována teplota skelného přechodu Tg. Vliv 

změkčovadla na PHB byl tedy odvozován od posunu píků teploty neizotermní krystalizace Tc 

z prvního cyklu a teploty tání Tm z druhého cyklu DSC. Dále pak byl pozorován vliv na stupeň 

krystalinity Xc měřený v druhém cyklu DSC. Pro složku PLA byl vliv změkčovadla na Tg dobře 

pozorovatelný ze záznamů MDSC. Výsledné hodnoty měření jsou zaznamenány v tabulce 

Tab. 8 níže, kde Hc je entalpie krystalizace a Hm entalpie tání daného vzorku. 

 

Tab. 8: Sumace výsledků měření MDSC a prvního a druhého cyklu DSC na vzorcích série 

změkčovadel. 

 
MDSC První cyklus DSC Druhý cyklus DSC 

Vzorek Tg, PLA (°C) Tc (°C) Hc (J/g) Tm (°C) Hm (J/g) Xc (%) 

Ref 0 58,4 98 54,6 172 64,0 63 

Blend C4 23,3 80 37,1 163 48,3 55 

Blend A4 25,5 83 39,9 164 51,8 59 

Blend A6 45,9 82 41,4 168 52,7 60 

Blend B6 49,8 88 46,0 167 57,4 66 

 

Míra poklesu teploty krystalizace v prvním cyklu chlazení koresponduje s rozvětvením, 

potažmo s velikostí molekuly změkčovadla. Malé molekuly lépe penetrují do prostoru mezi 

řetězce polymerní směsi a zapříčiňují jejich vyšší pohyblivost. Největší pokles Tc byl tedy 

zaznamenán pro Blend 4. Podobný trend je možné pozorovat i v poklesu teploty tání při 

ohřevu druhého cyklu DSC, kdy nízkomolekulární změkčovadla způsobují dřívější tání 

vzorků směsí, než změkčovadla s většími molekulami (změkčovadla A6 a B6). Pro stupeň 

krystalinity byl zaznamenán pokles pro všechny vzorky, s výjimkou vzorku Blend B6.  

Při měření vlivu změkčovadla na teplotu skelného přechodu byla pozornost zaměřena na 

Tg složky PLA. Vysoký stupeň krystalinity samotného PHB způsobuje, že při růstu krystalů je 

změkčovadlo vytlačováno krystaly z objemu materiálu do amorfní části. Jelikož amorfní části 

PHB je velmi málo, nebylo Tg PHB při měření MDSC prokazatelně detekováno. Z toho plyne, 

že převážná část změkčovadla byla vytlačena do PLA, kde se mohly změny v Tg vlivem 

velmi vysoké koncentrace změkčovadla projevit. Oproti neměkčené referenci došlo u vzorku 

Blend 4 ke snížení Tg o 35 °C a pro vzorek Blend A4 o 33 °C. Naproti tomu snížení Tg pro 

vzorky s delšími alifatickými konci Blend A6 a Blend B6 bylo pouze o 13, respektive 9 °C. 

Jelikož míra snížení teploty skelného přechodu závisí na koncentraci změkčovadla, souvisí 

nižší pokles nejen s horší schopností citrátů A6 a B6 změkčovat, ale také s jejich nižší 

mobilitou v materiálu a tedy menším pravděpodobným množstvím změkčovadla obsaženým 

v amorfním PLA. 
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5.1.3 Analýza mechanických vlastností změkčených směsí 

Analýza mechanických vlastností byla provedena tahovou zkouškou 3D tiskových strun – 

filamentů a z nich vytištěných testovacích těles tvaru Dogbone 5A. Filamenty a Dogbone byly 

testovány 7 dní a filamenty pak dále 40 dní od výroby a po 3 dnech expozice 110 °C 

v sušárně. Výsledky změkčených vzorků byly porovnávány s neměkčenou referencí. 

Pozorovány byly změny v tažnosti, coby veličině s nejvyšší výpovědní hodnotou o změkčení 

materiálu. Porovnání naměřených hodnot zaznamenává graf na Obr. 15 a číselné hodnoty 

jsou sumarizovány v tabulce Tab. 1 

 

Obr. 15: Maximální tažnost vzorků změkčených směsí v podobě 3D tiskových filamentů a tištěných 

těles dogbone. Tažnost materiálů 7 a 40 dní od výroby a po 3 dnech expozice 110 °C v sušárně. 

 

Všechny testované vzorky změkčených směsí vykazovaly zlepšení tažnosti, oproti 

neměkčené referenci. Vzorky Blend A6 a Blend B6 vykazovaly jen mírné zlepšení tažnosti. 

Oproti neměkčené referenci Ref 0 s hodnotou tažnosti 21 % došlo ke zvýšení na 37 % pro 

Blend A6 a na 53 % pro Blend B6. Z hlediska zvýšení tažnosti mají tedy výše molekulární 

změkčovadla zanedbatelný efekt. V dobré shodě s předešlými migračními testy, došlo po 

3 dnech expozice v sušárně při 110 °C pro tato změkčovadla jen k mírnému poklesu 

tažnosti. Proti působení teploty a z hlediska migrace změkčovadla jsou tedy A6 a B6 

relativně necitlivá a drží si ve směsích dobře své mechanické vlastnosti. Naproti tomu vzorky 

polymerních směsí s níže molekulárními změkčovadly Blend 4 a Blend A4 vykazovaly velmi 

výrazné zlepšení tažnosti. Po 7 dnech od přípravy byla naměřena tažnost vzorku Blend 4 

průměrně 176 % a pro Blend A4 dokonce 328 %. Tato měření jsou zatížena velkou 
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odchylkou, avšak výsledky přesto příliš nekorespondují s trendy výsledků měření Tg na 

MDSC, kdy větší posun Tg k nižším hodnotám byl pozorován pro vzorek Blend 4. Byla mu 

přisuzována lepší schopnost změkčení a předpokládána tedy větší tažnost, což nebylo 

experimentálně potvrzeno. 

Po 40 dnech od přípravy filamentu bylo provedeno další měření elongace vzorků. 

U neměkčené reference Ref 0 došlo oproti předpokladu k mírnému zvýšení tažnosti, což se 

však v rámci odchylky měření překrývá s její předešlou hodnotou tažnosti a zvýšení tak 

nemůže být bráno jako zásadní fakt. Pro vzorek Blend A6 došlo po 40 dnech k mírnému 

poklesu tažnosti, čímž se její hodnota dostala na srovnatelnou úroveň s neměkčenou Ref 0 

a nemůže tedy dále klesat. Jen lehce znatelnější pokles byl pozorován pro Blend B6. Nejvíce 

významný byl pak pokles tažnosti pro Blend A4, kdy tažnost materiálu po 40 dnech klesla 

méně, než na polovinu původní hodnoty. Stále je navíc měření tažnosti u tohoto vzorku 

zatíženo velkou odchylkou měření. K poklesu tažnosti došlo i u druhého nejvíce tažného 

vzorku, Blend 4. Míra poklesu není tak signifikantní, jako v případě vzorku Blend A4, přičemž 

se oba vzorky dostaly na srovnatelnou hodnotu tažnosti. Navíc je hodnota tažnosti vzorku 

Blend 4 stabilnější, tedy není zatížena takovou chybou měření. 

Všechny vzorky byly vystaveny působení tepla, v sušárně při 110 °C po dobu 3 dnů. 

Hodnota tažnosti reference Ref 0 mírně poklesla vlivem sekundární krystalizace složky PHB 

v polymerní směsi. Vzorek Blend A6 již po expozici v sušárně nevykazoval žádný znatelný 

pokles hodnot tažnosti a jeví se tedy od určité hodnoty stabilní. U vzorku Blend B6 došlo 

ke snížení hodnoty tažnosti a v rámci odchylky měření je srovnatelný se vzorkem Blend A6. 

K nejvíce zásadnímu poklesu došlo v případě vzorků Blend A4 a Blend 4, které tak 

vykazovaly navzájem zcela srovnatelné výsledky tažností a v rámci odchylky měření 

i podobné hodnoty tažnosti s vzorky Blend A6 a Blend B6.  

Hodnoty testovacích těles Dogbone, testované 7 dní po jejich vytištění, vykazují podobné 

trendy chování, jako jejich 3D tiskové struny. Referenční, neměkčený vzorek Ref 0 vykazoval 

nejnižší tažnost ze všech měřených vzorků, pouhých 5 %. Z výše molekulových 

změkčovadel byla naměřena tažnost vzorku Blend B6 nižší (12 %), v porovnání se vzorkem 

Blend A6 (21 %), přestože u testovaných filamentů byl trend opačný. Stejný trend, jako 

u filamentů, byl naopak pozorován v případě níže molekulárních změkčovadel, kdy oba 

vzorky Blend 4 i Blend A4 dosáhly velmi vysokých hodnot tažnosti. Jelikož však proces 3D 

tisku znamená pro materiál teplotní zátěž a ve struktuře tištěných vzorků se objevují voidy, 

jsou výsledky tažností Dogbonů nižší v porovnání s tažností filamentů. To je způsobeno 

z části migrací a odpařením změkčovadla a z části teplotní degradací materiálu, což je 

prokázáno charakteristickým zápachem při tisku. 
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Tab. 9: Sumární porovnání tahových vlastností - modulu pružnosti E, pevnosti v tahu σ a tažnosti ε pro 

3d tiskové filamenty a 3D tištěné Dogbony. 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Ref 0 0,57 ± 0,07 43,3 ± 1,0 21 ± 3 

Blend 4 0,16 ± 0,00 18,9 ± 0,5 176 ± 55 

Blend A4 0,15 ± 0,00 19,5 ± 0,5 328 ± 109 

Blend A6 0,32 ± 0,03 20,1 ± 0,9 38 ± 8 

Blend B6 0,33 ± 0,02 19,8 ± 0,5 53 ± 11 

Dogbone Ref 0 2,41 ± 0,13 39,1 ± 1,6 5 ± 1 

Dogbone Blend 4 0,66 ± 0,05 19,8 ± 0,3 154 ± 20 

Dogbone Blend A4 0,69 ± 0,02 20,3 ± 0,8 187 ± 53 

Dogbone Blend A6 1,16 ± 0,06 22,1 ± 1,0 21 ± 9 

Dogbone Blend B6 1,46 ± 0,13 23,5 ± 1,0 12 ± 4 

 

5.1.4 Analýza struktury lomové plochy tištěného tělesa 

Na tělesech Dogbone podrobených tahové zkoušce bylo provedeno pozorování lomové 

plochy metodou SEM při 100 násobném zvětšení. Fotografie jednotlivých změkčených 

vzorků a neměkčené reference jsou zaznamenány na Obr. 16. Z pohledu na průřez vzorku je 

patrné, že výplň těles není homogenní. Ve vzorku se vyskytují nevyplněná místa mezi 

jednotlivými liniemi tištěných perimetrů. Změkčení působí při tisku snížení viskozity taveniny 

a jednotlivé perimetry se tak mohou lépe slinout v homogenní materiál. 

Na snímku Obr. 16a je průřez tělesa vzorku Ref 0. Na spodní straně tělesa je materiál 

více homogenní, perimetry jsou dobře spojeny k sobě a příčná lomová plocha svědčí 

o přenosu napětí mezi jednotlivými perimetry v průběhu tahové zkoušky. Směrem k vrchní 

části tělesa jsou jednotlivé perimetry více patrné, což svědčí o nižším přítlaku taveniny při 

tisku, tedy lepšímu dodržení geometrie perimetru. Vzorek bez změkčení navíc s odkazem na 

analýzu DSC podléhá rychleji krystalizaci, tedy i rychlejšímu tuhnutí vzorku při tisku. To také 

podporuje dodržení kruhovitosti perimetrů a tvorby mezer. Z horní části snímku je také 

patrno, že se jednotlivé perimetry při tahovém zatížení oddělovaly od sebe a nedocházelo 

k vzájemnému přenosu napětí. Na jednotlivých filamentech se tedy napětí koncentruje 

a materiál nemůže dosahovat odpovídajících hodnot tahového napětí. Z toho důvodu byla 

brána hodnota maximálního napětí při tahové zkoušce pouze jako orientační. 

Při pohledu na průřez vzorku Blend 4 na Obr. 16b je patrné zúžení a zploštění vzorku. 

Struktura je homogenní a v levé horní části je vidět počátek plastické deformace a lomu 

tělesa. Změkčovadlo C4 tedy dostatečně snižuje viskozitu taveniny při tisku, jednotlivé linie 

perimetrů se slévají k sobě a vytváří tak kompaktní materiál. Z deformovaného tvaru lomu je 

patrná velká oblast plastické deformace. Ani však při plastické deformaci nedošlo k odtržení 
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jednotlivých lamin výtisku, či separaci na jednotlivé perimetry, dá se opět usuzovat, že slinutí 

vrstev při 3D tisku bylo v případě vzorku Blend 4 dostatečné. 

 

 

Obr. 16: SEM fotografie lomové plochy tištěných testovacích těles Dogbone: a) Ref 0, b) Blend 4, 

c) Blend A4, d) Blend A6 e) Blend B6 

Průřez vzorku Blend A4 zobrazený na Obr. 16c vykazuje dobrou soudržnost spodních 

vrstev a poměrně dobré slinutí perimetrů až do vrchní části těles. Až vrchní vrstva perimetrů 

je oddělená od své spodní vrstvy a vytváří tak velké množství děr. Ze struktury lomu 

jednotlivých perimetrů jsou viditelné stíny různě přetrhaných vrchních perimetrů, což svědčí 

o nesoudržnosti perimetrů vrchní vrstvy. Fakt, že spodní část tělesa se jeví dostatečně 

kompaktně, vypovídá o vhodné viskozitě taveniny pro 3D tisk a dostatečné rychlosti 

chladnutí při tisku. Materiál je tedy schopen vytvořit kompaktní těleso. Na vrchní vrstvy již 
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není vyvíjen takový tlak následných vrstev, jako na spodní část výtisku. To se projeví až 

v extrémním případě separací perimetrů v nejvyšší vrstvě. Pro tento materiál by bylo tedy 

potřeba vyvinout vyšší přítlak na vrstvy výtisku, například snížením výšky vrstvy. 

Vzorek Blend A6 podléhal při tahové zkoušce značné plastické deformaci na velmi krátké 

délce krčku tělesa, což koresponduje s výsledky z tahové zkoušky. Proto došlo ke značné 

změně geometrie vnitřní struktury. Původní struktura tělesa se blízce podobala změkčenému 

vzorku Blend A4 s množstvím děr ve tvaru trojúhelníku, jak dokládá fotografie z optického 

mikroskopu křehce zlomené části krčku tělesa vzorku Blend A6, která nebyla ovlivněna 

deformací tahové zkoušky. Fotografie z optického mikroskopu je znázorněna na Obr. 17 

i s vyznačením oblastí voidů, vzniklých nedostatečným slitím jednotlivých perimetrů při tisku. 

Na snímku Obr. 16d z přetržené části tělesa je pak vidět množství velkých děr kruhovitého 

průřezu, které vznikly roztažením původních trojúhelníkových při zúžení perimetrů v průběhu 

plastické deformace. Protože k plastické deformaci došlo na velmi krátkém úseku tělesa, 

není pozorovno na mikroskopu ani významné zúžení jeho průřezu.  

Pro vzorek Blend B6 zobrazený na Obr. 16e byla pozorována podobná charakteristika 

lomového povrchu, jako pro vzorek Blend A4. Změkčovadlo B6 působí dostatečné snížení 

viskozity taveniny při tisku, aby mohlo dojít k dobrému slinutí spodních vrstev. Vrchní vrstva 

je pak tvořena individuálními perimetry, navzájem nesoudržnými a separujícími se od spodní 

tištěné vrstvy. Lomová plocha probíhá kontinuálně a bez zjevné plastické deformace. 

Změkčovadlo dostatečně snižuje viskozitu taveniny pro slévání spodních vrstev výtisku, 

avšak tlak na horní část je příliš malý. 
 

 

Obr. 17: Snímek optického mikroskopu kolmého křehkého lomu vzorku Blend A6 s vyznačenými 

otvory mezi skladbou tiskových perimetrů. 
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5.1.5 Hodnocení stupně biologické degradace 

Při testech biodegradace byl pozorován průběh rozkladu vzorků změkčených směsí při dvou 

různých teplotách. Při pozorování biodegradace nebyl pozorován významný vliv typu 

změkčovadla na rychlost rozkladu vzorku. Na sérii fotografií zobrazených na Obr. 18 je vývoj 

degradačního procesu vzorku Blend A4, přičemž proces degradace ostatních vzorků se 

zásadně nelišil. Po 4 dnech v normovaném kompostu byly na povrchu pozorovány tmavé 

skvrny. Koncentrace tmavých skvrn se v čase zvyšovala a 12. den degradace je pozorován 

počátek nalepování kompostu na povrch vzorku. Po 25 dnech degradace v kompostu je již 

vzorek celý pokrytý přichycenými částicemi kompostu a na povrchu jsou pozorovány bílé 

skvrny kolonií bakteriálních rozkladačů. Rapidně byla zvýšena křehkost vzorku, avšak až do 

32. dne v kompostu nebyl pozorován znatelný úbytek hmoty. Od 35. dne biodegradačního 

procesu dochází k značné fragmentaci křehkého vzorku a od 55. dne biodegradace byl 

pozorován náhlý úbytek hmoty vzorku. 

 

Obr. 18: Časový vývoj degradace vzorku Blend A4 v kompostu. Fáze rozkladu vzorku a) 4. den, b) 

12. den, c) 25. den, d) 29. den, e) 32. den, f) 35. den, g) 42. den a h) 55. den biodegradace. 

 

5.1.6 Sumace výsledků testů změkčené série PHB-PLA 

Kultury rozkládajících mikroorganismů nejprve napadají povrch vzorků a vytvářejí kolonie, 

které je možné pozorovat nepřímo ulpíváním částic kompostu. Po pokrytí převážné plochy 

vzorku dochází ke zkřehnutí, které již indikuje změny v molekulární struktuře materiálu. 
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Nakonec pak dojde k rychlému úbytku hmotnosti až do fáze, kdy není v testovacím 

kompostu zaznamenán žádný fragment vzorku. Záznam pozorovaného úbytku hmoty při 

28 °C určený pozorováním je v tabulce Tab. 10 a je zaznamenáno pro vzorek Blend A4. Pro 

stejný vzorek je záznam úbytku hmotnosti při teplotě 58 °C zobrazen v tabulce Tab. 11. 

 

Tab. 10: Záznam pozorovaného procentuálního úbytku hmoty vzorku Blend A4 při laboratorním 

biodegradačním testu o teplotě 28 °C 

Den měření 1 3 7 11 14 16 18 21 25 

% hmoty 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Den měření 28 35 39 40 42 45 50 56 60 

% hmoty 100 100 80 75 70 65 35 15 0 

 

Tab. 11: Záznam pozorovaného procentuálního úbytku hmoty vzorku Blend A4 při laboratorním 

biodegradačním testu o teplotě 58 °C 

Den měření 1 3 7 11 14 16 18 21 25 

% hmoty 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Den měření 28 35 39 40 42 45 50 56 60 

% hmoty 100 90 65 55 40 35 0 0 0 

 

5.1.7 Sumace výsledků testů změkčené série PHB-PLA 

Z testů mísitelnosti změkčovadel s polymerní směsí v tavenině plyne nepřímo úměrná 

závislost mísitelnosti změkčovadel na velikosti jejich molekulové hmotnosti. Tomuto trendu 

se vymyká změkčovadlo A6, které následně společně s B6 vykazovaly nejlepší výsledky 

i v testu migrace změkčovadla. U změkčovadel s větší molekulovou hmotností nebyl 

pozorován změkčovací efekt z posunu Tg, ani snížení Tc. Změkčovadla s menší molekulovou 

hmotností pak měla pozitivní vliv na tažnost polymerní směsi, přičemž změkčovadlo C4 

vykazovalo menší rozptyl naměřených hodnot. Změkčovadlo C4 také vykazovalo nejlepší 

slinutí perimetrů 3D tištěného tělesa. Rychlost biologické degradace směsí nebyla znatelně 

ovlivněna typem změkčovadla. Z těchto důvodů byla polymerní směs PHB – PLA –

 změkčovadlo C4 použita v další části jako matrice pro přípravu kompozitů. 
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5.2 Kompozity na bázi změkčené PHB-PLA matrice 

Zaměřením této části práce je popis vlivu plniva na vlastnosti změkčené, respektive 

nezměkčené matrice směsi PHB - PLA. Účelem je nalezení plniva pro přípravu kompozitu 

s vhodnými vlastnostmi pro zpracování 3D tiskem. U kompozitních vzorků byla pozorována 

míra dispergace plniva v matrici. Dále byl analyzován vliv plniva na teplotu degradace 

a krystalizační chování kompozitů a na jejich mechanické a reologické vlastnosti. Hodnocení 

3D tiskových vlastností bylo stanoveno výtiskem testovacích těles a měřením warp 

koeficientu. 

5.2.1 Strukturní analýza dispergace částic 

Vzorky kompozitů byly podrobeny analýze dispergace částic metodou SEM na křehkém 

lomu testovaných vzorků. Na změkčených i neměkčených vzorcích kompozitů plněných 

kaolinem byla provedena analýza lomové plochy metodou SEM. Jak plyne ze snímků vzorků 

plněných kaolínem (Obr. 19), kaolin je v materiálu poměrně dobře dispergovaný 

v neměkčeném (Obr. 19a) i změkčeném vzorku (Obr. 19b), u změkčeného vzorku je míra 

dispergace vizuálně lepší. Částice nepřesahují velikost 10 mikrometrů, většina je však menší 

(kolem 1 mikronu), což je v dobré shodě s materiálovým listem výrobce. Při silnějším 

zvětšení jsou občas viditelné vyštípané ostré hrany po odtržení kaolinových částic. Tyto 

hrany jsou viditelné u neměkčeného i změkčeného vzorku. Přídavek změkčovadla má 

pozitivní vliv na homogenní dispergaci částic v matrici, ale žádný vliv na adhezi plniva 

k matrici. 

 

Obr. 19:Vzorky kompozitů plněné kaolínem a) neměkčený Komp.1-1, b) měkčený Komp.1-8 

 

Snímky vzorků plněných vápencem jsou vyobrazeny níže na Obr. 20. Vápenec se jeví 

dobře dispergovaný v měkčené i neměkčené matrici. Částice velikosti od 1 do 3 mikronů se 

v některých místech separují od matrice a na více zvětšených snímcích jsou vidět i díry po 

vytržených částicích. Změkčení nemá vliv na dispergaci částic, ani jejich nízkou kompatibilitu 
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s matricí. V neupraveném stavu tedy vápenec není vhodné plnivo pro matrici na bázi směsi 

PHB-PLA. Pro zlepšení dispergace částic vápence v kompozitu byl použit stearát zinečnatý 

a laboratorně připravený oligomléčnan vápenatý. Stearát zinečnatý byl přidán do extruze 

v obsahu 5 hm. % zároveň s plnivem. Na snímku vzorku Komp.2-1, vyobrazeném na Obr. 

21, jsou patrné stále poměrně velké částice, avšak dobře dispergované a lépe 

zakomponované do matrice. Přídavek stearátu zinečnatého má tedy prokazatelně pozitivní 

vliv na homogenní dispergaci částic vápence v kompozitu. 

 

 

Obr. 20:Vzorky kompozitů plněné vápencem a) neměkčený Komp.1-2, b) měkčený Komp.1-9 

 

 

Obr. 21: Vzorek změkčeného kompozitu plněného vápencem s přídavkem 5 hm. % stearátu 

zinečnatého Komp.2-1 

Oligomléčnan vápenatý byl přidáván do směsi v hmotnostních podílech 0, 2, 5 a 10 %. 

Z instrumentovaného měření kroutícího momentu nebyl pozorován vliv aditiva na reologické 

vlastnosti taveniny. Na snímcích SEM, zobrazených na Obr. 22, je pozorovatelný vliv 

oligomléčnanu na míru dispergace vápencových částic. Snímek Obr. 22a představuje 

strukturu kompozitu bez dispegátoru, zde jsou pozorovatelné velké kusy plniva separující se 
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od matrice. Na snímku Obr. 22b je vzorek kompozitu s 10 hm. % oligomléčnanu. Ve 

struktuře vzorku je možné pozorovat již pouze malé, poměrně dobře smočené částice. 

Laboratorně připravený oligomléčnan vápenatý má tedy v tomto ohledu pozitivní vliv na 

dispergaci částic a jejich kompatibilitu k matrici. 

 

Obr. 22: Vliv dispergace oligomléčnanem vápenatým na kompozit PHB/PLA plněný vápencem: a) bez 

obsahu oligomléčnanu, b) Vzorek 4-Blend_V_Ca_3 s obsahem 10 hm. % oligomléčnanu vápenatého. 

 

Fotografie míry dispergace halloysitových nanotrubek v polymerní matrici jsou vyobrazeny 

na Obr. 23. Pozorovatelné jsou velké shluky nedispergovaných částic. Ty jsou uvnitř suché, 

matricí nesmočené. U měkčeného vzorku jsou více zastoupeny i rovnoměrně dispergované 

částice velikosti v řádu desetin mikronů. Přesto zůstává halloysit v materiálu převážně ve 

formě velkých shluků a to v neměkčené i měkčené matrici. Změkčovadlo tak nemá vliv na 

dispergaci částic. 

 

Obr. 23: Vzorky kompozitů plněné halloysitem a) neměkčený Komp.1-3, b) měkčený Komp.1-10 

Do směsi matrice s halloysitem byla přidána aditiva; Anhydrid kyseliny succinové 

(Komp.2-2), stearát zinečnatý (Komp.2-3) a 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylát (Komp.2-4) 

a byl pozorován vliv těchto aditiv na míru dispergace nanotrubek. Na obrázku Obr. 24 jsou 

SEM snímky lomových ploch upravených kompozitů. Na snímku Obr. 24a s anhydridem 
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kyseliny succinové a Obr. 24c se silanizačním činidlem jsou zřejmé shluky halloysitových 

nanotrubek velikosti desítek µm. Při větším zvětšení bylo pozorováno mezifázové rozhraní, 

které vykazuje afinitu výztuže k matrici srovnatelnou se vzorkem Komp.1-10 bez aditiv. 

Z tohoto pohledu přídavek anhydridu ani silanizačního činidla nemá pozitivní vliv na 

dispergaci nanotrubek v materiálu, ani jejich lepší mezifázovou kompatibilitu. Největšího 

zlepšení bylo dosaženo přídavkem stearátu zinečnatého do kompozitu na Obr. 24b. Zde již 

nejsou pozorovány shluky nanotrubek při žádném zvětšení. Při největším zvětšení jsou 

dokonce viditelné izolované nanotrubky dobře zakomponované do matrice. To poukazuje na 

lepší adhezi matrice k plnivu.  

 

Obr. 24: Struktura kompozitu plněného halloysitem s přídavkem kompatibilizačního činidla 

a) anhydridu kyseliny succinové, b) stearátu zinečnatého, c) 3-(Trimethoxysilyl)propyl metakrylátu. 

 

Pro případ plniva HNT byla provedena studie vlivu silanizačního činidla na čistou PHB, 

respektive PVAc matrici a vlivu metody přípravy kompozitu na míru dispergace nanočástic. 

Na Obr. 25 jsou fotografie pořízené skenovací elektronovou mikroskopií vzorků kompozitů 

připravených na laboratorním kompaundačním hnětiči. Vzorky s PHB, respektive PVAc 

matricí byly plněny 10 hm. % HNT, respektive Halloysitu povrchově upraveného 

3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylátem HNT-S. Na snímku Obr. 25a je lomová plocha 
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materiálu s matricí PHB plněnou HNT. V pozorované rovině jsou viditelné izolované částice 

plniva nesmáčené matricí a místy díry po částicích vytažených ven z matrice. Kromě 

izolovaných částic plniva byly ve vzorku hojně zastoupeny nedostatečně dispergované 

shluky částic. Shluky částic byly navíc pozorovány u všech zkoumaných vzorků, což 

poukazuje na nedostatečnou mísící účinnost zvoleného zařízení. Plnivo tedy v čistém stavu 

není kompatibilní s matricí PHB. 

Na snímku Obr. 25b je pak matrice PHB plněná halloysitem s povrchovou úpravou 

silanem HNT-S. Snímek znázorňuje rozhraní shluku nedispergovaných částic, které se 

ovšem od matrice zásadně neseparují. Struktura lomu matrice není hladká, jako 

v předchozím případě s čistým HNT. Je zřejmé, že HNT-S má určitý změkčující vliv i na 

samotnou matrici. 

Snímek na Obr. 25c zobrazuje koncentrát s matricí PVAc plněný 10 hm. % čistého HNT. 

Na snímku je opět rozhraní shluku nedispergovaných částic s matricí. Neupravené částice 

HNT jsou v tomto případě zjevně dobře smáčeny matricí a jsou tedy s PVAc kompatibilní. 

Matrice na lomu je mírně zvlněná bez zřejmých ostrých hran. 

 

Obr. 25: SEM fotografie částicových kompozitů PHB s HNT (a), PHB s HNT-S(b), PVAc s HNT(c) 

a PVAc s HNT-S(d). 
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Na posledním snímku Obr. 25d je v matrici PVAc zamícháno 10 hm. % HNT-S. Kromě 

individuálních částic dispergovaných v objemu je jsou patrné i shluky částic HNT-S dobře 

smočených matricí. Matrice má zvlněnou strukturu, s množstvím ostrých hran, které 

u neupraveného plniva pozorovány nebyly. 

Kompozit na bázi PVAc matrice plněné 10 hm. % neupravených HNT byl zpracován 

alternativním způsobem pomocí planetového kulového mlýnu Retch, pro analýzu účinnosti 

dispergace plniva. Na obrázku Obr. 26 jsou patrné velmi malé shluky částic plniva, v rozměru 

přibližně 500 nm v počtu jen několika aglomerovaných částic. V celé ploše zkoumaného 

vzorku nebyl pozorován žádný větší shluk částic, což svědčí o velmi vysoké účinnosti 

dispergace plniva v matrici a to až téměř na úroveň individuálních částic. Tato dispergační 

metoda je však velmi časově a energeticky náročná a navzdory své vysoké účinnosti není 

ekonomicky rentabilní pro další testy. Proto jí již dále nebylo využíváno. 

 

Obr. 26: SEM snímek povrchu vzorku PVAc plněného 10 hm. % HNT. Vzorek kompaundován pomocí 

planetového kulového mlýnu. 

 

Vzorek plněný sráženou silikou (Obr. 27) má již při základním stonásobném zvětšení 

velmi členitou, houbovitou strukturu povrchu. Ta se více projevuje u vzorku změkčeného, než 

vzorku bez změkčovadla. U neměkčeného vzorku jsou pozorovány nedostatečně 

dispergované shluky částic siliky o velikostech řádově desítek mikrometrů. Dále je 

pozorováno velké množství submikronových částic rovnoměrně dispergovaných v objemu 

matrice. Částice se od matrice zásadně neseparují a pozorována je určitá smáčivost částic 

matricí. Rozhraní částic a matrice je u měkčeného vzorku mnohem méně zřetelné, než 

u vzorku bez změkčovadel. 
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Obr. 27: Vzorky kompozitů plněné neupravenou sráženou silikou a) neměkčený Komp.1-4, 

b) měkčený Komp.1-11 

 

Kompozit plněný sráženou silikou byl aditivován obdobně, jako vzorky plněné 

halloysitovými nanotrubkami, tedy přídavkem anhydridu kyseliny succinové (Komp.2-5), 

stearátu zinečnatého (Komp.2-6) a silanizačního činidla (Komp.2-7). U kompozitního vzorku 

Komp.2-8 byla čistá srážená silika nahrazena komerčně povrchově upravenou silanizačním 

činidlem. Na obrázku Obr. 28a je vzorek kompozitu s obsahem anhydridu Komp.2-5. Velká 

světlá skvrna uprostřed a napravo jsou jasně viditelné, nedostatečně dispergované, 

nesmočené shluky částic siliky. Shluky jsou velmi četné a dosahují rozměrů několika desítek 

µm. Není patrné ostré, separované rozhraní mezi částicemi a matricí, na rozhraní jsou tedy 

částice dobře smočené. SEM struktura na Obr. 28b znázorňuje lomovou plochu kompozitu 

aditivovaného stearátem zinečnatým Komp.2-6. Analogicky se vzorkem kompozitu plněného 

halloysitem ani zde nejsou viditelné při žádném zvětšení shluky nesmočených částic siliky. 

Částice jsou rovnoměrně rozptýlené a dobře smočené matricí. Při menších zvětšeních je, 

v porovnání s ostatními vzorky kompozitů se sráženou silikou, povrch lomové plochy 

drsnější. Na snímku Obr. 28c je struktura povrchu vzorku kompozitu s přídavkem 

silanizačního činidla Komp.2-7. Ve struktuře jsou zřídka patrné menší shluky částic, což 

poukazuje na dispergační schopnosti silanu. Zde se neprojevila analogie s výše 

zmiňovanými kompozity plněnými halloysitem, u kterých silan jako dispergátor částic 

nepůsobil. Na snímku je však, na druhou stranu, patrné velké množství bublin. Na obrázku 

Obr. 28c je znázorněn snímek vzorku kompozitu s komerčně povrchově upravenou silikou. 

Povrch je hrubý a členitý s množstvím ostrých ploch. Ve struktuře jsou znatelné občasné 

shluky částic siliky, avšak většinou jsou částice dobře dispergovány do objemu matrice. Na 

mezifázovém rozhraní je patrná dobrá kompatibilita mezi matricí a částicemi. 

Anhydrid kyseliny succinové nemá viditelný vliv na dispergaci částic srážené siliky. Kromě 

velkých aglomerátů částic je pro vzorek s komerčně upravenou silikou patrné i velké 
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množství dobře dispergovaných částic. Nejlepších výsledků z hlediska zvýšení míry 

dispergace bylo dosaženo přídavkem stearátu zinečnatého a silanizačního činidla. 

 

Obr. 28: Vzorky změkčených kompozitů plněných sráženou silikou:  a) s přídavkem anhydridu kyseliny 

succinové (Komp.2-5),  b) stearátu zinečnatého (Komp.2-6),  c) silanizačního činidla (Komp.2-7), 

d) sráženou silikou s komerční povrchovou úpravou (Komp.2-8). 

Vzorek s obsahem mastku (na Obr. 29) má zcela odlišnou strukturu povrchu, než ostatní 

vzorky. Povrch se jeví při menším zvětšení poměrně drsný a při vyšším zvětšení je patrné 

velké množství dobře zakomponovaných, destičkovitých částic velikosti jednotek až desítek 

mikronů. Částice jsou dobře dispergovány v materiálu a je pozorováno jen malé množství 

nedispergovaných shluků částic. Z hlediska smáčení a dispergace nebyl pozorován rozdíl 

u měkčeného a neměkčeného vzorku. Mastek se tedy z pohledu míry a homogenity 

dispergace částic jeví jako vhodné plnivo pro směsnou matrici PHB – PLA. Proto již nebylo 

potřeba žádných dodatečných experimentů pro zlepšení homogenity dispergace. 

 

Fotografie povrchu vzorků kompozitu plněného hydroxidem hořečnatým vykazují 

v základním přiblížení kompaktní, málo členitou strukturu. V objemu je pozorováno velké 

množství dobře dispergovaných částic velikosti jednotek mikronů, relativně dobře držících 

v materiálu. U neměkčeného vzorku Komp.1-6 na Obr. 30a je při větším zvětšení mnohem 
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patrnější porézní struktura lomové plochy vzorku. Jsou jasně viditelné krátery a poškozená 

struktura hluboko do objemu vzorku. Pro vzorek se změkčovadlem Komp.1-13 na Obr. 30b 

není poškození povrchu tolik patrné. Na shluku špatně dispergovaných částic jsou znatelná 

ostrá rozhraní mezi částicemi a matricí kompozitu. Ve vzorku jsou místy pozorovatelné díry 

po vylámaných, nebo vytrhaných částicích plniva. 

 

 

Obr. 29: SEM fotografie vzorků kompozitů plněných mastkem a) neměkčený Komp.1-5, b) měkčený 

Komp.1-12 

 

 

Obr. 30: Vzorky kompozitů plněné hydroxidem hořečnatým a) neměkčený Komp.1-6, b) měkčený 

Komp.1-13 

Do kompozitního vzorku plněného hydroxidem hořečnatým byl přidán anhydrid kyseliny 

succinové, jako kompatibilizační aditivum. Na Obr. 31a je SEM fotografie povrchu lomové 

plochy anhydridem upraveného vzorku kompozitu s hydroxidem hořečnatým Komp.2-9 ve 

zvětšení 5000x. Kromě dobře dispergovaných částic jsou ve struktuře místy patrné shluky 

plniva. Na rozdíl od kompozitního vzorku bez úpravy anhydridem, nejsou na rozhraní částic 

a matrice pozorovány ostré hrany značící křehkost materiálu. Plnivo je dobře smočeno 
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matricí a ve struktuře nejsou patrné izolované částice, ani díry po vytrhaných částicích. Na 

obrázku Obr. 31b je zobrazena SEM fotografie téhož vzorku při zvětšení 1000x. Povrch je 

členitý, ovšem již nejsou patrné ostré, křehké hrany a struktura nemá porézní, houbovitý 

charakter, jako tomu bylo u neupraveného vzorku. Bílé tečky ve struktuře jsou zakončení 

částic plniva vyčnívajících z povrchu. Světlé místo uprostřed nahoře je nerozmíchaný shluk 

částic. Částice ve vzorku jsou však většinou dobře dispergovány v objemu celého vzorku. 

 

Obr. 31: Vzorky kompozitů plněné hydroxidem hořečnatým s obsahem 2 hm. % anhydridu kyseliny 

succinové (Komp.2-9) při různých zvětšeních: a)5000x, b)1000x. 

Ze SEM snímků vzorků kompozitu plněného lněnými vlákny (na Obr. 32) je patrná 

dispergace pouze svazků vyztužujících vláken v matrici. Vlákna jsou u změkčeného 

i neměkčeného vzorku vytahovány z matrice a je tak na povrchu vzorku patrno velké 

množství děr. Konce vláken jsou obaleny matricí, zatímco středy vláken jsou holé, 

nesmočené. V některých místech je možno pozorovat podélné roztržení vlákna, kdy jeho 

polovina zůstala v matrici a polovina byla odtržena pryč. U vzorků plněných lněnými vlákny 

není pozorován žádný vliv změkčovadla na chování vyztužujících vláken. 

 

Obr. 32: Vzorky kompozitů plněné krátkými lněnými vlákny a) neměkčený Komp.1-7, b) měkčený 

Komp.1-14. 
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Povrch testovacích těles vytištěných vzorků plněných celulózou byl pozorován optickým 

mikroskopem při 40ti násobném zvětšení. Níže na Obr. 33 jsou zobrazeny fotografie vzorků 

vykazující opticky nejlepší strukturou tištěného povrchu. Zřetelná, svislá oblast taveniny 

uprostřed tištěného vzorku je způsobena tiskovým postupem, kdy byla tiskárnou nejdříve 

vytvářena jedna polovina vrstvy vzorku, pak druhá polovina a do vzniklé mezery mezi oběma 

polovinami pak na závěr byl vložen propojovací perimetr. 

 

Obr. 33: Snímky z optického mikroskopu povrchu vytištěných těles Dog Bone v krčkové části při 40 

násobném zvětšení: a) Prusa PLA Nature, b)CP/2/5, c)CP/2/4, d)CP/2/6 . 

Na snímku Obr. 33a je vyobrazen pro porovnání vzorek komerčního materiálu Prusa PLA 

Nature. Komerční materiál má poměrně hladké, dobře zarovnané perimetry, viditelně 

oddělené od sebe. Povrch perimetrů je pouze mírně zvrásněný, bez zřetelných propadlin, či 

nehomogenit. Rozdílná tloušťka mezer mezi jednotlivými perimetry je způsobena metodou 

tisku. Na snímku Obr. 33b je povrch vzorku CP/2/5 s obsahem celulózy W40, který opticky 

vykazoval nejlepší kompatibilitu celulózy s matricí ze všech zkoumaných vzorků. Na snímku 

nejsou parné mezery, ani viditelné rozhraní jednotlivých tištěných filamentů. Tavenina vzorku 

měla v porovnání s komerčním materiálem nižší viskozitu při tisku a filamenty se lepe přilnuly 

k sobě. Povrch materiálu je tak zdánlivě kompaktní a zvrásněný. Nejsou pozorovány 

nehomogenity, nebo vměstky celulózy. Snímek Obr. 33c zobrazuje povrch vzorku materiálu 
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CP/2/4, tedy plněný celulózou FV140. U tohoto materiálu jsou již pozorovatelné náznaky 

jednotlivých perimetrů, dobře spojených dohromady vlivem dobře roztavené matrice. 

Patrnost perimetrů však je s největší pravděpodobností způsobena menším průměrem 

vstupní struny a tedy nedokonalým vyplněním celého objemu vzorku. Na povrchu jsou patrné 

také nehomogenity na rozhraní perimetrů, což svědčí o nedostatečné dispergaci celulózy 

a nízké kompatibilitě daného typu celulózy s matricí. Vyloučené shluky celulózy mají oválný, 

až jehlicovitý tvar. Povrch vzorku je poměrně hrubý a členitý. Povrch vytištěného vzorku 

materiálu CP/2/6 plněného celulózou GW70 je vyobrazen na Obr. 33d, kde je dobře patrný 

jen středový perimetr vzorku a hranice dalších perimetrů jsou slité k sobě. Struktura povrchu 

tak působí kompaktně, avšak na hranicích mezi perimetry jsou místy viditelné shluky 

celulózových částic. Obzvláště u tohoto vzorku jsou v levé části snímku shluky umístěné 

v řadě za sebou po směru tisku. To svědčí o pozvolném usazování částic v ústí trysky 

a vzápětí o jejich hromadném uvolnění v podobě série shluků. Struktura povrchu je pak 

značně hrubá a členitá.  

I přes výše zmíněné nehomogenity povrchu vykazovaly diskutované vzorky nejlepší 

kvalitu povrchu a dobré chování v průběhu tisku. Jako nejvhodnější typ celulózy byl 

z pozorovaných vzorků vyhodnocen W40 obsažený v CP/2/5. 

 



65 

 

5.2.2 Termické a reologické vlastnosti kompozitů a vliv změkčení 

5.2.2.1 Reologické měření viskozity kompozitů 

Vzorky kompozitů byly podrobeny analýze reologických vlastností a jejich sumární porovnání 

je na Obr. 34. Obecně platí, že pokud má plnivo dobrou adhezi k matrici, měla by být 

viskozita kompozitu vyšší oproti neplněné referenci. To se pro neměkčenou sérii nejlépe 

projevuje právě u vzorku kompozitu Komp.1-2 plněného neupraveným vápencem. 

U měkčené série pak u vzorku s vápencem Komp.1-9 došlo k silnému poklesu viskozity 

v celém rozsahu reologické křivky. Přestože je naměřená viskozita kompozitu stále vyšší než 

viskozita neplněné reference, je možno usuzovat vysokou afinitu změkčovadla k povrchu 

plniva a lubrikační efekt na rozhraní částic a matrice. 

 

Obr. 34: Reologické křivky závislosti viskozity taveniny na době namáhání při 180°C neměkčených 

a měkčených kompozitních vzorků bez úpravy plniva. 

 

Z výsledků série vzorků s přídavkem aditiv – stearátu zinečnatého, silanizačního činidla 

a anhydrid kyseliny succinové - zobrazené na Obr. 35, byl pozorován pokles absolutní 

viskozity u všech zkoumaných kompozitů. Nejnižších viskozit pak dosahuje, dle očekávání, 

vzorek plněný vápencem s obsahem stearátu zinečnatého Komp.2-1, u nějž nízká viskozita 

způsobena lubrikační funkcí stearátu. Analogické chování bylo dle očekávání pozorováno i 

pro vzorek plněný HNT s obsahem stearátu zinečnatého Komp.2-3. Jisté snížení viskozity 

bylo pozorováno také u vzorku kompozitu Komp 1-10 plněného halloysitem. Tento pokles je 

vysvětlitelný nedostatečnou dispergací nanočástic v matrici při dvoušnekové kompaundaci. 

Částice v podobě mikroskopických shluků, mají nízkou soudržnost a v průběhu reologické 

analýzy se rozrušují. Pro vzorky kompozitů plněné HNT s obsahem aditiv Komp.2-2 

a Komp.2-4 se neprojevil zásadní vliv aditiv na reologické vlastnosti. Kompozitní vzorek 
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Komp.1-11 plněný sráženou silikou vykazoval nejvyšší viskozitu ze všech měřených 

změkčených kompozitních vzorků. Vzorek kompozitu Komp.2-8 s obsahem komerčně 

upravené siliky zase vykazoval nejvyšší počáteční viskozitu a zároveň nejvýše položenou 

viskozitní křivku v sérii kompatibilizovaných vzorků na Obr. 35. 

U měření reologických vlastností vzorku s hydroxidem hořečnatým bylo pozorováno 

rychlé, drastické snížení viskozity, což je způsobeno chemickým štěpením řetězců polymeru 

hydroxylovou skupinou a rychlou degradací matrice kompozitu. V sérii upravených 

kompozitních vzorků pak vzorek aditivovaný anhydridem kyseliny succinové Komp.2-9 

dosáhl zásadního zlepšení reologických vlastností a zvýšení viskozity taveniny kompozitu 

v porovnání s vzorkem Komp.1-13 bez obsahu anhydridu. Zde, jako u jediného vzorku, došlo 

ke zvýšení absolutní viskozity i oproti neupravené sérii. 

 

Obr. 35: Reologické křivky závislosti viskozity taveniny na době namáhání při 180°C měkčených 

kompozitních vzorků s obsahem kompatibilizačního činidla. 

 

5.2.2.2 Krystalizační chování kompozitů 

Průběh krystalizace byl sledován nejprve u měkčené i neměkčené neplněné reference. 

U měkčeného vzorku byl zjištěn pokles teploty krystalizačního píku měřeného neizotermní 

metodou oproti neměkčenému vzorku a to téměř o 10°C. To je doloženo termogramem DSC 

na obrázku Obr. 36, který potvrzuje změkčovací funkci tributyl citrátu. Jak již bylo potvrzeno 

v předchozí části, citrát dobře proniká do struktury polymeru, rozvolňuje řetězce a usnadňuje 

jejich pohyb. Z toho plyne i pozorované zlepšení zpracovatelnosti. V druhém cyklu tání je u 

změkčeného vzorku patrný dvojitý pík tání. Díky zvýšené pohyblivosti řetězců polymerů za 

přítomnosti změkčovadla zřejmě došlo k odmísení složek PHB a PLA a k jejich postupnému 

tání v druhém cyklu. Efekt odmísení není patrný u neměkčeného vzorku. 
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Obr. 36: Termogram základní referenční směsi měkčené (červená) a neměkčené (zelená). První 

a druhé tání a krystalizace. 

Z termogramu DSC druhého tání a chlazení kompozitního vzorku plněného kaolinem na 

Obr. 37 je patrný posun teploty tání kompozitu k vyšším teplotám oproti neplněné referenci. 

To svědčí o tvorbě dokonalejších krystalů matrice působením kaolinu. Místo krystalizačního 

dvou-píku je patrný pouze jediný pík tání. Posun teploty krystalizace o 18 °C vypovídá 

o mírném nukleačním efektu kaolinu na změkčenou polymerní matricí PHB – PLA. 

 

Obr. 37: DSC termogram druhého tání a chlazení neplněné reference, kompozitu plněného kaolinem 

Komp.1-8. 
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Analýza krystalizačního chování kompozitu plněného vápencem Komp.1-9 a kompozitu 

s obsahem stearátu zinečnatého Komp.2-1 je zobrazena v termogramu na Obr. 38. Byl 

prokázán slabší nukleační efekt vápence na matrici v porovnání s kaolinem. Za přítomnosti 

vápence se v polymerní směsi tvoří méně dokonalé krystaly, což je patrno z širšího píku tání, 

posunutého k nižším teplotám. U vzorků s přídavkem stearátu zinečnatého byl pozorován při 

ohřevu malý pík tání při 117°C, který se objevuje při prvním i druhém ohřevu a odpovídá 

přibližné hodnotě teploty tání stearátu. Přídavek stearátu však znatelně neovlivnil 

krystalizační chování polymerní směsi. 

 

Obr. 38: DSC termogram druhého tání a chlazení neplněné reference, kompozitu plněného vápencem 

Komp.1-9 a kompozitu s vápencem a stearátem zinečnatým Komp.2-1. 

 

Kompozitní vzorek plněný mastkem prokázal ze všech zkoumaných vzorků kompozitů 

nejvyšší nukleační efekt, jak dokládá termogram na Obr. 39. Posun krystalizačního píku 

k vyšším teplotám oproti referenci byl potvrzen při použití měkčených i neměkčených vzorků 

kompozitu. Procentuální zvýšení teploty krystalizace pak bylo v obou případech srovnatelné. 

Pro vzorek neměkčené reference byla naměřena teplota krystalizace 89 °C a teplota 

krystalizace neměkčeného vzorku Komp.1-5 byla 120 °C. Pro další práci byl využíván vzorek 

měkčený Komp 1-12, kdy teplota krystalizačního píku měkčené reference vykazuje teplotu 

79 °C a teplota krystalizace 110 °C. Krystalizační pík kompozitu je velmi úzký, což poukazuje 

na dobré nukleační schopnosti mastku. Tento výsledek byl očekáván, protože mastek je 

obecně v odborné literatuře považován za dobré nukleační činidlo pro PHB. 
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Obr. 39: DSC termogram druhého cyklu ohřev-chlazení pro měkčenou referenci a měkčený kompozit 

plněný mastkem Komp.1-12. 

 

Při testu krystalizačního chování kompozitních vzorků plněných hydroxidem hořečnatým 

bylo zjištěno, že degradační reakce matrice v neupraveném kompozitu za tepla stále 

pokračuje. V průběhu prvního ohřevu kompozitního vzorku bez aditiv Komp.1-13 byl 

naměřen standardní pík tání srovnatelný s neplněnou referencí a pak při chlazení nižší, širší 

krystalizační pík. Při druhém ohřevu se objevil menší dvojpík studené krystalizace a tání, 

avšak při chlazení již nebyl pozorován žádný pík krystalizace. Při třetím ohřevu vzorku se 

pak projevil jen malý pík studené krystalizace a opět žádný měřitelný pík krystalizace na 

křivce chlazení. To potvrzuje teorii, že polymer PHB byl degradován do podoby oligomerních 

řetězců vázaných na plnivo a tvořící stabilní polymer-hořečnatou fázi soli, která již není 

schopná krystalizace. Krystalizační pík se tedy nemůže projevit. Pokud byl stejným 

podmínkám měření vystaven vzorek kompozitu s obsahem anhydridu kyseliny Komp.2-9, 

vykazuje naprosto stejné hodnoty v prvním i druhém ohřevu. Pík tání při prvním ohřevu je 

srovnatelný s píkem tání neplněné reference a krystalizační pík při chladící fázi vykazuje 

teplotu krystalizace 90,6 °C. Stejné chování bylo pozorováno i v druhém cyklu ohřev-

chlazení. Entalpie krystalizačního píku Komp.2-9 je přibližně o 15 % menší, než entalpie 

neplněné reference. To je zdůvodnitelné obsahem plniva a zřejmě určitým podílem stabilní 

fáze hořečnaté soli, která nezasahuje do krystalizace. Degradační proces se ale dál 

neprojevuje. Druhý cyklus tání a krystalizace pro neplněnou referenci a vzorek kompozitu 

Komp.1-13 a Komp.2-9 je znázorněn v DSC termogramu na Obr. 40. 
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Obr. 40:Termogram druhého ohřevu a chlazení změkčené reference, vzorku plněného hydroxidem 

hořečnatým (Komp.1-13) a vzorku plněného hydroxidem hořečnatým s přídavkem anhydridu kyseliny 

succinové (Komp.2-9). 

 

Termogram DSC na Obr. 41 zobrazuje druhý cyklus tání a chlazení pro vzorek kompozitu 

vyztužený lněnými vlákny (Komp.1-14) a vzorek neplněné reference. Vzorek kompozitu 

vykazuje velmi úzký krystalizační pík za teploty 110 °C, což poukazuje na nukleační funkci 

přírodních vláken, potažmo celulózy. Pík je však posunut k nižším hodnotám v porovnání 

s mastkem plněným kompozitem Komp.1-12. 

 

Obr. 41: Termogram druhého ohřevu a chlazení změkčené reference, vzorku plněného krátkými 

lněnými vlákny Komp.1-14. 
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5.2.2.3 Termická stabilita kompozitů 

Při analýze termické stability metodou TGA nebyl pro vzorek Komp.1-8 pozorován pokles 

teploty rozkladu oproti změkčené referenci. Kaolin tedy nemá negativní efekt na termickou 

stabilitu matrice. Pozorován byl však mírný pokles teploty degradace pro vzorky plněné 

vápencem tedy o 10 až 15 °C, jak je patrno z termogramu na Obr. 42. Přídavek stearátu 

zinečnatého i oligomléčnanu vápenatého pak teplotu degradace dále snižuje přibližně o 

dalších 10 °C, přičemž oligomléčnan způsobuje menší pokles, než stearát. To je patrně 

způsobeno termickou degradací samotného stearátu a oligomléčnanu. 

 

Obr. 42: Termogram TGA změkčené reference a vzorků kompozitů Komp.1-8 plněný kaolinem 

a Komp.1-9 plněný vápencem. 

 

Jistá analogie s kompozitní sérií plněnou vápencem je pozorována pro silikou plněné 

kompozity, jak je znázorněno na detailní výseči termogramu TGA na Obr. 43. Kompozit 

s neupravenou silikou a vzorky s obsahem anhydridu, stearátu a silanu vykazují mírně vyšší 

teplotu rozkladu, stejně tak vzorek s obsahem siliky komerčně povrchově upravené ve 

srovnání s neplněnou referencí. Kompozity tak vykazují teplotu degradace vyšší přibližně 

o 10 °C. Pouze vzorek kompozitu s obsahem stearátu zinečnatého vykázal pokles teploty 

rozkladu přibližně o 7 °C. 
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Obr. 43: Detail TGA termogramu změkčené reference a vzorků kompozitů plněných sráženou silikou 

bez aditiva (Komp.1-11), s anhydridem kyseliny succinové (Komp.2-5), stearátem zinečnatým 

(Komp.2-6), silanem (Komp.2-7) a plněný komerčně povrchově upravenou silikou (Komp.2-8). 

 

Kompozitní vzorek Komp.1-10 plněný halloysitovými nanotrubkami a aditivované 

kompozitní vzorky, vykazovaly podobný trend chování, jako série vzorků plněná vápencem. 

Přídavek stearátu zinečnatého u vzorku Komp.2-3 se projevil mírným poklesem teploty 

degradace, jak dokládá detail termogramu analýzy TGA na Obr. 44. Kompozitní vzorek 

Komp.1-10 má mírně vyšší teplotu degradace, oproti čisté matrici. Aditivace kompozitu 

silanizačním činidlem a anhydridem kyseliny nemá na teplotu degradace vliv a je stále 

srovnatelná s kompozitem bez aditiv. 

 

Obr. 44: Detail TGA termogramu změkčené reference a vzorků kompozitů plněných halloysitem bez 

aditiva (Komp.1-10), s anhydridem kyseliny succinové (Komp.2-2), stearátem zinečnatým (Komp.2-3) 

a silanizačním činidlem (Komp.2-4). 
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Kompozitní vzorky neupravených HNT, respektive HNT-S povrchově upravených silanem 

byly v matrici PHB, respektive PVAc podrobeny zkoušce termické stability. Z analýzy 

termogramu TGA, zobrazeném na Obr. 45, je pozorovatelný negativní vliv HNT-S na teplotu 

rozkladu PHB matrice. K rozkladu vzorku PHB-HNT-S dochází již při 232 °C, což je o 55 °C 

níže, než je teplota rozkladu samotného PHB. Na druhou stranu, teplota rozkladu vzorku 

PHB-HNT je 290 °C, což je s teplotou rozkladu čistého PHB téměř shodné. Pozornost 

zasluhuje také termické chování vzorků s matricí PVAc, které hned z počátku ztrácejí 

přibližně 15 % své hmotnosti. To je patrně způsobeno katalytickým rozkladem PVAc v okolí 

nanočástic na kyselinu octovou. O rozkladu svědčí tmavší odstín zbarvení a octový zápach 

při přípravě vzorku. Následuje pak rozkladný pík při 323 °C, respektive 328 °C, což se 

značně blíží teplotě rozkladu čistého PVAc Pro čistou matrici PVAc byla naměřena teplota 

rozkladu 330 °C. U těchto vzorků pak nebyl pozorován vliv silanizace HNT na termické 

chování PVAc matrice. 

 

Obr. 45: TGA termogram kompozitů PHB a PVAc plněných HNT a HNT-S. 

 

Teplota rozkladu kompozitu plněného mastkem Komp.1-12, vykazovala srovnatelné 

hodnoty s teplotou rozkladu reference. To svědčí o tom, že přídavek mastku do polymerní 

směsi sice nemá žádný stabilizační efekt, avšak neprojevily se ani žádné degradační účinky. 

 

Termická stabilita vzorků kompozitů plněných hydroxidem hořečnatým je zaznamenána 

v termogramu na Obr. 46. U vzorku kompozitu bez anhydridu Komp.1-3 plnivo silně snižuje 

teplotu degradace kompozitu oproti neplněné referenci. To je způsobeno vysokým obsahem 

hydroxylových skupin na povrchu hydroxidu hořečnatého, které působí degradačně na PHB 

a PLA v matrici. Pokles teploty degradace je mírnější u vzorku upraveného anhydridem 
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Komp.2-9, kdy část hydroxylových skupin reagovala s anhydridem kyseliny. Vzorek bez 

aditiv Komp.1-13 tvoří rozkladný dvojpík, což je způsobeno nejprve rozkladem části PHB, 

která je degradována působením hydroxylových skupin v bezprostředním kontaktu s plnivem 

a následně rozkladem složky PHB hydroxidem nezasažené. Dvojpík se při měření vzorku 

objevoval opakovaně a nejedná se tedy o chybu měření. Souběžně s rozkladem PHB 

probíhá degradace složky PLA. 

 

Obr. 46: Termogram TGA změkčené reference a vzorků kompozitů plněných hydroxidem hořečnatým 

bez aditiva Komp.1-13 a s přídavkem anhydridu kyseliny succinové Komp.2-9. 

 

Kromě degradace PHB tvoří hydroxid hořečnatý s polymerem stabilní hořečnatou sůl, 

která se následně rozkládá až při teplotách kolem 380 až 390°C. To je dokázáno 

termogramem z analýzy TGA zobrazeným na Obr. 47 kompozitních vzorků 2-PHB-D-S-0 bez 

úpravy anhydridem a 2-PHB-D-S-1 s obsahem anhydridu kyseliny. Oba vzorky tvoří shodně 

po rozkladu části PHB fázi stabilní do vyšších teplot, než jsou teploty termické stability 

reference. Samotná tvorba a množství této fáze tedy není závislá na přítomnosti anhydridu. 

Hmotnostní podíl stabilní fáze je přibližně 53 hm. %, přičemž vypočtený hmotnostní podíl 

plniva tvoří 18 hm. %. Stabilní polymer-hořečnatá sůl se následně rozkládá ještě za teplotou 

rozkladu samotného hydroxidu hořečnatého. Za vrcholem rozkladného píku při 390 °C pak 

rozklad ještě dále pokračuje. Na konci měření při 550 °C je pak při přepnutí z inertní 

atmosféry dusíku na oxidativní atmosféru vzduchu patrný zbytkový rozkladný pík 

v hmotnostním podílu přibližně 5 %. 

Analogicky k experimentu s PHB byla provedena zkouška vlivu hydroxidu hořečnatého na 

polymerní matrici čisté PLA. Níže na Obr. 48 je TGA termogram čisté, zpracované matrice 

PLA a kompozitu PLA plněného 10 obj. % hydroxidu hořečnatého. Vzorek s obsahem plniva 

vykazuje pokles teploty dekompozice PLA o 75 °C. Nad teplotou hlavního rozkladu při 

245 °C pak následuje krátká oblast stabilní fáze s teplotou rozkladu 333 °C, která je jen 
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o málo výš, než teplota rozkladu neplněného PLA. Je tedy možno tuto teplotu přisuzovat 

rozkladu polymeru neovlivněného degradačním účinkem plniva. Dále následuje relativně 

stabilní fáze rozkládající se při 418 °C. což je o 32 °C vyšší, než pro hydroxidem hořečnatým 

plněný kompozit PHB (2-PHB-D-S-0).  
 

 

Obr. 47: Termogram TGA kompozitu PHB plněného hydroxidem hořečnatým bez úpravy (2-PHB-D-0) 

a s přídavkem 1 hm. % anhydridu kyseliny succinové (2-PHB-D-1) v porovnání s čistým hydroxidem 

hořečnatým a čistým polymerem PHB 

 

 

Obr. 48:Termogram TGA kompozitu PLA plněného 10 obj. % hydroxidu hořečnatého (1-PLA-D-0) 

v porovnání s neplněnou PLA (1-PLA-D-2). 
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V testované sérii kompozitů PHB plněných hydroxidem hořečnatým byl zkoumán vliv 

obsahu anhydridu kyseliny succinové na snížení degradačního působení plniva na polymerní 

matrici, což je graficky znázorněno na výseči termogramu TGA na Obr. 49. Z termogramu je 

patrno, že teplotu rozkladu kompozitu bez úpravy anhydridem, reprezentovaného vzorkem 

2-PHB-D-S-0, je možné zvýšit již nejmenším, 1% množstvím anhydridu o přibližně 18 °C. 

Další zvyšování koncentrace anhydridu na 2; 5 a 10 hm. % již nemá významný vliv na 

zvýšení teploty rozkladu kompozitního vzorku. 

 

Obr. 49: Termogram TGA kompozitu PHB plněného hydroxidem hořečnatým bez úpravy a s rostoucím 

obsahem 1; 2; 5 a 10 hm. % anhydridu kyseliny succinové. 

 

Pro vzorek plněný hydroxidem hořečnatým byl pozorován pokles teploty termální 

dekompozice v závislosti na podílu plniva v hybridním kompozitu. Termogram analýzy TGA 

je znázorněn na Obr. 50 a zobrazuje termické chování vzorků kompozitů plněných 10 obj. % 

plniva tvořeného směsí hydroxidu hořečnatého a komerčně povrchově upravené srážené 

siliky v matrici neměkčené směsi PHB/PLA (70/20 hm. %). Objemové zlomky pro jednotlivá 

plniva jsou v poměru hydroxid hořečnatý k silice 0 : 1 pro vzorek 3-Blend-D-Sil-0, dále pak 

0,25 : 0,75; 0,5 : 0,5; 0,75 : 0,25 a 1 : 0 pro vzorek 3-Blend-D-Sil-4. Vzorek kompozitu pouze 

se silikou vykazoval první teplotu rozkladu 287 °C, což je teplota o 10 °C vyšší, než teplota 

rozkladu odpovídající neplněné reference. Již nejmenší podíl hydroxidu hořečnatého 

způsobil razantní pokles teploty degradace na 231 °C. Z termogramu je dále patrné, že 

s přibývajícím podílem hydroxidu hořečnatého se zvyšuje podíl stabilní polymer-hořečnaté 

fáze rozkládající se až při 387 °C. Hmotnostní podíl plniva v kompozitních vzorcích byl 

v rozmezí 15 až 17 hm. % stoupající se zvyšujícím se obsahem siliky. V případě vzorku se 

zastoupením pouze hydroxidu hořečnatého byl tedy hmotnostní podíl plniva 15 hm. % a 

podíl stabilní polymer-hořečnaté fáze 45 hm. %. 
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Obr. 50: Termogram TGA kompozitu plněného hydroxidem hořečnatým a sráženou silikou v různém 

poměru obou složek plniva. 

 

Z výsledků je tedy patrné, že vzorky kompozitů s obsahem hydroxidu hořečnatého 

vykazují výrazně odlišné tepelné chování, než kompozity s ostatními druhy plniv. A to 

v podobě bez úpravy i upravené anhydridem kyseliny succinové. Obdobné chování bylo 

v literatuře pozorováno pro čisté PHB s přídavkem oxidu hořečnatého [100]. V této práci je 

předpokládán stabilizační efekt kationtu hořčíku, který se váže na koncové karboxylové 

skupiny a tvoří tak krotonát hořečnatý, tedy zmiňovanou stabilní polymer-hořečnatou sůl. Ten 

se následně za vyšších teplot uvolňuje v podobě uhličitanu hořečnatého. 

 

Z termogramu analýzy TGA zobrazeného na Obr. 51 je patrný velký pokles teploty 

rozkladu kompozitu plněného lněnými vlákny Komp.1-14 v porovnání s neplněnou referencí. 

Vzorek kompozitu má v porovnání s referencí teplotu rozkladu nižší, z důvodu dřívějšího 

rozkladu samotné výztuže. Rozkladné produkty pak zřejmě katalyzují následný rozklad 

matrice. Se stoupající teplotou dochází k pozvolnému úbytku hmotnosti. Na konci měřícího 

cyklu při 550 °C při přepnutí na oxidativní atmosféru je pak patrný malý pík náležící finální 

dekompozici organických zbytků výztuže. 
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Obr. 51: Termogram TGA neměkčeného kompozitu plněného lněnými vlákny Komp.1-7 a neplněné 

reference. 

5.2.3 3D tiskové vlastnosti měřené warpingem při tisku 

Test 3D tiskových vlastností byl prováděn na měkčených vzorcích kompozitů měřením 

warpingu při tisku. Vzorky změkčeného kompozitu Komp.1-8 vykazovaly při testu 3D 

tiskových vlastností velmi nízký warp koeficient, jak je graficky vyznačeno na Obr. 52. Test 

na warpovacím V-tělese prokázal nižší warp koeficient vzorku Komp.1-8, než komerčního 

materiálu na bázi PLA a dokonce nižší warp koeficient, než reference. Navíc materiál 

vykazoval hladký a kontinuální průběh tisku bez zasekávání struny, nebyla pozorována 

vzájemná separace vrstev. Při tisku nevznikají zbytková vlákna natažená přes volný objem 

tělesa (vznik tzv. pavučiny) a povrch vytištěného výrobku je z důvodu přítomnosti plniva 

mírně hrubší, než je povrch neplněné reference. 

 

Obr. 52: Warpovací test na V-tělese pro kompozit plněný kaolinem (Komp.1-8) ve srovnání s referencí 

a komerčním materiálem. 
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Při testu kompozitních vzorků plněných vápencem byl pozorován hladký průběh tisku bez 

tvorby pavučin a bez separace jednotlivých vrstev. U vzorku s neupraveným plnivem 

Komp.1-9 byl pozorován warping dříve, než u reference. Po přídavku stearátu zinečnatého 

u vzorku Komp.2-1 byl pozorován pokles warp koeficientu pod úroveň reference. Testovací 

tělesa vzorku Komp.2-1 vykazovala nižší soudržnost jednotlivých vrstev v porovnání se 

vzorkem Komp.1-9 z důvodu separačního účinku stearátu. Souhrnný graf výsledků měření 

warp koeficientu vápencem plněných kompozitních vzorků je na Obr. 53. 

 

Obr. 53: Warpovací test na V-tělese pro kompozit plněný vápencem ve srovnání s referencí 

a komerčním materiálem. 

 

Pro vzorky plněné halloysitem byl pozorován ve všech případech relativně hrubý povrch 

tělesa s dostatečnou soudržností tištěných vrstev a místy se vyskytujícími pavučinami. Byl 

pozorován poměrně vysoký warp koeficient, jak je znázorněno na Obr. 54 a pro vzorek 

Komp.2-2 byl naměřen warp koeficient vyšší, než u komerčního materiálu Prusa PLA Nature. 

 

Obr. 54: Warpovací test na V-tělese pro kompozit plněný halloysitovými nanotrubkami ve srovnání 

s referencí a komerčním materiálem. 
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Výsledky 3D tiskových vlastností prezentované warp koeficientem jsou pro vzorky plněné 

sráženou silikou zobrazeny na Obr. 55. Pro vzorek kompozitu plněný neupravenou sráženou 

silikou Komp.1-11 byl zaznamenán velmi vysoký warp koeficient i ve srovnání s komerčním 

materiálem Prusa PLA Nature. Dále byl pozorován problematický průběh tisku z hlediska 

plynulosti nanášení taveniny. Po přidání anhydridu kyseliny succinové, respektive stearátu 

zinečnatého bylo pozorováno výrazné zlepšení průběhu tisku, hladký povrch testovacího 

tělesa a menší uplatnění warpingu. U vzorku Komp.2-6 s obsahem stearátu zinečnatého 

a Komp.2-8 s komerčně upravenou silikou byla pozorována určitá nestabilita nanášení 

taveniny v průběhu tisku a malé množství pavučin v duté části testovacího tělesa, což může 

být způsobeno nerovnoměrným zastoupením plniva v objemu 3D tiskového filamentu 

vzniklém při jeho výrobě. 

 

Obr. 55: Warpovací test na V-tělese pro kompozit plněný sráženou silikou ve srovnání s referencí 

a komerčním materiálem. 

 

V průběhu tisku vzorku kompozitu Komp.1-12 plněného mastkem byl pozorován velmi 

vysoký warping, jak dokládá porovnání hodnot warp koeficientu na Obr. 56. Toto chování 

bylo předpokládáno s přihlédnutím k vysoké nukleační aktivitě mastku. Dále byl pozorován 

značný rozptyl hodnot naměřeného warpingu. Vytištěná tělesa však vykazovala hladký 

povrch a velmi dobrou tvarovou stabilitu bez zbytkových pavučin. 

 

Obr. 56: Warpovací test na V-tělese pro kompozit plněný mastkem ve srovnání s referencí 

a komerčním materiálem. 
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Pro kompozit s obsahem neupraveného hydroxidu hořečnatého Komp.1-13 i pro kompozit 

s obsahem anhydridu kyseliny succinové Komp.2-9 byla pozorována v průběhu 3D tisku 

velmi tekutá, špatně tuhnoucí tavenina. Vytištěné těleso vykazovalo vysokou pórovitost 

a špatné vyplnění materiálem. U okrajů čtvercové plošky bylo pozorováno zhroucení tvaru. 

Naměřené hodnoty warp koeficientu je zaznamenáno na Obr. 57. Pro neupravený vzorek 

Komp.1-13 byl naměřen vysoký warp koeficient s velkou odchylkou, což poukazuje na velmi 

nehomogenní chování materiálu při tisku. Z důvodu nízké dosažené výšky výtisku nebyly 

pozorovány pavučiny v dutém objemu tělesa. Vysoká odchylka měření byla pozorována také 

pro vzorek Komp.2-9, avšak při mnohem menším warpingu v porovnání s neupraveným 

kompozitním vzorkem. 

 

Obr. 57: Warpovací test na V-tělese pro neupravený kompozit plněný hydroxidem hořečnatým 

(Komp.1-13) a kompozit s obsahem anhydridu kyseliny succinové (Komp.2-9) ve srovnání s referencí 

a komerčním materiálem. 

 

Lněná vlákna v kompozitu jsou příliš dlouhá pro běžné použití v 3D tisku. Proto 

z kompozitních materiálů nebyl připravován kalibrovaný filament pro 3D tiskárnu a následně 

tedy ani tištěná tělesa na měření warpingu a mechanických vlastností materiálu. 

 

Při analýze tiskových vlastností kompozitních vzorků s obsahem celulózy byl pozorován 

zhoršující se povrch testovacího tělesa se zvyšujícím se podílem celulózy. Stejný trend byl 

pozorován pro vzorky s majoritním podílem PHB i PLA v matrici. Vzorky čisté matrice bez 

plniv vykazovaly dobrou soudržnost vrstev, hladkou strukturu povrchu a rovnoměrné 

nanášení taveniny v průběhu tisku. Naproti tomu vzorky plněné vysokým obsahem celulózy 

vykazovaly nerovnoměrné nanášení taveniny v průběhu tisku a z toho plynoucí drsný povrch 

výsledných těles s velmi nízkou rozměrovou reprodukovatelností a soudržností vrstev. 

Měření warpingu bylo provedeno pro celulózou plněnou sérii s majoriou PHB i PLA. 

Pozorovaný warp koeficient vykazoval sestupný trend s rostoucím podílem celulózy, což je 

nepřímo úměrné zmíněné stabilitě při 3D tisku. Jak je možno vidět v grafu na Obr. 58, 

nejvyšší hodnoty warp koeficientu vykazoval vzorek bez obsahu celulózy CP/1/1 pro majoritu 
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PLA v matrici a CP/1/5 pro majoritu PHB. Pokles warp koeficientu s rostoucím obsahem 

celulózy byl pozorován pozvolnější pro matrici s majoritu PHB. 

 

Obr. 58: Test warp koeficientu pro kompozitní vzorky plněné celulózou GW400F v rozmezí od 0 až do 

15 hm. % a s matricí na bázi majority PLA, respektive PHB. Výsledky jsou porovnávány komerčním 

PLA materiálem. 

 

Pomocí testu warp koeficientu byla provedena analýza vlivu použité PLA v matrici 

kompozitu s obsahem 10 hm. % celulózy na průběh 3D tisku. Při tisku byla pozorována pro 

vzorek CP/3/3 s obsahem PLA Corbion L130 nejsvětlejší barva výtisku a nejvyšší povrchová 

drsnost. Dle výrobce má použitý materiál Corbion L130 z testované série střední viskozitu 

taveniny a vysokou krystalinitu [101]. Pro vzorek CP/3/4 byl zvolen materiál PLA Ingeo 

4060D, který má nejnižší viskozitu taveniny a je amorfní [102]. Těleso vykazovalo drsný 

povrch, ze zkoumaných vzorků nejtmavší barvu a nejlepší přilnavost tělesa k tiskové 

podložce. Pro kompozitní vzorek CP/3/5, obsahující materiál PLA Corbion L175 byl 

pozorován drsný povrch tělesa, středně světlá barva a dobrá soudržnost s podložkou 

i vzájemná soudržnost tištěných vrstev. Použitý PLA má uváděnu nejvyšší viskozitu taveniny 

a umocněnu rychlost krystalizace [103]. Tělesa všech testovaných materiálů byla vytištěna 

celá, bez pozorovatelného warpingu. 

Výsledky warpovacího testu pro kompozitní vzorky s kombinovaným plnivem celulózy 

a anorganického plniva nejsou k dispozici z důvodu zneprůchodnění trysky tiskárny 

celulózou při tisku. Dokončen byl pouze jediný vzorkek Komp.4-2, pro který byl naměřen 

warp koeficient 2,00 ± 0,07, čímž se řadí spíše k méně warpujícím vzorkům. 

Z výsledků měření plyne, že typ použité PLA nemá zásadní vliv na tiskové vlastnosti 

materiálů. Celulóza způsobuje drsný povrch a komplikuje tisk z důvodu postupného ucpávání 

trysky tiskárny, což způsobuje nerovnoměrné nanášení taveniny v průběhu tisku 

a v extrémním případě ucpání tiskové trysky. 
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5.2.4 Test mechanických a termomechanických vlastností kompozitů 

Další podhled na chování kompozitních vzorků s čistým plnivem i s obsahem aditiv poskytují 

výsledky tahové zkoušky popsány v následujících odstavcích. Pro ucelení informace 

o mechanickém chování vzorků při vystavení teplotnímu namáhání byla provedena 

orientační zkouška HDT. 

 

5.2.4.1 Tahová zkouška 

Výsledky tahové zkoušky tištěných vzorků kompozitu Komp.1-8 jsou zaznamenány v Tab. 12 

a jsou porovnávány s referencí a s komerčním materiálem Prusa PLA Nature. Pro vzorek 

změkčené reference byla naměřena vysoká tažnost s odchylkou 40 %. Vysoká chybovost je 

způsobena nehomogenitou ve struktuře nanášených perimetrů taveniny při tisku. V těchto 

místech následně při krčkování tělesa dojde k porušení perimetru a následně celého tělesa. 

Z výsledků je patrný mírný pokles pevnosti v tahu kompozitu oproti referenci, zatímco modul 

pružnosti zůstal v rámci chyby měření nezměněn. To svědčí o nedokonalé adhezi matrice 

a plniva. Kaolin i přes dobrou dispergaci tedy v kompozitu neplní vyztužující efekt. 

Tab. 12: Výsledky tahové zkoušky pro kompozit plněný kaolinem (Komp 1-8) v porovnání s neplněnou 

referencí. 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Prusa PLA Nature 3,28 ± 0,11 62,5 ± 2,6 7 ± 1 

Reference změkčená 0,74 ± 0,03 18,7 ± 1,1 112 ± 45 

Komp.1-8 0,78 ± 0,22 15,4 ± 0,9 11 ± 3 

 

Z výsledků kompozitních vzorků plněných vápencem, zobrazených v Tab. 13, je patrné 

mírné snížení pevnosti v tahu pro vzorky Komp.1-9 i vzorek Komp.2-1. Vápenec tedy 

nepůsobí zvýšení pevnosti čistý, ani aditivovaný stearátem zinečnatým. Při porovnání 

modulu pružnosti nebyl pozorován posun hodnot v porovnání s referencí. Pro zkoumané 

kompozitní vzorky tedy nebyl pozorován vyztužující efekt plniva. 

Tab. 13: Výsledky tahové zkoušky pro kompozit plněný neupraveným vápencem (Komp.1-9) 

a s obsahem stearátu zinečnatého (Komp.2-1) v porovnání s neplněnou referencí a komerčním PLA 

materiálem. 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Prusa PLA Nature 3,28 ± 0,11 62,5 ± 2,6 7 ± 1 

Reference změkčená 0,74 ± 0,03 18,7 ± 1,1 112 ± 45 

Komp.1-9 0,79 ± 0,17 15,8 ± 0,4 37 ± 13 

Komp.2-1 0,77 ± 0,05 16,8 ± 1,0 63 ± 10 

 

Tahové zkoušce byly podrobeny všechny kompozitní vzorky plněné halloysitovými 

nanotrubkami. Srovnání naměřených vlastností tištěných těles s referenčním vzorkem 
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a komerčním materiálem Prusa PLA Nature jsou popsány v tabulce Tab. 14. Kompozitní 

vzorek s obsahem anhydridu kyseliny Komp.2-2 vykazuje vyšší modul pružnosti, než 

neplněná reference a to dokonce i s přihlédnutím k chybě měření. Pro ostatní vzorky 

kompozitů byl v porovnání s referencí naměřen stejný, nebo v rámci chyby srovnatelný 

modul pružnosti. Pro vzorek Komp.2-2 také, jako u jediného, nebylo pozorováno snížení 

pevnosti v tahu a hodnota tak zůstala srovnatelná s referencí. U ostatních vzorků kompozitů 

byl pozorován pokles pevnosti o 5 až 25 %. Pro kompozit plněný HNT je předpokládán určitý 

pozitivní potenciál jako konstrukční materiál pro použití v 3D tisku. 

Tab. 14: Výsledky tahové zkoušky pro kompozit plněný neupravenými halloysitovými nanotrubkami 

HNT (Komp.1-10), HNT s obsahem anhydridu kyseliny succinové (Komp.2-2), stearátu zinečnatého 

(Komp.2-3) a silanizačního činidla (Komp.2-4) v porovnání s neplněnou referencí a komerčním 

materiálem na bázi PLA. 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Prusa PLA Nature 3,28 ± 0,11 62,5 ± 2,6 7 ± 1 

Reference změkčená 0,74 ± 0,03 18,7 ± 1,1 112 ± 45 

Komp.1-10 0,94 ± 0,07 14,2 ± 0,8 7 ± 2 

Komp.2-2 1,1 ± 0,09 18,9 ± 1,5 7 ± 2 

Komp.2-3 0,84 ± 0,07 17,2 ± 0,9 12 ± 1 

Komp.2-4 0,86 ± 0,05 17,8 ± 0,8 14 ± 3 

 

Přehled výsledků tahové zkoušky pro kompozitní vzorky plněné sráženou silikou jsou 

zaznamenány v tabulce Tab. 15. U všech vzorků bylo pozorováno určité zvýšení modulu 

pružnosti a pevnosti v tahu oproti referenci. Toto zvýšení bylo nejvíce patrné u vzorků 

kompozitů s neupravenou silikou Komp.1-11, kde bylo pozorováno navýšení modulu 

pružnosti o 30 % a Komp.2-8 s komerčně povrchově upravenou silikou. Zde bylo pozorováno 

zvýšení modulu pružnosti o 36 % oproti neplněné referenci a zvýšení pevnosti o 7 %. 

U vzorku Komp.1-11 došlo oproti neplněné referenci k poklesu pevnosti o 12 %. Lepších 

hodnot mechanických vlastností bylo dosaženo pro vzorek Komp.2-8, u kterého bylo 

naměřeno navýšení modulu pružnosti o 5 % oproti referenci a zvýšení pevnosti o 7 % oproti 

vzorku Komp.1-11. Lepší výsledky tahové zkoušky vzorku Komp.2-8 souvisí s lepší 

dispergací plniva v materiálu, než je tomu u vzorku s čistou silikou Komp.1-11. To je 

dokázáno výše v kapitole 4.3.3. 
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Tab. 15: Zkouška mechanických vlastností v tahu neplněné reference, komerčního materiálu na bázi 

PLA a kompozitů plněných sráženou silikou bez aditiv, s aditivy a komerční povrchovou úpravou. 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Prusa PLA Nature 3,28 ± 0,11 62,5 ± 2,6 7 ± 1 

Reference změkčená 0,74 ± 0,03 18,7 ± 1,1 112 ± 45 

Komp.1-11 0,96 ± 0,08 16,4 ± 0,3 12 ± 3 

Komp.2-5 0,85 ± 0,04 17,3 ± 0,6 13 ± 2 

Komp.2-6 0,89 ± 0,02 16,9 ± 0,4 7 ± 0 

Komp.2-7 0,78 ± 0,00 17,5 ± 0,2 16 ± 1 

Komp.2-8 1,01 ± 0,02 20,0 ± 0,6 13 ± 1 

 

Pro kompozitní vzorek plněný mastkem byl pozorován jeden z nejvyšších modulů 

pružnosti ze všech testovaných kompozitů. Proti referenci byl naměřen modul pružnosti vyšší 

o 31 %. Naproti tomu pevnost v tahu kompozitu Komp.1-12 oproti neplněné referenci 

poklesla o 15 %. V tabulce Tab. 16 jsou shrnuty výsledky naměřených hodnot tahové 

zkoušky. 

Tab. 16: Zkouška mechanických vlastností v tahu neplněné reference, komerčního materiálu na bázi 

PLA a kompozitu plněného mastkem. 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Prusa PLA Nature 3,28 ± 0,11 62,5 ± 2,6 7 ± 1 

Reference změkčená 0,74 ± 0,03 18,7 ± 1,1 112 ± 45 

Komp.1-12 0,97 ± 0,09 15,7 ± 0,3 18 ± 6 

 

Kompozitní vzorky plněné hydroxidem hořečnatým bez úpravy, respektive s aditivací 

anhydridu kyseliny succinové byly podrobeny tahové zkoušce a výsledky jsou shrnuty 

v tabulce Tab. 17. Z hlediska modulu pružnosti byly vzorky kompozitu bez anhydridu 

i s anhydridem zcela srovnatelné a nevykazovaly žádné zlepšení ani v porovnání 

s neplněnou referencí. Velký rozdíl byl pozorován teprve u hodnoty pevnosti v tahu, kdy 

u vzorku Komp.1-13 byl naměřen pokles pevnosti proti referenci o 45 %, zatímco vzorek 

s anhydridem byl s referencí zcela srovnatelný a nedošlo tedy ke zhoršení. 

Tab. 17: Zkouška mechanických vlastností v tahu neplněné reference, kompozitu plněného 

neupraveným hydroxidem hořečnatým (Komp 1-13) a s obsahem anhydridu kyseliny succinové 

(Komp.2-9). 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Prusa PLA Nature 3,28 ± 0,11 62,5 ± 2,6 7 ± 1 

Reference změkčená 0,74 ± 0,03 18,7 ± 1,1 112 ± 45 

Komp.1-13 0,81 ± 0,09 12,5 ± 1,1 4 ± 1 

Komp.2-9 0,83 ± 0,03 19,1 ± 0,5 59 ± 30 
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Výsledky tahové zkoušky kompozitů, plněných různými typy celulózy, jsou sumarizovány 

v tabulce Tab. 18. Mezi vlastnostmi jednotlivých materiálů nebyly pozorovány zásadní rozdíly 

a v rámci chyby měření jsou srovnatelné. V porovnání se vzorky kompozitů plněných 

anorganickým plnivem bylo pozorováno navýšení tažnosti u všech vzorků plněných 

celulózou. Tisk kompozitů s obsahem celulózy byl velmi problematický, jak je již diskutováno 

výše, a to až na hranici proveditelnosti tisku. 

Tab. 18: Výsledky tahové zkoušky kompozitů s různými druhy celulózy. 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

CP/2/2 1,05 ± 0,15 21,2 ± 0,6 130 ± 4 

CP/2/3 0,97 ± 0,10 19,3 ± 0,5 123 ± 7 

CP/2/4 0,89 ± 0,08 18,6 ± 0,7 118 ± 5 

CP/2/5 1,00 ± 0,06 19,3 ± 0,8 119 ± 6 

CP/2/6 1,00 ± 0,06 18,8 ± 0,2 115 ± 4 

CP/2/7 0,97 ± 0,08 19,6 ± 0,5 123 ± 10 

 

Vzorky testovacích těles kompozitů s kombinovaným plnivem celulózy a částicového 

anorganického plniva, a s obsahem, respektive bez obsahu ftalanhydridu byly připraveny 

vstřikováním a jejich výsledky tahové zkoušky jsou zaneseny v Tab. 19. Z výsledků je patrný 

srovnatelný modul pružnosti všech vzorků. V rámci chyby měření tedy není možné s určitostí 

popsat vliv kombinovaného plnění na Youngův modul pružnosti. Nejvyšší pevnost v tahu 

byla pozorována pro kompozit Komp.4-3, což je vzorek plněný kombinací kaolinu a celulózy. 

To poukazuje na dobré vzájemné rozložení částic celulózy a destičkového plniva kaolinu. 

Dále je z výsledků tahové pevnosti patrný pokles hodnot pevnosti pro vzorky s obsahem 

ftalanhydridu, který má působit jako kompatibilizátor celulózy s matricí. Podobný trend je 

pozorovatelný i z výsledků tažnosti. Výsledky pro vzorek Komp.4-1 nejsou k dispozici, 

protože při vstřikování tohoto materiálu došlo k vážnému poškození vstřikovacího stroje. 

 

Tab. 19: Souhrn výsledků tahové zkoušky kompozitních vzorků s kombinovaným 

anorganicko/organickým plnivem připravené vstřikováním 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Komp-4-2 0,49 ± 0,04 14,6 ± 0,6 9 ± 1 

Komp 4-3 0,49 ± 0,06 17,3 ± 0,4 17 ± 2 

Komp 4-4 0,49 ± 0,04 16,1 ± 0,4 13 ± 1 

Komp 4-5 0,53 ± 0,02 13,6 ± 0,3 5 ± 0 

Komp 4-6 0,49 ± 0,02 15,0 ± 0,3 14 ± 2 

Komp.4-7 0,47 ± 0,03 14,2 ± 0,4 13 ± 3 
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Sadu kompozitních vzorků s kombinovaným plnivem s obsahem celulózy nebylo možné 

připravit 3D tiskem z důvodu zanášení tiskové trysky částicemi celulózy a zamezení průtoku 

taveniny v průběhu tisku, jak dokládá Obr. 59. Stejně problematický byl i tisk warpovacích 

těles. Z připravené série vzorků bylo možné dokončit pouze vzorek Komp.4-2 bez obsahu 

celulózy. Porovnání výsledků tahové zkoušky vzorků připravených vstřikováním a 3D tiskem 

je zaznamenáno v Tab. 20.  

 

Obr. 59: Nedokončená tištěná tělesa série kompozitních vzorků s kombinovaným plnivem: a) Dogbone 

vzorku Komp.4-3, b) Warp těleso vzorku Komp.4-5 

Pro tištěné těleso byl v porovnání se vstřikovaným pozorován vyšší modul pružnosti, 

pevnost v tahu i tažnost. To je způsobeno lepším uspořádáním plniva ve vzorku při 3D tisku 

a menším teplotně - mechanickým namáháním taveniny tištěného vzorku v porovnání se 

vstřikovaným. Vysoká tažnost tištěných těles je také způsobena geometrickým uspořádáním 

vnitřní struktury krčku vzorku. Uspořádání polymerní matrice a lepší zarovnání částic 

v perimetrech tištěného vzorku dovoluje, v porovnání se vstřikovaným tělesem, lepší 

deformaci materiálu. Navíc 3D tištěná struktura není tak výrazně náchylná na přítomnost 

nečistot a vměstků v rámci šíření trhliny. To umožňuje dosažení vyšších pevností 

a deformací. Navíc dochází u tištěného tělesa vlivem určité orientace materiálu ke zvýšení 

modulu pružnosti. Vzhledem k tomu, že 3D tiskový filament a následně tištěné těleso byly 

připraveny ze stejného materiálu, ze kterého byla tělesa vstřikována, je možno pozorovat 

také určitý vliv degradace materiálu ve vstřikovacím stroji, což je znázorněno na záznamu 

gelové permeační chromatografie na Obr. 60. Metoda přípravy vstřikováním je tedy za 

použitých podmínek pro studované materiály nevhodná. 

Tab. 20: Souhrn výsledků tahové zkoušky kompozitních vzorků Komp.4-2 připravených injekčním 

vstřikováním a metodou 3D tisku 

Název vzorku Modul (GPa) Pevnost (MPa) Tažnost (%) 

Komp-4-2 - Vstřikovaný 0,49 ± 0,04 14,6 ± 0,6 9 ± 1 

Komp 4-2 - 3D Tištěný 1,08 ± 0,04 20,8 ± 0,9 20 ± 5 
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Obr. 60: Záznam gelové permeační chromatografie rozložení molekulových hmotností tištěného 

a vstřikovaného vzorku Komp.4-2 

5.2.4.2 Zkouška teploty zhroucení HDT 

Pro lepší představu reálného teplotně-mechanického chování bylo na vybraných vzorcích 

kompozitů provedeno měření teploty HDT. Výsledky teplot HDT pro obě normovaná zatížení 

jsou shrnuty v Tab. 21.  

 

Tab. 21: Výsledky měření HDT pro změkčenou referenci, komerční PLA materiál a kompozitní vzorky 

plněné kaolinem, vápencem a sráženou silikou. 

Název vzorku 
Teplota HDT (°C) 

při 0,455 MPa 
Teplota HDT (°C) 

při 1,82 MPa 

Reference změkčená 53,0 52,1 

Prusa PLA Nature 53,5 53,7 

Komp.1-8 57,8 57,4 

Komp.1-9 50,4 50,5 

Komp. 2-1 52,1 52,5 

Komp.1-11 56,3 56,7 

Komp.2-6 51,8 51,7 

 

Obsah plniva způsobil navýšení teploty HDT kompozitního vzorku plněného kaolinem 

Komp. 1-8 o 9 až 10 % vůči neplněné referenci. U vzorku Komp.2-1 plněného vápencem 

s obsahem stearátu zinečnatého bylo pozorováno zvýšení teploty HDT oproti neupravenému 

vzorku Komp.1-9, což překvapivě není ve shodě s výsledky tahové zkoušky. Teplota tání 

stearátu zinečnatého byla vyhodnocena metodou DSC jako 117 °C, což znamená, že stearát 

působí jako lubrikant na rozhraní částic a matrice, avšak chování kompozitu ovlivňuje pouze 

mechanicky, nikoli teplotně. Vyšší hodnota HDT tedy může být způsobena pouze lepší 
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dispergací plniva v kompozitu. U vzorku plněného sráženou silikou Komp.1-11 bylo 

pozorováno zvýšení teploty HDT oproti referenci o 8 %. Přídavkem stearátu zinečnatého 

v tomto případě bylo dosaženo u vzorku Komp.2-6 poklesu teploty HDT, tedy ke zcela 

opačnému efektu, než v případě stearátem aditivovaným kompozitem s vápencem 

Komp.2-1. Srážená silika pravděpodobně svým velkým specifickým objemem a svou 

nedostatečnou dispergací vytváří kontaktem jednotlivých částic lepší mechanickou oporu 

proti působení ohybového namáhání v průběhu testu HDT. Stearát zinečnatý působí jako 

dispergátor, čímž zvětší prostor mezi částicemi plniva. Polymerní matrice se tak může 

snadněji deformovat, než v případě neaditivovaného vzorku. 

Grafické porovnání průměrných teplot HDT je dokumentováno na Obr. 61. Zvláštností 

materiálů je velmi malý rozdíl mezi teplotami obou měřených zatížení. 
 

 

Obr. 61: Grafické porovnání průměrných teplot HDT pro změkčenou referenci, komerční PLA materiál 

a kompozitní vzorky plněné kaolinem, vápencem a sráženou silikou. 

 

Na tělesech připravených vstřikováním bylo provedeno měření HDT kompozitních vzorků 

s kombinovaným plnivem. Z výsledků zanesených do tabulky Tab. 22 je patrný větší rozdíl 

naměřených teplot při různých zatíženích, než mohlo být pozorováno při měření tištěných 

kompozitních vzorků. Tištěná tělesa zřejmě nejsou schopna odolávat dostatečně vysokému 

teplotnímu zatížení, aby bylo možno pozorovat rozdíl v teplotách naměřených při různém 

zatížení. Nejlepších výsledků ze série hybridních kompozitů bylo pozorováno pro vzorek 

Komp.4-5, tedy kompozitní vzorek plněný pouze celulózou s přídavkem ftalanhydridu. To je 

patrně způsobeno fyzikálním kontaktem vyššího obsahu celulózy ve vzorku, která vytváří 

oporu tělesa proti ohybovému namáhání. 
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Tab. 22: Souhrn výsledků měření HDT pro sérii kompozitních vzorků s kombinovaným plnivem bez, 

respektive s obsahem ftalanhydridu. 

Název vzorku 
Teplota HDT (°C) 

při 0,455 MPa 
Teplota HDT (°C) 

při 1,82 MPa 

Komp.4-2 82,2 52,6 

Komp.4-3 82,2 51,1 

Komp.4-4 80,9 52,2 

Komp.4-5 84,4 53,3 

Komp.4-6 83,0 50,3 

Komp.4-7 77,0 51,5 

 

5.2.5 Sumace výsledků testů kompozitní série 

Nejvyšší míru dispergace z kompozitů bez kompatibilizačních aditiv vykazovaly vzorky 

plněné kaolinem a mastkem. Ze vzorků s obsahem aditiv byla nejlepší dispergace částic 

pozorována u kompozitu plněného komerčně upravenou sráženou silikou a kompozitů 

s obsahem stearátu zinečnatého. Významná nukleační aktivita byla pozorována u vzorku 

plněného mastkem a lněnými vlákny. Nukleační aktivita částic je však z hlediska 3D tisku 

nevhodná, kvůli velkému uplatňování warpingu při tisku. Ostatní plniva vykazovala jen 

nevýznamné zvýšení teploty krystalizace. Z výsledků tahové zkoušky byla nejvyšší pevnost 

dosažena kompozitem plněným vápencem s obsahem stearátu zinečnatého. Tento vzorek 

pak společně s kompozitem plněným sráženou silikou vykazoval nejvyšší modul pružnosti. 

Tažnost byla naměřena u všech kompozitních vzorků, v porovnání s neplněnou referencí, 

rapidně nižší. Z kompozitů byla naměřena nejvyšší tažnost u vzorku plněného kaolinem. Ten 

byl také nejlépe hodnocen z hlediska 3D tiskových vlastností a velmi dobré stability bylo 

dosaženo i při testu reologie. Z výše popsaných výsledků byl vzorek kompozitu plněný 

kaolinem shledán nejlepším kandidátem z testované série kompozitů pro zpracování 3D 

tiskem. 
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5.3 Predikce modulu pružnosti kompozitů 

Pro předpověď modulu pružnosti kompozitů s jedním typem plniva byly vybrány vzorky 

plněné kaolinem a sráženou silikou. Kompozit plněný kaolinem byl vybrán z hlediska velmi 

dobrých tiskových vlastností a destičkovitého tvaru plniva. Kompozit plněný sráženou silikou 

byl vybrán pro své dobré mechanické vlastnosti a pro kulovitou geometrii plniva. Hybridní 

kompozitní systém byl pak připraven ze změkčené polymerní směsi plněné kaolinem 

a sráženou silikou. Záměrem kapitoly je ověření použitelnosti mikromechanických modelů 

pro kompozitní systémy na bázi změkčené matrice PHB – PLA plněné jedním typem plniva. 

Dále pak ověřit platnost modelů pro hybridní kompozity se dvěma typy plniva připravené 

injekčním vstřikováním a 3D tiskem. 

5.3.1 Aplikace modelu Halpin-Tsai na kompozity s matricí PHB - PLA 

Na základě mikromechanického modelu Halpin-Tsai byl předpovězen modul pružnosti 

kompozitního vzorku plněného kaolinem Komp.1-8, sráženou silikou Komp.1-11 a hybridního 

kompozitu plněného kombinací kaolinem a sráženou silikou Komp.3-2 a vypočtená hodnota 

byla porovnána s prakticky naměřenou hodnotou. Ve výpočtech byla pro potřebný Youngův 

modul pružnosti matrice použita hodnota neplněné, změkčené reference připravené 3D 

tiskem, tedy Em = 0,736 GPa. Z literatury byl použit modul pružnosti kaolinu Sedlec IA 

Ef = 5 GPa, získaný resonanční metodou mf-TMA [98]. Modul pružnosti srážené siliky není 

výrobcem publikován, a proto byl získán z hodnot kompozitu polymetylmetakrylátu (PMMA) 

plněného sráženou silikou [104]. V práci Abramoffa a kol. je uváděn modul pružnosti 

kompozitu v závislosti na obsahu siliky podle Tab. 23. Z grafické závislosti byla pak 

v předkládané práci zjištěna polynomická závislost regresní křivky a odtud byl odvozen 

modul pružnosti kompozitu při 10 obj. % siliky Ec = 5,27 GPa. Při znalosti modulu pružnosti 

matrice, tedy kompozitu při nulovém plnění, byl pomocí směšovacího pravidla stanoven 

modul pružnosti srážené siliky Ef = 15,33 GPa. 

 

Tab. 23: Závislost modulu pružnosti kompozitu PMMA plněného sráženou silikou 

Obj. % siliky E (GPa) 

0 4,15 

2 4,28 

4 4,42 

6 4,66 

Z fotografií pořízených metodou SEM byly vždy ve třech místech naměřeny rozměry 

kaolinových destiček a srážené siliky Z rozměrů částic byl následně počítán aspektní poměr 

plniva. Pro destičky kaolinu byl pozorován poměrně malý rozptyl hodnot aspektního poměru 

i přes určitou distribuci velikosti částic. Obdobná situace byla pozorována při pozorování 

velikosti částic srážené siliky. Zde byla zaznamenána značně velká distribuce velikosti 
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částic, protože výrobce srážené siliky neudává a nezaručuje její konkrétní rozměr. 

Pozorovány tak byly částice velikosti desetin mikrometrů, až částice o rozměrech desítek 

mikrometrů. Aspektní poměr částic, tedy poměr jejich délky k tloušťce byl pro stanoven pro 

kaolín l/t = 5,06 a pro sráženou siliku l/t = 1,5. 

5.3.2 Výpočet modulu pružnosti kompozitů s jedním typem plniva 

První výpočet byl proveden pro vzorek Komp.1-11, plněný sráženou silikou. Kompozit je 

plněný 10 obj. % plniva, tedy objemový podíl plniva je Vf = 0,1. Z obecného 

mikromechanického modelu podle Halpin-Tsai pro částicová plniva byly použity rovnice pro 

podélný EL a příčný ET modul pružnosti podle rovnic Rov. 11 Halpin-Tsai koeficienty byly 

počítány jako: 

 

"� =
���� − 1
���� + 2 !�

=
15,30,736 − 1

15,30,736 + 2 ∙ 1,5 = 0,832 

 

		"# =
���� − 1
���� + 2

=
15,30,736 − 1
15,30,736 + 2 = 0,869 

Rov. 33 

Nyní bylo dosazeno do základních rovnic pro získání podélného a příčného modulu 

pružnosti: 

 �� = E� 1 + 2 !� "���1 − "��� = 0,736 1 + 2 ∙ 1,5 ∙ 0,832 ∙ 0,1
1 − 0,832 ∙ 0,1 = 1,003	ST�  Rov. 34 

 

 �# = E� 1 + 2"#��1 − "#�� = 0,736 1 + 2 ∙ 0,869 ∙ 0,1
1 − 0,869 ∙ 0,1 = 0,946	ST�	  Rov. 35 

Celkový modul pružnosti byl pak počítán semiempirickou kombinací podélného a příčného 

modulu pružnosti. Z důvodu nízkého objemového zlomku a nízkého aspektního poměru 

částic srážené siliky bylo možno jejich tvar aproximovat na sférické částice a z literatury 

převzít koeficient a = 0,184 [91]. 

 �$ = aE� + 	1 − ���# = 0,184 ∙ 1,003 + 	1 − 0,184� ∙ 0,946 = 0,957	ST� Rov. 36 

Obdobného postupu bylo využito pro výpočet kompozitního vzorku Komp.1-8 plněného 

kaolinem. Pro výpočet byl použit modul pružnosti plniva Ef = 5 GPa, objemový zlomek 

Vf = 0,1 a aspektní poměr l/t = 5,06. Z literatury byl převzat koeficient a pro destičkový tvar 

částic a = 0,375 [91]. Z výpočtů byla konečně získána hodnota modulu pružnosti 

kompozitního vzorku Komp.1-8 EC = 0,947 GPa 
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5.3.3 Výpočet modulu pružnosti hybridního kompozitu 

Výpočet hybridního kompozitu Komp.3-2 zahrnuje složku obou částicových plniv. Pro složku 

srážené siliky byl zaveden index 1 a pro složku kaolinu index 2. Objemové podíly obou plniv 

jsou shodně Vf1 = Vf2 = 0,05. Výpočet modulu pružnosti hybridního kompozitu byl nejprve 

proveden aditivním postupem (cihla-malta) a následně postupem kombinačním. 

5.3.3.1 Výpočet hybridního kompozitu aditivním způsobem 

Pomocí rovnic pro H-T model byl vypočítán modul pružnosti části kompozitu vyztužené 

pouze sráženou silikou. Koeficienty H-T jsou v tomto případě shodné s výpočtem v rovnici 

Rov. 33, tedy ηL1 = 0,832 a ηT1 = 0,869. Protože je objem kompozitu v tuto chvíli ochuzen 

o 5 obj. % složky kaolinu, je složka srážené siliky vůči matrici větší. Tento objemový podíl je 

potom vyjádřen dle rovnice Rov. 37 a tedy: 

 �′�� = V�� 1
1 − ��� = 0,05 1

1 − 0,05 = 0,0526 Rov. 37 

Nyní je možné spočítat moduly pružnosti podle H-T: 

 

��� = E�
1 + 2 ∙ !��� "���′��1 − "���′�� = 0,736 1 + 2 ∙ 1,5 ∙ 0,832 ∙ 0,0526

1 − 0,832 ∙ 0,0526 = 0,871	ST� 

 

�#� = E� 1 + 2 ∙ "#��′��1 − "#��′�� = 0,736 1 + 2 ∙ 0,869 ∙ 0,0526
1 − 0,869 ∙ 0,0526 = 0,873	ST� 

Rov. 38 

Koeficient a byl použit stejně, jako při výpočtu Komp.1-11 a následně byl vyjádřen modul 

pružnosti kompozitní složky plněné pouze sráženou silikou: 

 �$� = a�E�� + 	1 − ����#� = 0,184 ∙ 0,871 + 	1 − 0,184� ∙ 0,873 = 0,847	ST� Rov. 39 

Tento výsledek modulu pružnosti první kompozitní složky byl následně využit jako modul 

pružnosti matrice pro plnění kaolinem. Vůči první kompozitní složce je již objemový podíl 

plniva kaolínu Vf2 = 0,05: 

 

"�� =
����$� − 1
����$� + 2 !���

=
50,847 − 1

50,847 + 2 ∙ 5,06 = 0,306	 
 

"#� =
����$� − 1
����$� + 2

=
50,847 − 1
50,847 + 2 = 0,620 

Rov. 40 

 

��� = E$�
1 + 2 ∙ !��� "�����1 − "����� = 0,847 1 + 2 ∙ 5,06 ∙ 0,306 ∙ 0,05

1 − 0,306 ∙ 0,05 = 0,993	ST� 

 

�#� = E$� 1 + 2 ∙ "#����1 − "#���� = 0,847 1 + 2 ∙ 0,620 ∙ 0,05
1 − 0,620 ∙ 0,05 = 0,928	ST� 

Rov. 41 
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Odtud pak bylo možno určit výsledný modul pružnosti hybridního kompozitu. Pro 

koeficient a byla opět zvolena hodnota a2 = 0,375. 

 �$ = a�E�� + 	1 − ����#� = 0,375 ∙ 0,993 + 	1 − 0,375� ∙ 0,928 = 0,953	ST� Rov. 42 

5.3.3.2 Výpočet hybridního kompozitu kombinačním způsobem 

Druhým postupem pro výpočet hybridního kompozitu byl zvolen postup současnou 

kombinací příspěvků objemu obou typů vyztužujících částic. Stejně jako v předchozím 

případě byl pro složku siliky zvolen index 1 a pro složku kaolinu index 2. Pro výpočet H-T 

koeficientů byl opět využito rovnic ze vztahů Rov. 11 a 12: 

 

"�� =
����� − 1
����� + 2 !���

=
15,30,736 − 1

15,30,736 + 2 ∙ 1,5 = 0,832	 

"#� =
����� − 1
����� + 2

=
15,30,736 − 1
15,30,736 + 2 = 0,869 

 

"�� =
����� − 1
����� + 2 !���

=
50,736 − 1

50,736 + 2 ∙ 5,06 = 0,342 

"#� =
����� − 1
����� + 2

=
50,736 − 1
50,736 + 2 = 0,659 

Rov. 43 

Pro výpočet modulů pružnosti v longitudinálním a transversálním směru byla použita 

úprava H-T rovnic pro potřebu hybridního kompozitu. V čitateli i jmenovateli došlo ke 

kombinaci koeficientů H-T rovnic s jejich objemovými podíly. 

 

�� = E�
1 + 2 ∙ =!��� "����� +

!��� "�����>1 − 9"����� + "�����:  

 

�� = 0,736 1 + 2 ∙ 	�1,5 ∙ 0,932 ∙ 0,05� + �5,06 ∙ 0,342 ∙ 0,05��
1 − 	�0,932 ∙ 0,05� + �0,342 ∙ 0,05�� 	 

 
�� = 1,015	GPa 

Rov. 44 

 

 

�# = E� 1 + 2 ∙ 9"#���� + "#����:
1 − 9"#���� + "#����:  

 

�# = 0,736 1 + 2 ∙ 	�0,869 ∙ 0,05� + �0,659 ∙ 0,05��
1 − 	�0,869 ∙ 0,05� + �0,659 ∙ 0,05�� 	 

 
�# = 0,918	GPa 

Rov. 45 
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Znovu využijeme koeficienty a1 = 0,184 pro sférické částice siliky a a2 = 0,375 pro 

destičkové částice kaolinu. Jelikož jsou objemová množství obou plniv navzájem objemově 

1 : 1, výpočet Ec bude mít pak podobu: 

 

�$ = Xa� + a�2 Y E� + X1 − Za� + a�2 [Y �# 

 

�$ = X0,184 + 0,375
2 Y ∙ 1,015 + X1 − Z0,184 + 0,375

2 [Y ∙ 0,918 

 
�$ = 0,945	ST� 

Rov. 46 

 

Aditivní postup výpočtu modulu pružnosti hybridního kompozitu byl aplikován i na vzorky 

Komp.3-2 připravené vstřikováním. Modul pružnosti neplněné matrice připravené 

vstřikováním je Em = 0,644 GPa. Postup je analogický s postupem výše popsaným: 

 

"�� =
����� − 1
����� + 2 !���

=
15,30,644 − 1

15,30,644 + 2 ∙ 1,5 = 0,851	 
 

"#� =
����� − 1
����� + 2

=
15,30,644 − 1
15,30,644 + 2 = 0,884 

Rov. 47 

 

 

��� = E�
1 + 2 ∙ !��� "���′��1 − "���′�� = 0,644 1 + 2 ∙ 1,5 ∙ 0,851 ∙ 0,0526

1 − 0,851 ∙ 0,0526 = 0,765	ST� 

 

�#� = E� 1 + 2 ∙ "#��′��1 − "#��′�� = 0,644 1 + 2 ∙ 0,884 ∙ 0,0526
1 − 0,884 ∙ 0,0526 = 0,738	ST� 

Rov. 48 

Výpočet modulu pružnosti kompozitu, sloužícího dále jako matrice:  

 �$� = a�E� + 	1 − ����# = 0,184 ∙ 0,765 + 	1 − 0,184� ∙ 0,738 = 0,743	ST� Rov. 49 

Dále byl počítán kompozit s matricí EC1 plněný kaolínem: 

 

"�� =
����$� − 1
����$� + 2 !���

=
50,743 − 1

50,743 + 2 ∙ 5,06 = 0,340	 

"#� =
����$� − 1
����$� + 2

=
50,743 − 1
50,743 + 2 = 0,656 

Rov. 50 

 

��� = E$�
1 + 2 ∙ !��� "�����1 − "����� = 0,743 1 + 2 ∙ 5,06 ∙ 0,340 ∙ 0,05

1 − 0,340 ∙ 0,05 = 0,886	ST� 

 

�#� = E$� 1 + 2 ∙ "�����1 − "����� = 0,743 1 + 2 ∙ 0,340 ∙ 0,05
1 − 0,340 ∙ 0,05 = 0,819	ST� 

Rov. 51 
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 �$ = a�E�� + 	1 − ����#� = 0,375 ∙ 0,886 + 	1 − 0,375� ∙ 0,819 = 0,844	ST� Rov. 52 

 

Pro výpočet hybridního kompozitu Komp.3-2 připraveného vstřikováním byl aplikován 

i druhý výpočetní postup – postup kombinací plniv s jejich příslušnými objemovými podíly. 

Koeficienty H-T pro složku srážené siliky mohou být převzaty z předchozí metody výpočtu 

vstřikovaného kompozitu, tedy: 

 

"�� = 0,851	 
"#� = 0,884 

 

"�� =
����� − 1
����� + 2 !���

=
50,644 − 1

50,644 + 2 ∙ 5,06 = 0,378 

"#� =
����� − 1
����� + 2

=
50,644 − 1
50,644 + 2 = 0,693 

Rov. 53 

Dále byly spočítány složky modulu pružnosti v podélném a příčném směru namáhání 

složením příspěvků obou plniv: 

 

�� = E�
1 + 2 ∙ =!��� "����� +

!��� "�����>1 − 9"����� + "�����:  

 

�� = 0,644 1 + 2 ∙ 	�1,5 ∙ 0,851 ∙ 0,05� + �5,06 ∙ 0,378 ∙ 0,05��
1 − 	�0,851 ∙ 0,05� + �0,378 ∙ 0,05�� 	 

 
�� = 0,905	GPa 

Rov. 54 

 

 

�# = E� 1 + 2 ∙ 9"#���� + "#����:
1 − 9"#���� + "#����:  

 

�# = 0,644 1 + 2 ∙ 	�0,884 ∙ 0,05� + �0,693 ∙ 0,05��
1 − 	�0,884 ∙ 0,05� + �0,693 ∙ 0,05�� 	 

 
�# = 0,785	GPa 

Rov. 55 

Koeficienty a pro výpočet Ec byly použity a1 = 0,184 a a2 = 0,375. Pak platí, že: 

 

�$ = Xa� + a�2 Y E� + X1 − Za� + a�2 [Y �# 

 

�$ = X0,184 + 0,375
2 Y ∙ 0,905 + X1 − Z0,184 + 0,375

2 [Y ∙ 0,785 

 
�$ = 0,819	ST� 

Rov. 56 
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5.3.4 Zpřesnění aplikace modelu pro výpočet modulu pružnosti 

Pro destičkové plnivo kaolin byl pomocí SEM fotografií stanoven úhlový faktor β [93], kdy 

bylo pozorováno rozhraní s matricí ostré, až lehce zaoblené. Konce plniva by se podle 

geometrie, užité pro zjištění úhlového faktoru, mohou vyskytovat v podobě dvojitého jehlanu, 

nebo zaobleného válce. Úhel rozhraní plniva a matrice potřebný pro výpočet β byl počítán 

ze SEM fotografie vzorku Komp.1-8 na Obr. 62. 

 

Obr. 62: Analýza kontaktního úhlu plniva kaolinu s matricí v kompozitu Komp.1-8. 

Multiparametrická Černého rovnice [105] zohledňuje vliv pórovitosti materiálu na jeho 

modul pružnosti v tahu. Rovnice pro výpočet modulu pružnosti pórovité matrice má podobu 

Rov. 57, kde EmN a EmP je modul pružnosti nepórovité, respektive pórovité matrice, x a y jsou 

koeficienty Černého rovnice nabývajících v obecné podobě hodnot x = 3,967 a y = -7,445. 

Koeficient n je vyjádření podílu póru v objemu materiálu. Černého rovnice zadává moduly 

pružnosti v jednotkách MPa: 

 ��\ = ��]	1 − H�^∙_` abcde 
Rov. 57 

Základní rovnici je následně možno upravit pro výpočet modulu pružnosti nepórovitého 

materiálu: 

 

��\ = ��]	1 − H�^∙_` abc ∙ 	1 − H�e 
ln ��\ = ln��] + ? ∙ ln ��] ∙ ln	1 − H� + h ∙ ln	1 − H� 
ln ��\ − h ∙ ln	1 − H� = ln��] 	1 + ? ∙ ln	1 − H�� 

ln ��\ − h ∙ ln	1 − H�
1 + ? ∙ ln	1 − H� = ln��] 

 

A odtud plyne vztah pro výpočet modulu pružnosti nepórovité matrice EmN: 

 ��] = D_` abije∙_`	�jk��d^∙_`	�jk�  
Rov. 58 
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Testovací tělesa připravená metodou 3D tisku jsou zatížena chybou z důvodu vzniku 

pórů, jak je popisováno výše v kapitole 5.1.4. Na fotografii z optického mikroskopu na Obr. 

63 je zobrazena struktura poloviny 3D tištěného tělesa změkčené reference s vyznačením 

vzniklých pórů. Poměrem plochy pórů k ploše vzorku byl stanoven parametr pórovitosti 

Černého rovnice n. Pro vzorek změkčené reference byl naměřen parametr n = 0,0026. Odtud 

byl následně vypočítán teoretický modul pružnosti nepórovitého materiálu. 

 

Obr. 63: Snímek z optického mikroskopu vytištěného vzorku a) změkčené reference s vyznačením 

voidů vzniklých metodou přípravy, b) hybridní kompozitní vzorek Komp.3-2. 

Naměřený modul pružnosti neplněné reference je tedy modul pružnosti pórovité matrice. 

Z těchto poznatků pak bylo možno vypočítat modul pružnosti nepórovité matrice pro výpočet 

modulu pružnosti tištěných těles v úpravě podle Černého rovnice: 

 ��] = D_`abije∙_`	�jk��d^∙_`	�jk� = D_` l�4dl,���∙_`	�j�,���4��d�,m4l∙_`	�j�,���4� = 773	nT� 
Rov. 59 

5.3.4.1 Zpřesnění výpočtu modulu pružnosti kompozitů s jedním typem plniva 

Na kompozitním vzorku plněném vápencem Komp.1-11 byla při výpočtu modulu pružnosti 

použita úprava Černého rovnicí. Modul pružnosti matrice byl použit EmN = 773 MPa, jak 

vyplývá z Rov. 59. 

 

"� =
���� − 1

���� + 2 ∙ !���
=

15300773 − 1
15300773 + 2 ∙ 1,5 = 0,825 

"# =
���� − 1
���� + 2

=
15300773 − 1
15300773 + 2 = 0,863 

Rov. 60 

 

 
�� = E� 1 + 2 !� "���1 − "��� = 7731 + 2 ∙ 1,5 ∙ 0,825 ∙ 0,1

1 − 0,825 ∙ 0,1 = 1051	nT� 

�# = E� 1 + 2"#��1 − "#�� = 773 1 + 2 ∙ 0,863 ∙ 0,1
1 − 0,863 ∙ 0,1 = 992	nT� 

Rov. 61 

Koeficient a byl opět převzat z literatury pro kulové částice a = 0,184: 
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 �$] = aE� + 	1 − ���# = 0,184 ∙ 1051 + 	1 − 0,184� ∙ 992 = 1003	nT� Rov. 62 

Zjištěný modul pružnosti ECN platí pro teoretický kompozit bez obsahu pórů. Pro hodnotu 

pórovitého materiálu ECP je potřeba zpětně použít původní podobu rovnice Rov. 57. 

Pórovitost vytištěného vzorku Komp.1-11 byla stanovena z optické mikroskopie jako 

n = 0,00157: 

 
�$\ = �$]	1 − H�^∙_` aocde = 1003 ∙ 	1 − 0,00157��,m4l∙_` ����jl,��� 

�$\ = 972	nT� = 0,972	ST� 
Rov. 63 

 

Pro zvýšení přesnosti výpočtu modulu pružnosti kompozitního vzorku Komp.1-8 bylo 

znovu použito rovnice pro modul pružnosti nepórovité matrice Rov. 59. Modul pružnosti 

nepórovité matrice se tedy rovná EmN = 773 MPa. 

 

"� =
���� − 1
���� + 2 ∙ !�

=
5000773 − 1

5000773 + 2 ∙ 5,06 = 0,328 

"# =
���� − 1
���� + 2

=
15300773 − 1
15300773 + 2 = 0,644 

Rov. 64 

Ze SEM fotografie na Obr. 62 byl stanoven úhlový faktor β podle rovnice Rov. 19. Jeho 

hodnota pro kaolin je β = 0,958. Po jeho zavedení do rovnice H-T modulu pružnosti 

v podélném směru získává rovnice podobu Rov. 20, tedy: 

 
�� = E�]

1 + 2 !� 2"���1 − "��� = 7731 + 2 ∙ 5,06 ∙ 0,958 ∙ 0,328 ∙ 0,1
1 − 0,328 ∙ 0,1 = 1061	nT� 

�# = E�]
1 + 2"#��1 − "#�� = 7731 + 2 ∙ 0,644 ∙ 0,1

1 − 0,644 ∙ 0,1 = 940	nT� 
 Rov. 65 

Jak ukazuje rovnice Rov. 18, koeficient a není konstanta, ale funkce objemového podílu 

plniva a poměru modulů pružnosti plniva a matrice. Proto byl vypočítán koeficient a pro 

kaolin: 

 
� = 0,443 − 0,07V� − 1,468 .��]�� / = 0,443 − 0,07 ∙ 0,1 − 1,468 X 7735000Y 

� = 0,197 

Rov. 66 

Následně je hodnota a dosazena do výpočtu modulu pružnosti kompozitu: 

 �$] = aE� + 	1 − ���# = 0,197 ∙ 1061 + 	1 − 0,197� ∙ 940 = 946	nT� Rov. 67 

Zpětná hodnota modulu pružnosti pórovitého kompozitu z Rov. 57. Pórovitost vytištěného 

vzorku Komp.1-8 byla stanovena z optické mikroskopie jako n = 0,00997: 
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�$\ = �$]	1 − H�^∙_` aocde = 946 ∙ 	1 − 0,00997��,m4l∙_` m�4jl,��� 

�$\ = 790	nT� = 0,79	ST� 
Rov. 68 

 

5.3.4.2 Zpřesnění aplikace výpočtu modulu pružnosti hybridního kompozitu 

Modul pružnosti matrice byl opět přepočítán na teoretickou formu bez obsahu pórů 

EmN = 773 MPa. Výpočtová část týkající se srážené siliky byla označena indexem 1 a část 

týkající se kaolinu indexem 2. Pro výpočet bylo použito kombinačního přístupu: 

 

"�� =
�����] − 1
�����] + 2 !���

=
15300773 − 1

15300773 + 2 ∙ 1,5 = 0,825	 

"#� =
�����] − 1
�����] + 2

=
15300773 − 1
15300773 + 2 = 0,863 

 

"�� =
�����] − 1
�����] + 2 !���

=
5000773 − 1

5000773 + 2 ∙ 5,06 = 0,330 

"#� =
�����] − 1
�����] + 2

=
5000773 − 1
5000773 + 2 = 0,646 

Rov. 69 

Pro výpočet modulů pružnosti v obou směrech zatížení: 

 

�� = E�
1 + 2 ∙ =!��� "����� +

!��� "��2���>1 − 9"����� + "�����:  

 

�� = 7731 + 2 ∙ 	�1,5 ∙ 0,825 ∙ 0,05� + �5,06 ∙ 0,330 ∙ 0,958 ∙ 0,05��
1 − 	�0,825 ∙ 0,05� + �0,330 ∙ 0,05�� 	 

 
�� = 1053	MPa 

Rov. 70 

 

 

�# = E� 1 + 2 ∙ 9"#���� + "#����:
1 − 9"#���� + "#����:  

 

�# = 773 1 + 2 ∙ 	�0,863 ∙ 0,05� + �0,646 ∙ 0,05��
1 − 	�0,863 ∙ 0,05� + �0,646 ∙ 0,05�� 	 

 
�# = 962	MPa 

Rov. 71 

Z kombinace modulů pružnosti byl analogicky s výpočtem Rov. 46 zjištěn modul pružnosti 

nepórovitého kompozitu. Koeficient pro sférické částice byl použit a1 = 0,184 a pro částice 

kaolinu byl využit vztah z Rov. 18: 
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�� = 0,443 − 0,07V� − 1,468 .��]�� / = 0,443 − 0,07 ∙ 0,05 − 1,468 X 7735000Y 

�� = 0,202 

Rov. 72 

 

 

�$] = Xa� + a�2 YE� + X1 − Za� + a�2 [Y �# 

 

�$] = X0,184 + 0,202
2 Y ∙ 1053 + X1 − Z0,184 + 0,202

2 [Y ∙ 962 

 
�$] = 980	nT� 

Rov. 73 

Jak je znázorněno na fotografii Obr. 63b, struktura tištěného vzorku Komp.3-2 je zcela 

vyplněna materiálem a neobsahuje tedy měřitelné voidy. Z toho plyne, že moduly pružnosti 

nepórovitého a pórovitého materiálu se v tomto případě rovnají (ECN = ECP). 

 

Zpřesnění hodnoty modulu pružnosti bylo aplikováno i na aditivní postup výpočtu modulu 

pružnosti hybridního kompozitu. Koeficienty H-T pro složku plněnou sráženou silikou mohou 

být převzaty z Rov. 69, tedy ηL1 = 0,825 a ηT1 = 0,863 a objemový zlomek je shodně 

s výpočtem bez korekce Vf1 = 0,0526 Koeficient a1 = 0,184: 

 

 

��� = E�]
1 + 2 ∙ !��� "���′��1 − "���′�� = 7731 + 2 ∙ 1,5 ∙ 0,825 ∙ 0,0526

1 − 0,825 ∙ 0,0536 = 913	nT� 

 

�#� = E� 1 + 2 ∙ "#�′���1 − "#��′�� = 7731 + 2 ∙ 0,863 ∙ 0,0526
1 − 0,863 ∙ 0,0536 = 883	nT� 

Rov. 74 

 

 �$� = a�E�� + 	1 − ����#� = 0,184 ∙ 913 + 	1 − 0,184� ∙ 883 = 889	nT� Rov. 75 

Výsledek EC1 = 889 MPa bude v další části sloužit jako matrice. Koeficient a2 je shodný 

s rovnicí Rov. 72 a2 = 0,202: Objemový podíl plniva kaolínu je Vf2 = 0,05: 

 

"�� =
����$� − 1
����$� + 2 !���

=
5000889 − 1

5000889 + 2 ∙ 5,06 = 0,294	 

"# =
����$� − 1
����$� + 2

=
5000889 − 1
5000889 + 2 = 0,607 

Rov. 76 

 

��� = E$�
1 + 2 ∙ !��� "��2���1 − "����� = 889 1 + 2 ∙ 5,06 ∙ 0,294 ∙ 0,958 ∙ 0,05

1 − 0,294 ∙ 0,05 = 1030	nT� 

 

�#� = E$� 1 + 2 ∙ "�����1 − "����� = 889 1 + 2 ∙ 0,607 ∙ 0,05
1 − 0,607 ∙ 0,05 = 972	nT� 

Rov. 77 
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Nakonec je možno spočítat výsledný modul pružnosti nepórovitého hybridního kompozitu, 

který je díky kompaktní struktuře vzorku shodný s modulem pružnosti pórovitého modulu. 

 
�$] = aE�� + 	1 − ���#� = 0,202 ∙ 1030 + 	1 − 0,202� ∙ 972 = 987	nT� 

 
�$] = E$\ = 987	nT� 

Rov. 78 

 

5.3.5 Extrapolace metody výpočtu modulu pružnosti hybridního kompozitu 

Modul pružnosti byl počítán pro hybridní kompozit analogický k vzorku Komp.3-2, s různým 

obsahem srážené siliky a kaolinu od 0 do 15 obj. %. Tato predikce modulu pružnosti byla 

provedena pomocí obou výše uvedených metod, tedy metodou kombinační a metodou 

aditivní. Vždy byl proveden výpočet nejprve bez korekcí a následně se zpřesňujícími 

korekcemi. Modul pružnosti matrice byl použit Em = 736 MPa, modul pružnosti siliky 

Ef1 = 15 330 MPa a kaolinu Ef2 = 5 000 MPa  

5.3.5.1 Extrapolace metody výpočtu modulu pružnosti hybridního kompozitu bez 

zavedení zpřesnění 

Kombinační přístup byl analogický k rovnicím Rov. 43 až Rov. 46. Pro siliku byl stanoven 

index 1 a pro kaolin index 2. Koeficienty pro souhrnné vyjádření kombinovaného modulu 

pružnosti byly a1 = 0,184 pro částice siliky a a2 = 0,375 pro kaolin: 

 

"�� =
����� − 1
����� + 2 !���

						�						"#� =
����� − 1
����� + 2

 

 

"�� =
����� − 1
����� + 2 !���

						�					"#� =
����� − 1
����� + 2

	 
 

Rov. 79 

Dále výpočet kombinovaného modulů pružnosti v longitudinálním a transversálním směru. 

Použity byly různé objemové podíly plniva: 

 

�� = E�
1 + 2 ∙ =!��� "����� +

!��� "�����>1 − 9"����� + "�����:  

 

�# = E� 1 + 2 ∙ 9"#���� + "#����:
1 − 9"#���� + "#����:  

 

Rov. 80 

Objemové podíly obou plniv si v tomto případě již nejsou vždy rovny. Proto bylo potřeba 

zavést poměrné objemové zastoupení plniva vi podle vztahu. Vi je objemový podíl dané 

složky a ∑Vi je suma všech objemových podílů: 
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 I� = ��∑�� 
Rov. 81 

Dále pak má vztah pro výsledný modul pružnosti kompozitu podobu: 

 �$ = 	I�a� + I�a��E� + 91 − 	I�a� + I�a��:�# Rov. 82 

Matice výsledků pro jednotlivá plnění kompozitu je shrnuta v tabulce Tab. 24. Použité 

matematické modely nejsou schopny kalkulovat s nulovou hodnotou u obou objemových 

podílů plniv současně. Proto byly nulové hodnoty objemových podílů nahrazeny pro účely 

výpočtů hodnotou objemového podílu 1·10-6: 

Tab. 24: Modul pružnosti hybridního kompozitu počítaný kombinační metodou bez korekcí. 

Modul pružnosti (MPa) 
Obj. zlomek srážené siliky 

0,00 0,05 0,10 0,15 

Obj. zlomek kaolinu 

0,00 736 841 957 1083 

0,05 837 946 1068 1204 

0,10 942 1058 1189 1335 

0,15 1054 1178 1319 1476 

 

Modul pružnosti hybridního kompozitu byl počítán také aditivním způsobem. Opět byly 

vypočítány H-T koeficienty pro podélný a příčný směr a s jejich pomocí byly vyjádřeny 

odpovídající moduly pružnosti. Upravený objemový zlomek prvního plniva byl vyjádřen dle 

vztahu Rov. 32. Pro vyjádření výsledného modulu pružnosti byl použit koeficient a1 = 0,184: 

 

 
"�� =

����� − 1
����� + 2 !���

					�						"#� =
����� − 1
����� + 2

 

 

Rov. 83 

 

��� = E�
1 + 2 ∙ !��� "���′��1 − "���′��  

 

�#� = E� 1 + 2 ∙ "#��′��1 − "#��′��  

 
�$� = a�E�� + 	1 − ����#� 

Rov. 84 

Modul pružnosti EC1 dále slouží jako modul pružnosti matrice. Koeficient a pro kaolin byl 

opět jako konstanta z literatury a2 = 0,375 a objemový podíl plniva V2 = 0,05:  

 
"�� =

����$� − 1
����$� + 2 !���

					�					"# =
����$� − 1
����$� + 2

 

 

Rov. 85 
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��� = E$�
1 + 2 ∙ !��� "�����1 − "�����  

 

�#� = E$� 1 + 2 ∙ "#����1 − "#����  

 
�$ = a�E�� + 	1 − ����#� 

Rov. 86 

Matice výsledků pro jednotlivá plnění kompozitu je shrnuta v tabulce Tab. 25: 

 

Tab. 25: Modul pružnosti hybridního kompozitu počítaný aditivní metodou bez korekcí. 

Modul pružnosti (MPa) 
Obj. zlomek srážené siliky 

0,00 0,05 0,10 0,15 

Obj. zlomek kaolinu 

0,00 837 947 1066 1196 

0,05 837 953 1079 1218 

0,10 837 960 1094 1242 

0,15 837 967 1111 1270 

5.3.5.2 Extrapolace metody výpočtu modulu pružnosti hybridního kompozitu se 

zavedením zpřesnění 

U obou použitých přístupů výpočtu hybridního kompozitu bylo použito zpřesňujících metod. 

Pro plnivo kaolin bylo počítáno s geometrickým faktorem β dle Rov. 19. Koeficient a2 již nebyl 

brán jako konstanta, ale byla zohledněna jeho závislost na objemovém podílu plniva a podílu 

modulu pružnosti matrice a plniva dle Rov. 18. 

Pórovitost neplněné reference byla naměřena nREF = 0,00261, hodnota pórovitosti 

kompozitního vzorku Komp.1-11, tedy plněného 10 obj. % srážené siliky byla naměřena 

n1 = 0,00157 a pórovitost Komp.1-8 plněného 10 obj. % kaolinu byla naměřena n2 = 0,00997. 

Za předpokladu lineárního chování pórovitosti s měnícím se podílem výztuže byly vytvořeny 

rovnice lineární regrese n1 = -0,0103Vf1+0,0026 pro pórovitost siliky a n2 = 0,0737Vf2+0,0026 

pro pórovitost vzorků s kaolinem. Parametr n značí pórovitost a Vf je objemový podíl daného 

plniva v kompozitním vzorku. Výsledná pórovitost hybridního kompozitu pak byla získána 

z rovnice jako: 

 H; = v�H� + v�H� Rov. 87 

Hodnoty v1, respektive v2 značí poměrné objemové zastoupení plniva. Modul pružnosti 

matrice byl odvozen ze vztahu Rov. 58 jako EmN = 773 MPa. Koeficienty H-T byly vypočítány 

stejným způsobem, jako v případě kombinačního způsobu bez zpřesnění, tedy dle Rov. 79. 

Následně byly vypočítány longitudinální a transversální modul pružnosti a z nich výsledný 

modul pružnosti hybridního kompozitu: 
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�� = E�]
1 + 2 ∙ =!��� "����� +

!��� "��2���>1 − 9"����� + "�����:  

 

�# = E�]
1 + 2 ∙ 9"#���� + "#����:
1 − 9"#���� + "#����:  

 
�$] = 	I�a� + I�a��E� + 91 − 	I�a� + I�a��:�# 

 

Rov. 88 

Výsledný modul pružnosti reálného, pórovitého, materiálu pak lze získat jako: 

 �$\ = �$]	1 − H;�^∙_` aocde 
Rov. 89 

Matice výsledků korigovaného kombinačního způsobu výpočtu modulu pružnosti 

hybridního kompozitu je pak zobrazena v Tab. 26: 

Tab. 26: Modul pružnosti hybridního kompozitu počítaný kombinační metodou s korekcemi. 

Modul pružnosti (MPa) 
Obj. zlomek srážené siliky 

0,00 0,05 0,10 0,15 

Obj. zlomek kaolinu 

0,00 736 848 972 1111 

0,05 764 902 1040 1190 

0,10 785 933 1083 1245 

0,15 801 953 1111 1283 

 

Zpřesněný aditivní postup výpočtu modulu pružnosti hybridního kompozitu využívá H-T 

koeficienty ηL1 a ηL2 ze vztahů Rov. 83. Dále jsou pak počítány potřebné složky modulu 

pružnosti a výsledný modul pružnosti první části kompozitu následujícím způsobem: 

 

��� = E�]
1 + 2 ∙ !��� "���′��1 − "���′��  

 

�#� = E�]
1 + 2 ∙ "#��′��1 − "#��′��  

 
�$� = a�E�� + 	1 − ����#� 

Rov. 90 

Dále byly určeny H-T koeficienty a moduly pružnosti druhé části kompozitu plněné 

kaolinem a příslušné moduly pružnosti: 

 

"�� =
����$� − 1
����$� + 2 !���

 

 

"#� =
����$� − 1
����$� + 2

 

Rov. 91 
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��� = E$�
1 + 2 ∙ !��� "�����1 − "�����  

 

�#� = E$� 1 + 2 ∙ "�����1 − "�����  

Dále byl také odvozen parametr a2 a výsledný modul pružnosti nepórovitého, respektive 

reálného – pórovitého kompozitního vzorku: 

 
�� = 0,443 − 0,07V� − 1,468 .�$����/ 

 
�$] = a�E�� + 	1 − ����#� 

Rov. 92 

Modul pružnosti reálného, tedy pórovitého kompozitního vzorku byl vypočten z rovnice 

Rov. 89. Matice výsledků modulu pružnosti získaného korigovaným aditivním způsobem 

výpočtu je zobrazena v Tab. 27: 

Tab. 27: Modul pružnosti hybridního kompozitu počítaný aditivní metodou s korekcemi. 

Modul pružnosti (MPa) 
Obj. zlomek srážené siliky 

0,00 0,05 0,10 0,15 

Obj. zlomek kaolinu 

0,00 736 848 972 1111 

0,05 764 904 1043 1195 

0,10 785 936 1089 1254 

0,15 801 959 1121 1296 

5.3.6 Porovnání výpočetních metod 

Porovnání hodnot modulu pružnosti kompozitu získaných experimentálně z tahové zkoušky 

Ec (exp) a vypočtených na základě mikromechanického modelu Halpin-Tsai Ec (H-T), respektive 

podle modelu Halpint-Tsai s korekcí Černého rovnicí Ec (H-T_c), je zaznamenané v Tab. 28. 

Pro hybridní kompozit Komp.3-2 bylo použito dvou výpočetních přístupů – aditivního 

a kombinačního. A to vždy bez, respektive s korekcí. Porovnání hodnot experimentálně 

naměřených a vypočtených jsou porovnány v Tab. 29. 

Při výpočtu modulu pružnosti kompozitního vzorku Komp.1-8 modelem Halpin-Tsai 

vychází hodnota modulu pružnosti velmi blízko experimentálně zjištěné hodnotě. 

Zpřesněním korekcí se navíc hodnoty vypočteného a naměřeného modulu pružnosti ještě 

přiblížily. Vzhledem k pórovité struktuře 3D tištěného tělesa se projevuje korekce Černého 

rovnicí, v případě kaolinem plněného kompozitu, jako užitečná. 

Mírně odlišný případ nastal při výpočtu modulu pružnosti vzorku Komp.1-11, kdy 

experimentálně naměřený modul pružnosti je vyšší, než teoreticky předpovězený 

z mikromechanického modelu. Korekce výpočtu pak hodnotu předpokládaného modulu 

pružnosti ještě snížila. Teoretický výpočet značně komplikuje velká distribuce velikosti částic 

srážené siliky, kdy se některé částice mohou vyskytovat až v nanorozměrech a vymykají se 
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tak použitému výpočetnímu aparátu. Další komplikací je jejich velmi členitý povrch, kde může 

docházet k fyzikálnímu zakotvení matrice do částic a umocnění ztužujícího efektu. Možná 

odchylka naměřené a teoretické hodnoty může být i lokálně vyšší objemový podíl plniva ve 

vzorku, než je předpokládáno, tedy že Vf1 > 0,1. Tato možnost je pravděpodobná vzhledem 

k obtížnému dávkování plniva během přípravy kompozitní směsi. 

Určitý rozdíl naměřené a vypočtené hodnoty modulu pružnosti byl pozorován i pro 

hybridní kompozitní vzorek Komp.3-2. Při výpočtu modulu pružnosti tištěného vzorku byla 

dosažena srovnatelná hodnota aditivní i kombinační metodou výpočtu. Vzhledem k tomu, že 

u 3D tištěného tělesa byla na optickém mikroskopu pozorována téměř kompaktní struktura, 

korekcí bylo dosaženo pro oba použité postupy zvýšení modulu pružnosti kompozitu. 

Nejbližší hodnota vypočteného modulu pružnosti k experimentálně získané hodnotě byla 

pozorována pro aditivní přístup výpočtu s Černého korekcí.  

Pro vzorky připravené vstřikováním byla pozorována vysoká odchylka teoreticky 

vypočteného modulu pružnosti a experimentálně naměřené hodnoty. Navíc zde nemohlo být 

použito korekce, jako tomu bylo u tištěných těles. Tato korekce se vztahuje pouze na 

pórovitá tělesa, která vznikají přípravou 3D tiskem. Proto tato korekce nemá pro vstřikované 

vzorky opodstatnění. 

 

Tab. 28: Porovnání naměřených hodnot Youngova modulu pružnosti Ec (exp), hodnot vypočtených 

Halpin-Tsai rovnicí Ec (H-T), hodnot vypočtených Halpin-Tsai rovnicí a upravené Černého rovnicí Ec (H-T_c) 

kompozitního vzorku plněného kaolinem Komp.1-8 a vápencem Komp.1-11. 

Název vzorku Ec (exp) (GPa) Ec (H-T) (GPa) Ec (H-T_c) (GPa) 

Komp.1-8 0,780 0,947 0,790 

Komp.1-11 0,960 0,957 0,972 

 

Tab. 29: Modul pružnosti hybridního kompozitního vzorku Komp.3-2 připraveného 3D tiskem 

a vstřikovýním. Vyjádření experimentálního modulu pružnosti Ec (exp), modulu pružnosti vypočteného 

aditivní metodou Ec (Ad),modulu pružnosti vypočteného kombinační metodou Ec (Kom) a modulu 

pružnosti vypočteného kombinační metodou a upravené Černého rovnicí Ec (Kom_c).respektive aditivní 

upravenou metodou Ec (Ad_c). 

Název vzorku 
Ec (exp) 
(GPa) 

Ec (Ad) 
(GPa) 

Ec (Ad_c) 
(GPa) 

Ec (Kom) 
(GPa) 

Ec (Kom_c) 
(GPa) 

Komp.3-2 Tištěné 1,08 0,953 0,987 0,945 0,980 

Komp.3-2 Vstřikované 0,735 0,844 x 0,819 x 

 

5.3.7 Zobecněná metoda výpočtu hybridního kompozitu 

Hodnoty modulu pružnosti, porovnávající experimentálně získaný modul pružnosti hybridního 

kompozitního vzorku Komp.3-2 s vypočtenými hodnotami pomocí metod cílených konkrétně 

na tento vzorek, respektive zobecněných modelů hybridních kompozitů, jsou zaneseny v 
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Tab. 30. Hodnoty pro samostatný kompozitní vzorek Komp.3-2 byly získány aditivní, 

respektive kombinační metodou bez, nebo s korekcí. Modely Hybridních kompozitů zobrazují 

hodnoty kompozitu s objemovým plněním shodným se vzorkem Komp.3-2. Z výsledků je 

patrná dobrá shoda hodnot vzorku Komp.3-2 získaných aditivním, respektive kombinačním 

způsobem bez korekce (Ad bK, Kom bK) s výsledky nekorigovaných modelů pro hybridní 

kompozity (HKom bK, Had bK). Rozdíl mezi výsledky samostatného kompozitu a hybridních 

modelů nastává v případě korigovaných metod. Z experimentu bylo pozorováno, že vzorek 

Komp.3-2 neobsahoval na lomové struktuře voidy a proto byla jeho pórovitost rovna 0. 

Pórovitost u modelů hybridních kompozitů je však vypočtená hodnota a tedy >0. Z toho 

plyne, že hodnota pórovitosti není aditivně, lineárně získatelná hodnota. 

 

Tab. 30: Porovnání hodnot modulu pružnosti hybridních kompozitů získané experimentálně, 

teoretickým výpočtem kompozitů a pomocí modelů pro hybridní kompozit. 

 

Modul pružnosti E (MPa) 

 

Hodnoty pro samostatný kompozit Modely hybridních kompozitů 

 

Exp Ad bK Kom bK Ad sK Kom sK HKom bK HAd bK HKom sK HAd sK 

Komp 3-2 1080 953 945 985 980 946 953 902 904 

 

Modely hybridních kompozitů byly počítány pro nulový obsah jednoho typu plniva a pro 

obsah druhého 10 obj. %. Tím bylo docíleno stejného teoretického složení, jako kompozitní 

vzorky Komp.1-8 a Komp.1-11. Pro zvláštní situaci nulového obsahu obou složek bylo 

dosaženo teoretického složení čisté matrice. Hodnoty modulu pružnosti vypočtené pomocí 

modelů hybridních kompozitů jsou v dobré shodě s moduly pružnosti jednosložkových 

kompozitů, a to v nekorigované (H-T bK, HKom bK, Had bK) i korigované podobě (H-T sK, 

HKom s K, Had sK), téměř pro všechny modely. Lepší shody se samostatnými kompozity 

vykazuje hybridní metoda kombinační. Pro případ čisté matrice vykázaly všechny adaptace 

modelu pro hybridní kompozit dobrou shodu s naměřenou hodnotou modulu pružnosti, 

s výjimkou aditivního postupu bez korekce. Tento model vykazuje největší odchylku 

i v porovnání s hodnotami samostatných kompozitů. 

Mikromechanické modely jsou velmi užitečné pro výpočet částicových kompozitů s jednou 

složkou plniva i pro hybridní kompozity. Navíc korekce Černého rovnicí podává velmi dobré 

výsledky pro tělesa připravená 3D tiskem. Pro předpověď mechanického chování 

biokompozitů však může být dosažitelná přesnost výpočtu vyšší, než je dosažitelná 

reprodukovatelnost vlastností samotného biopolymeru. 
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Tab. 31: Porovnání hodnot modulu pružnosti jednosložkových kompozitů získané experimentálně, 

teoretickým výpočtem jednotlivých kompozitů a pomocí modelů pro hybridní kompozit. 

 

Modul pružnosti E (MPa) 

 

Hodnoty pro samostatné kompozity Modely hybridních kompozitů 

 

Exp H-T bK H-T sK HKom bK HAd bK HKom sK HAd sK 

Komp 1-8 780 947 790 942 837 785 785 

Komp 1-11 960 957 972 957 1066 972 926 

Reference 736     736 837 736 736 

 

Grafickou závislost modulu pružnosti výpočtových modelů pro hybridní kompozity na 

objemovém podílu jednotlivých složek znázorňují plošné grafy na Obr. 64. V grafu Obr. 64a 

je vyobrazena závislost modulu pružnosti na složení vzorku pro kombinační postup bez 

korekcí (HKom bK). Tato metoda vykazuje přibližně stejně strmý nárůstu modulu pružnosti 

se zvyšujícím se obsahem kaolínu a siliky. Aditivní metoda bez korekcí (HAd bK), zobrazená 

na Obr. 64b, vykazuje mnohem nižší citlivost na obsah kaolinu ve srovnání s předchozí 

metodou. Navíc jsou hodnoty modulu pružnosti již při velmi malém obsahu plniv posunuty 

velmi vysoko, což nekoresponduje s naměřenými daty. Po korekci dat jsou si grafy 

kombinačního postupu (HKom sK) a aditivního postupu (HAd sK) zobrazené na Obr. 64c a d 

relativně podobné. Vyznačují se poměrně nízkou citlivostí na přídavek kaolinu a velkou 

citlivostí na přídavek siliky. To je reálně zapříčiněno značným rozdílem modulů pružnosti 

čistých plniv. Podobnost grafů obou korigovaných metod naznačuje účinnost korekce 

Černého rovnicí pro tištěné modely a zohlednění nekonstantního chování parametru a2 při 

výpočtu kombinovaného modulu pružnosti kompozitu. 
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Obr. 64: Plošné grafické znázornění modulu pružnosti hybridního kompozitu počítaného 

a) Kombinační metodou bez korekcí, b) Aditivní metodou bez korekcí, c) Kombinační metodou 

s korekcemi, c) Aditivní metodou s korekcemi. 

 

Při porovnání výsledků modulu pružnosti 3D tištěného tělesa získaného výpočtem 

z mikromechanického modelu bez korekcí a výsledků získaných experimentálně, byla 

pozorována značná odchylka. Po zavedení korekce Černého rovnicí pak byla odchylka 

vypočteného a naměřeného modulu pružnosti minimální. Důvodem je zohlednění pórovitosti 

vzorků, vzniklá metodou přípravy těles 3D tiskem. Zvýšení přesnosti výpočtového modelu 

bylo pozorováno pro kompozity s jedním typem plniva i pro hybridní kompozitní vzorky se 

dvěma typy plniv, připravené 3D tiskem. Prezentovaná metoda predikce modulu pružnosti 

byla následně rozšířena pro případ vyšší koncentrace plnění. 
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6 Závěr 

V prvé části práce byla pozornost zaměřena na změkčovadla na bázi citrátů s různou 

molekulovou hmotností. Rychlost zamísení změkčovadla do polymerní taveniny a rychlost 

migrace změkčovadla ven z připraveného vzorku je nepřímo úměrná molekulové hmotnosti 

změkčovadla. Změkčovadla s menší molekulou mají ve vzorcích polymeru větší změkčovací 

efekt, tavenina se při 3D tisku dobře slinuje za vzniku kompaktního tělesa a výsledný 

materiál je houževnatý a tažný, což jej činí vhodným pro konstrukční aplikace s vysokými 

požadavky na elasticitu výrobku. Změkčením se mění termické a mechanické vlastnosti bez 

ztráty schopnosti biologické degradace. 

 

V druhé části práce byla pozornost směřována ke změkčeným polymerním směsím 

plněným částicovým plnivem. Pro vzorek plněný hydroxidem hořečnatým byl pozorován 

vznik teplotně velmi stabilní polymer-hořečnaté fáze, která může mít význam pro konstrukční 

aplikace a bude jí v dalším výzkumu věnována pozornost.  Analýzou výsledků měření DSC 

byla prokázána nukleační aktivita vzorku plněného mastkem. To je spojeno s vysokým warp 

koeficientem a omezením využitelnosti mastkem plněného kompozitu v 3D tisku. Pro vzorek 

plněný kaolinem byla pozorována velmi dobrá distribuce částic, nízký warp koeficient bez 

poklesu teplotní odolnosti. Z těchto důvodů je kaolin ze všech testovaných plniv 

nejvhodnějším plnivem pro směsi PHB/PLA  pro zpracování 3D tiskem. 

 

Pro predikci mechanických vlastností kompozitu byl použit mikromechanický model 

Halpin-Tsai. V případě kompozitů plněných kaolinem a sráženou silikou byla zjištěna značná 

odchylka teoretické predikce od experimentálně naměřených dat. Po zavedení korekce 

výpočtu za použití semiempirické, multiparametrické Černého rovnice pak byla pozorována 

dobrá shoda mezi vypočtenými hodnotami a experimentální daty. Stejný trend byl pozorován 

při výpočtu kompozitu s jedním plnivem a s  hybridním plněním. Při výpočtu vlastností 

hybridního kompozitu bylo dosaženo lepší shody s experimentální hodnotou kombinačním, 

než aditivním přístupem. Metoda výpočtu modulu pružnosti modelem podle Halpin-Tsaie 

s úpravou Černého rovnicí tedy může být s výhodou použita pro výpočet vzorků kompozitů 

připravených 3D tiskem. Pro kompozity s hybridním plněním pak nejlepší shody 

s experimentem dosahuje metoda výpočtu kombinačním způsobem s úpravou Černého 

rovnicí. 
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8 Seznam zkratek a symbolů 

Zkratka Význam 

1,3-PBO 2,2´-(1,3-fenylen)bis-2-oxyzolin 

a Semiempirický koeficient rovnice pro náhodně orientované plnivo modelu Halpin - Tsai 

A4 Acetyltributyl citrát Citroflex ® 

A6 Acetyltrihexyl citrát Citroflex ® 

ATBC Acetyl tributylcitrát 

β Úhlový korekčné faktor destičkového plniva 

B6 Buryriltrihexyl citrát Citroflex ® 

BPO Benzoylperoxid 

C4 Tributyl citrát Citroflex ® 

DSC Diferenciální kompenzační kalorimetrie 

Ec Modul pružnosti kompozitu 

ECN Modul pružnosti nepórovitého kmpozitu 

ECP Modul pružnosti tištěného kompozitu s obsahem pórů 

Ef Modul pružnosti plniva 

EL Modul pružnosti zarovnaného kompozitu v podélném směru 

Em Modul pružnosti matrice 

EmN Modul pružnosti nepórovité matrice 

EmP Modul pružnosti pórovité matrice 

ET Modul pružnosti zarovnaného kompozitu v příčném směru 

FDM Fused Deposition Modeling 

FFF Fused Filament Fabrication 

FTIR Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

HA Hydroxyapatit 

HB Hydroxybutyrátové jednotky 

HDI hexamethylen diisokyanát 

HDT Teplota tvarové stálosti 

HNT Halloysitové nanotrubky 

HNT-S Halloysitové nanotrubky povrchově upravené silanem 

H-T Mikromechanický model podle Halpin-Tsaie 

HV Hydroxyvalerátové jednotky 

IAH Anhydrid kyseliny itakonové 
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l/t Aspektní poměr vyztužujících částic 

LA-MT Laminační analýza modelu Mori-Tanaka 

Lapol 108 Bioplastifikátor na bázi PLA 

MA Maleinanhydrid 

MA Anhydrid kyseliny maleinové 

MDSC Modulární diferenciální kompenzační kalorimetrie 

MFI Index toku taveniny 

mf-TMA silou modulovaná termo mechynická analýza 

n Stupeň pórovitosti materiálu 

ηL Koeficienty modelu podle Halpin-Tsaie v podélném směru 

ηT Koeficienty modelu podle Halpin-Tsaie v příčném směru 

P3HB Poly(3-hydroxybutyrát) 

P4HB Poly-4-hydroxybutyrát 

PBS Polybutylnesukcinát 

PCFC Pyrolytická spalovací kalorimetrie 

PEG Polyetylenglykol 

PEO Polyetylenoxid 

PHA Polyhydroxyalkanoát 

PHB Polyhydroxybutyrát 

PHBH Polyhydroxybutyrát-hexanoát 

PHBV Polyhydroxybutyrát-valerát 

PHV Polyhydroxyvalerát 

PLA Kyselina polymléčná 

PLLA Kyselina-L-polymléčná 

PMMA Polymetylmetakrylát 

POM Polarizační optická mikroskopie 

PP Polypropylen 

PVA Polyvinylalkohol 

PVAc Polyvinylacetát 

ROP Polymerace otevřením kruhu 

SEM Skenovací elektronová mikroskopie 

SLS Stereo Laser Sintering 

Tc Teplota krystalizace 

Tg Teplota skelného přechodu 
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TGA Termogravimetrická analýza 

Vf Objemový zlomek plniva 

V'f1 Objemový zlomek plniva 1 v ochuzené matrici hybridního kompozitu 

vi Poměrné objemové zastoupení plniva 

WAXD Wide-angle X-ray scattering 

x, y Koeficienty Černého rovnice 

 


