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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 

Metoda 3D tisku 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. V současnosti používané materiály pro 3D tisk jsou 

v naprosté většině na petrochemické bázi [1]. To dává prostor vývoji nových bioplastových 

materiálů použitelných pro 3D tisk. Kromě v praxi již zavedeného materiálu na bázi kyseliny 

polymléčné (PLA) je jedním z nejslibnějších nových kandidátů poly-3-hydroxy butyrát (P3HB) 

[2]. Velmi slibné materiálové vlastnosti jsou predikovány pro biopolymerní směs PHB – PLA. 

Použití změkčovadel velmi pozitivně ovlivňuje zpracovatelnost PHB a PLA a částečně i jejich 

teplotní a krystalizační vlastnosti. Velký pozitivní vliv na zpracovatelnost, tiskové 

a mechanické vlastnosti má použití plniv a přípravy kompozitů. Podstatné je ale zmínit 

i komplikace spojené s využitím plněných plastů, zejména aglomeraci plniv, nebo ucpávání 

tiskové trysky [3]. 

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. Pro 3D tisk zatím ještě 

neexistuje ucelená metoda testování tiskových vlastností. Proto je v této práci diskutována 

problematika warpingu a jeho měření. 

Tištěná tělesa mají vlivem metody přípravy specifickou makroskopickou strukturu, se 

kterou je nutno počítat při předpovědi mechanických vlastnosti pomocí mikromechanických 

modelů. V práci je odvozen způsob výpočtu modulu pružnosti 3D tištěného kompozitního 

tělesa. 

2 Teoretická část  

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. Teplota tání čistého polymeru je 

177 °C a teplota rozkladu začíná na 200 °C. Při teplotách od 170 °C čistý polymer začíná 

podléhat termální degradaci β-štěpením řetězců [4]. 

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

krystalizaci podstupovat homogenní nukleaci. Následný růst krystalů je poměrně rychlý, což 

vede ke vzniku velkých sférolitů. Navíc PHB podléhá po tepelném zpracování dokrystalizaci 

– stárnutí, čímž materiál křehne [5]. 

PHB a PHBV se rozkládá v aerobním i anaerobním prostředí. V kompostu rychlost 

degradace s časem roste a začíná enzymatická degradace na povrchu vzorku. Časem se 

zvyšuje drsnost vzorku a přes tyto povrchové poruchy může enzymatická degradace působit 

do hloubky vzorků. [6]. 
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2.2 Kyselina polymlé čná 

Kyselina polymléčná (PLA) je 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 [5]. Polymer PLA je termicky a hydrolyticky nestabilní a vlivem vlhkosti 

degraduje na kyselinu mléčnou [7]. 

2.3 Směsi PHB a PLA 

Změkčením polymerů PHB a PLA může být dosaženo pozitivního ovlivnění termických 

a mechanických vlastností, tedy především rozšíření zpracovatelské teploty. Změkčovadla 

ovlivňují teplotu skelného přechodu a teplotu krystalizace Tg a Tc. Pro PHB s obsahem 

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

k nižším hodnotám a to v závislosti na obsahu změkčovadla [8]. 

Směs PLA a PHB byla naměkčena přídavkem změkčovadla PEG, nebo ATBC. ATBC 

prokázal lepší mísitelnost s polymery než PEG a směsi polymerů měkčených ATBC 

vykazovaly ve srovnání s PEG vyšší flexibilitu a termální stabilitu. [9; 10]. 

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

vlastností a v případě 3D tisku i zpracovatelských vlastností. V některých případech může 

být dosaženo lepší kompatibility plniva s matricí za použití povrchové úpravy plniva. 

2.4 Predikce mechanických vlastností kompozit ů 

Pro výpočet mechanických vlastností kompozitů je možno s výhodou využít několika 

mikromechanických modelů. Nejvíce využíván je, mimo jiné, model podle Halpin-Tsaie. 

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. 1 a 2 

V rovnicích Rov. 1 a 2 jsou ηL a ηT koeficienty Halpin-Tsaiova (H-T) modelu nabývající 

hodnot pro namáhání v podélném, respektive příčném směru: 

 
� =
���� − 1
���� + �	

																																			
� =
���� − 1
���� + 2

 Rov. 3 a. 4 

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: 
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 �� = E� 1 + 2 �� 
���1 − 
��� 																						�� = E� 1 + 2
���1 − 
��� 	 
 Rov. 5 a 6 

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. 7 a. 8 

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. 9 

Koeficient a je pak považována 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 [11]. Experimentálně však bylo 

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

a na objemovém zlomku použité výztuže. Pro kompozit vyztužený destičkovým plnivem platí 

vztah pro výpočet koeficientu a dle Rov. 10 [12]: 

 � = 0,443 − 0,07V� − 1,468 �����   Rov. 10 

Další možností, jak zvýšit přesnost H-T modelu je zavedení úhlového faktoru β [13]. Tento 

faktor vychází z úhlu geometrického rozhraní matrice-plnivo. S tvarem částic tak souvisí 

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

 ! = "
360 Rov. 11 

H-T rovnice se zavedeným úhlovým faktorem která má v podélném směru zatížení 

podobu [13]: 

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

	  Rov. 12 

Pro hybridní kompozit je pro výpočet elastického modulu třeba využít kombinace 

mikromechanických modelů. 
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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. 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. 

4.1 Použité materiály 

Polyhydroxybutyrát PHB (Biomer®), Amorfní kyselina polymléčná (Natureworks Ingeo™ 

4060D). 

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) a lněné vlákno (2mm střiž Ekoflex).  

Celulóza různých typů: Greencel GW400F, Greencel HFC, Greencel FV140, Greencel 

W40, Greencel GW70, Greencel GW200. 
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Aditiva pro zlepšení homogenity disperze plniva a mezifázové kompatibility 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 p řípravy sm ěsí a kompozit ů 

4.2.1 Příprava sm ěsí na laboratorním hn ětiči 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 vyhřívanou na 180 °C. Kompaundace 

probíhala při otáčkách hnětacích segmentů 45 RPM. 

4.2.2 Příprava série polymerních sm ěsí se zm ěkčovadly 

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. 

Tab. 1: Složení série změkčovadel v hmotnostních procentech 

Vzorek 

P
H

B
 

P
LA

 

C
itroflex 4 

C
itroflex A

4 

C
itroflex A

6 

C
itroflex 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 

4.2.3 Složení kompozitních vzork ů 

Pro přípravu kompozitní série s nemodifikovaným plnivem bylo použito PHB (Biomer T22), 

PLA (Ingeo 4060D) a změkčovadlo Tributyl citrát (Citroflex C4). Kompozity byly pro každé 
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plnivo připraveny s neměkčenou i měkčenou matricí a byly plněny v poměru 90 obj. % dané 

matrice a 10 obj. % plniva. 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
LA

 

Z
m
ěk
čovadlo 

K
aolín 

V
ápenec 

H
alloysit 

S
rážená silika 
neupravená 

M
astek 

H
ydroxid 

ho
ře
čnatý 

Ln
ěné vlákno 

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

Vzorek 

P
H

B
 

P
LA

 

Z
m
ěk
čovadlo

 

V
ápenec 

H
alloysit 

S
rážená silika 
neupravená 

S
rážená silika 
upravená 

H
ydroxid 

ho
ře
čnatý 

A
nhydrid 

kyseliny 
succinové 

S
tearát 

zine
čnatý 

S
ilanové 
činidlo 

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 

 

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. 

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. 

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

kompozitů s kombinovaným plnivem. Rozpis složení vzorků v jejich hmotnostních dílech je 

zaznamenáno v tabulce Tab. 7. 
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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
LA

 

W
W

-2 

S
ilika T

S
-530 

D
uhor N

-P
L/S

 

A
nhydrid kyseliny 

succinové 

O
ligom

lé
čnan 

vápenatý 

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
LA

           
L175 

Z
m
ěk
čovadlo 
A

4 

C
elulóza 

G
W

400F
 

C
elulóza    
H

F
C

 

C
elulóza 
F

V
140 

C
elulóza    
W

40 

C
elulóza   
G

W
70 

C
elulóza  

G
W

200 

F
talanhydrid 

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
LA

 (L175) 

P
LA

 (L130) 

P
LA

 (4060D
) 

Z
m
ěk
čovadlo 
A

4 

C
elulóza 

G
W

400F
 

F
talanhydrid 

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 

P
H

B
 

P
LA

 

Z
m
ěk
čovadlo 

K
aolin 

S
ilika T

S
-530 

C
elulóza W

40 

F
talanhydrid 

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 a navíjen na cívky. Pro tisk zkušebních těles byly používány dvě 3D MFD 

tiskány: Tiskárna PRUSA i3 MK2 a tiskárna PRUSA i3 MK3. 

4.3 Charakteriza ční metody 

4.3.1 Mísitelnost zm ěkčovadla s polymerní sm ěsí 

Test mísitelnosti změkčovadla byl prováděn na laboratorním kompaundačním hnětiči 

PLASTI-CORDER Brabender. Směs polymerů se změkčovadlem byla mísena při teplotě 

185 °C po dobu 7 minut a v průběhu hnětení byl zaznamenáván kroutící moment hnětacích 

segmentů. 

4.3.2 Migrační test zm ěkčovadla 

Testovací vzorky změkčených směsí o rozměrech 30 × 30 mm a tloušťce 0,7 mm byly 

umístěny do sušárny při 110 °C. Jejich hmotnost byla zaznamenávána po 1, 3, 7 

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

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. Lomová plocha testovaných těles byla pozorována z hlediska uspořádání filamentů 

ve vytištěném tělese a jejich slinutí. U kompozitních vzorků byla dále sledována dispergace 

částic plniva v matrici a vzájemná kompatibilita jednotlivých složek kompozitu. 

4.3.4 Termická charakterizace modulární diferenciál ní skenovací kalorimetrií 

Charakterizace termického chování vzorků série se změkčovadlem byla prováděna 

kombinací konvenční metody DSC a modulované diferenciální skenovací kalorimetrie 

(MDSC). Na MDSC byl proveden sken vzorků 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 od 80 do 190 °C. Z temogramu DSC byla 

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

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

Q500 teplotní rampou od 40 °C do 550°C pod atmosférou dusíku rychlostí 10 °C·min-1. 

4.3.6 Reologické chování kompozitních materiál ů 

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. 

Jednou z možností, jak tento jev kvantifikovat, je zavedení interního standardu - testovacího 

tělesa. Na obrázku Obr. 1 je experimentální warpovací těleso ve tvaru dutého V nosníku 

vetknutého do tenké podložky. 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. 13. Čím 

nižší hodnota, tím déle se udržel testovací nosník na tiskové podložce a tím méně se 

uplatňuje negativní vliv warpingu. 

 #�	$	%&'()*)'+� = ,ýš%�	#�	$	�ě�'0�
,ýš%�	�ě�'0�	1&0�ž'+á	$ř)	�)0%5 Rov. 13 

 

 

Obr. 1: Těleso pro měření warpingu materiálu při 3D tisku a)virtuální model, b)vytištěné těleso 

Míra warpingu při tisku testovaných materiálů byla porovnávána s komerčním materiálem 

PLA Prusa Natural, který v oblasti 3D tisku platí za materiálů s nízkou tendenci k warpingu. 

4.3.8 Tahová zkouška 

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

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

kompozitu. Níže na Obr. 2 je pohled na lomovou plochu přetrženého testovacího tělesa. Ve 
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spodní části jsou linie jednotlivých perimetrů slité do podoby kompaktního materiálu, zatímco 

v horní části jsou patrné mezery a oddělené linie perimetrů. 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. 2: 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. 

4.3.9 HDT test 

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

zhroucení HDT podle normy ČSN EN ISO 75-2. 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 stupn ě biologického rozložení 

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

v laboratorním měřítku průmyslového kompostu [14]. Dva předem zvážené vzorky od 

každého 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. 

Během kompostování byla udržována v inkubátorech předepsaná vlhkost 55 % a cirkulace 

vzduchu. V daných časových intervalech byly vzorky z krabiček vyjmuty, opláchnuty 

a zaznamenáván byl pozorovatelný úbytek hmoty vzorku, vizuální podoba vzorků, barva 

a fragmentace. 
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5 Výsledky a diskuze 

5.1 Změkčená sm ěs 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 zm ěkčovadel 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. 3.  

 

Obr. 3: 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 není změkčovadlem ovlivněn a pozvolný pokles krouticího 

momentu souvisí jen se snižováním viskozity hnětené taveniny. Po přídavku změkčovadla 

pak u každého vzorku došlo nejprve k poklesu kroutícího momentu, postupem času  pak 

k zamísení změkčovadla do taveniny a nárůst kroutícího momentu. U vzorků změkčovadel 

tributyl citrát (C4), acetyltributyl citrát (A4) a acetyltrihexyl citrát (A6) koresponduje doba 

zamísení do taveniny přímo úměrně s délkou postranních řetězců změkčovadla. U vzorku se 
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změkčovadlem butyriltrihexyl citrát (B6) je doba zamísení rychlejší z důvodu vysoké afinity 

butyrátové skupiny změkčovadla k polymerní tavenině. 

Při testu migrace změkčovadla z materiálu byl sledován pokles hmotnosti změkčených 

vzorků v průběhu expozice teplotou 110 °C v sušárně v průběhu 16 dní. V průběhu prvních 

50 hodin byl pozorován razantní pokles hmotnosti vzorků Blend 4 a Blend A4. Kratší boční 

řetězce zajišťují lepší pohyblivost citrátu v materiálu a po ukončení testu byl zaznamenán 

pokles hmotnosti vzorků Blend 4 a Blend A4 až o 95 %. U vzorků s obsahem změkčovadel 

s vyšší molekulovou homotností Blend A6 a Blend B6 byl pozorován lineární, velmi pozvolný 

pokles hmotnosti, kdy na konci testu vykazovaly vzorky pokles hmotnosti přibližně 33 %. 

5.1.2 Analýza krystaliza čních vlastností zm ěkčených sm ěsí 

Účinnost změkčovadla na směsnou polymerní matrici byla nejlépe patrná poklesem Tg pro 

složku PLA ze záznamů MDSC. 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 amorfní PLA. 

5.1.3 Analýza mechanických vlastností zm ěkčených sm ěsí 

Analýza mechanických vlastností byla provedena tahovou zkouškou 3D tiskových 

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. 4.  

Vzorky Blend A6 a Blend B6 vykazovaly oproti neměkčené referenci jen mírné zlepšení 

tažnosti o 30 až 50 % a po 3 dnech expozice v sušárně byl pro tato změkčovadla pozorován 

jen mírný pokles tažnosti. Z hlediska zvýšení tažnosti mají tedy výše molekulární 

změkčovadla zanedbatelný efekt. Naproti tomu vzorky Blend 4 a Blend A4 vykazovaly velmi 

vysokou tažnost, Blend 4 průměrně 176 % a pro Blend A4 dokonce 328 %. Po 40 dnech od 

prvního měření tažnosti byl zaznamenán významný pokles tažnosti, pro Blend A4 na méně 

než na polovinu původní hodnoty. Pro vzorek Blend 4 pak zaznamenaný pokles nebyl tak 
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výrazný. Hodnoty těles Dogbone, testované 7 dní po jejich vytištění, vykazují podobné trendy 

chování, jako jejich 3D tiskové struny. 

 

 

Obr. 4: 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. 

 

5.1.4 Analýza struktury lomové plochy tišt ěného t ělesa 

Na tělesech Dogbone podrobených tahové zkoušce bylo provedeno pozorování lomové 

plochy metodou SEM při 100 násobném zvětšení. Fotografie změkčených vzorků 

a neměkčené reference jsou zaznamenány na Obr. 5. Z pohledu na průřez vzorku je patrné, 

že výplň těles není homogenní. Ve vzorku se vyskytují nevyplněná místa mezi jednotlivými 

liniemi tištěných perimetrů. Z hustoty pórů viditelných na fotografiích je patrné, že obsah 

nízkomolekulárních změkčovadel C4 a A4 působí při tisku významnější snížení viskozity 

taveniny než změkčovadla A6 a B6 a jednotlivé perimetry se tak mohou lépe slinout 

v homogenní materiál. 
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Obr. 5: SEM fotografie lomové plochy tištěných testovacích těles Dogbone: a) Ref 0, b) Blend 4, 
c) Blend A4, d) Blend A6 e) Blend B6 

5.1.5 Hodnocení stupn ě biologické degradace 

Při pozorování biodegradace nebyl pozorován významný vliv typu změkčovadla na rychlost 

rozkladu vzorku. Na sérii fotografií zobrazených na Obr. 6 je zaznamenán vývoj 

degradačního procesu vzorku Blend A4, přičemž proces degradace ostatních vzorků se 

zásadně nelišil. Od 35. dne biodegradačního procesu byla pozorována značná fragmentace 

křehkého vzorku a od 55. dne biodegradace byl zaznamenán náhlý úbytek hmoty vzorku. 

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. 

 

Obr. 6: 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 výsledk ů 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 zm ěkčené 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 

Na změkčených i neměkčených vzorcích kompozitů plněných kaolinem byla provedena 

analýza lomové plochy metodou SEM. Ze snímků vzorků plněných kaolínem na Obr. 7 jsou 

patrné dobře dispergované částice kaolinu v neměkčeném vzorku Komp 1-1 (Obr. 7a) 

i změkčeném vzorku Komp 1-8 (Obr. 7b), kde je míra dispergace vizuálně vyšší. 

 

Obr. 7:Vzorky kompozitů plněné kaolínem a) neměkčený Komp.1-1, b) měkčený Komp.1-8 

 

Vápenec se jeví relativně dispergovaný v měkčeném i neměkčeném vzorku, ale částice 

se v některých místech jsou patrny shluky částic separující se od matrice. Pro zlepšení 

dispergace částic vápence byl použit stearát zinečnatý a laboratorně připravený 

oligomléčnan vápenatý. Ze snímků SEM vzorků kompozitů s obsahem stearátu zinečnatého 

a oligomléčnanu vápenatého bylo prokázáno, že obě činidla mají pozitivní vliv na 

homogenitu disperze částic vápence v kompozitu. 

Na fotografiích míry dispergace halloysitových nanotrubek ve vzorcích s neměkčenou 

i měkčenou matricí byly pozorovány velké shluky nedispergovaných částic. Do směsi matrice 

s halloysitem byla přidána aditiva; Anhydrid kyseliny succinové, stearát zinečnatý a 

silanizační činidlo 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylát a byl pozorován vliv těchto aditiv na 
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míru dispergace nanotrubek. Ze zkoumaných činidel byl pozorován pozitivní vliv na 

dispergaci plniva pouze pro stearát zinečnatý. 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v případě vzorků plněných sráženou silikou, kdy 

byly na SEM fotografiích pozorovány shluky nedostatečně dispergovaných částic siliky 

o velikostech řádově desítek mikrometrů. Po přídavku aditiv anhydridu kyseliny succinové, 

stearátu zinečnatého a silanizačního činidla byl opět pozorován pozitivní vliv na dispergaci 

částic pouze u vzorku s přídavkem stearátu zinečnatého. 

U vzorků s obsahem mastku byla pozorována vysoká drsnost lomové plochy a velké 

množství dobře zakomponovaných, destičkovitých částic velikosti jednotek až desítek 

mikronů. Částice jsou dobře dispergovány v materiálu a je pozorováno jen velmi malé 

množství nedispergovaných shluků částic. Mastek se z pohledu míry a homogenity 

dispergace částic tedy jeví jako vhodné plnivo pro směsnou biopolymerní matrici. 

Na povrchu lomové plochy vzorků kompozitu plněného hydroxidem hořečnatým bylo 

pomocí SEM pozorováno velké množství dobře dispergovaných částic velikosti jednotek 

mikronů. V samotné matrici však byly jasně viditelné krátery a poškozená struktura hluboko 

do objemu vzorku. U této směsi byl pozorován významný pozitivní vliv na dispergaci částic 

a homogenitu matrice přídavek anhydridu kyseliny succinové, kdy jsou ve vzorku Komp.2-9 

viditelné dobře dispergované částice plniva bez ostrých hran a kráterů v okolní matrici. 

Ze SEM snímků vzorků kompozitu plněného lněnými vlákny je patrná dispergace pouze 

svazků vyztužujících vláken v matrici. Vlákna jsou vytahovány z matrice kompozitů a na 

povrchu vzorku patrno velké množství děr. Navíc jsou ve struktuře patrny zbytky 

rozdělených, nesmočených svazků vláken. 

 

Povrch testovacích těles vytištěných vzorků plněných celulózou byl pozorován optickým 

mikroskopem při 40ti násobném zvětšení. Hodnocena byla homogenita vytištěného povrchu 

a rovnoměrnost distribuce celulózových částic. Jako nejvhodnější typ celulózy byl 

z pozorovaných vzorků vyhodnocen W40 obsažený v CP/2/5. 

 

5.2.2 Termické a reologické vlastnosti kompozit ů 

5.2.2.1 Reologické m ěření viskozity kompozit ů 

Vzorky kompozitů bez aditiv a s přídavkem stearátu zinečnatého, silanizačního činidla 

a anhydrid kyseliny succinové byly podrobeny analýze reologických vlastností pomocí 

reometru RPA. Z výsledků série vzorků s přídavkem aditiv bylo zjištěno, že přídavek aditiv 

působí pokles absolutní viskozity u všech zkoumaných kompozitů. Nejnižší hodnoty viskozity 

pak bylo pozorováno pro vzorky s obsahem stearátu zinečnatého, u kterých je nízká 

viskozita způsobena lubrikační funkcí stearátu. Jisté snížení viskozity oproti neplněné 
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referenci bylo pozorováno také u vzorku kompozitu Komp 1-10 plněného halloysitem. Tento 

pokles je vysvětlitelný nedostatečnou dispergací nanočástic v matrici.  

Nejvyšší naměřená viskozita ze všech měřených změkčených kompozitních vzorků byla 

pozorována pro Komp.1-11 plněný sráženou silikou. U měření reologických vlastností vzorku 

s hydroxidem hořečnatým Komp.1-13 bylo pozorováno rychlé, strmé snížení viskozity, což je 

způsobeno chemickým štěpením řetězců polymeru hydroxylovou skupinou a rychlou 

degradací matrice kompozitu. Tento jev byl do značné míry eliminován přídavkem anhydridu 

kyseliny succinové ve vzorku Komp.2-9. 

 

5.2.2.2 Krystaliza ční chování kompozit ů 

Průběh krystalizace byl sledován pomocí dvou cyklů neizotermního měření na DSC nejprve 

u měkčené a neměkčené neplněné reference. U měkčeného vzorku byl zjištěn pokles teploty 

krystalizačního píku oproti neměkčenému vzorku a to téměř o 10°C. To je doloženo 

termogramem DSC na obrázku Obr. 8, který potvrzuje změkčovací funkci tributyl citrátu. 

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. 

 

Obr. 8: Termogram základní referenční směsi měkčené (červená) a neměkčené (zelená). První 
a druhé tání a krystalizace. 

 

U kompozitního vzorku plněného mastkem byl prokázán nejvyšší nukleační efekt ze 

všech zkoumaných vzorků kompozitů, jak dokládá termogram na Obr. 9. Posun 
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krystalizačního píku k vyšším teplotám oproti referenci byl potvrzen při použití měkčených 

i neměkčených vzorků kompozitu. Krystalizační pík kompozitu je navíc velmi úzký. 

Významná nukleační aktivita byla dále pozorována také pro vzorek s obsahem lněných 

vláken. 

 

Obr. 9: DSC termogram druhého cyklu ohřev-chlazení pro měkčenou referenci a měkčený kompozit 
plněný mastkem Komp.1-12. 

 

Pro vzorky plněné kaolinem a vápencem nebyla pozorována významná nukleační aktivita 

plniva. Při testu krystalizačního chování kompozitního vzorku plněného hydroxidem 

hořečnatým Komp.1-13 bylo zjištěno, že degradační reakce matrice v neupraveném 

kompozitu za tepla stále pokračuje. Při opakovaném cyklu ohřevu a tání byl v druhém cyklu 

pozorován krystalizační pík nižší než v cyklu prvním. V třetím cyklu pak krystalizační pík 

zcela vymizel. Pokud byl stejným podmínkám měření vystaven vzorek kompozitu s obsahem 

anhydridu kyseliny succinové Komp.2-9, byly pozorovány naprosto stejné hodnoty v prvním 

i následných cyklech. 

 

5.2.2.3 Termická stabilita kompozit ů 

Při analýze termické stability metodou TGA byl pro kompozitní vzorky plněné kaolinem, 

vápencem, sráženou silikou a mastkem pozorován jen nevýznamný vliv na termickou 

stabilitu matrice. Významný vliv nebyl pozorován ani pro kompozity s obsahem aditiv 

anhydridu kyseliny succinové, stearátu zinečnatého a silanizačního činidla. 

Termická stabilita vzorků kompozitů plněných hydroxidem hořečnatým je zaznamenána 

v termogramu na Obr. 10. U vzorku kompozitu Komp.1-13 plnivo silně snižuje teplotu 

termální degradace oproti neplněné referenci. To je způsobeno vysokým obsahem 

hydroxylových skupin na povrchu hydroxidu hořečnatého, které působí degradačně na PHB 
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a PLA v matrici. Pokles teploty degradace je značně mírnější u vzorku upraveného 

anhydridem kyseliny succinové Komp.2-9, kdy část hydroxylových skupin reagovala 

s anhydridem kyseliny. U vzorku bez aditiv Komp.1-13 byl pozorován 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. Souběžně s rozkladem PHB probíhá degradace složky PLA. Kromě degradace 

PHB tvoří hydroxid hořečnatý s polymerem stabilní hořečnatou sůl, která se následně 

rozkládá až při teplotách kolem 380 až 390°C. 

 

Obr. 10: Termogram TGA změkčené reference a vzorků kompozitů plněných hydroxidem hořečnatým 
bez aditiva Komp.1-13 a s přídavkem anhydridu kyseliny succinové Komp.2-9. 

 

Pro vzorek plněný hydroxidem hořečnatým byl pozorován pokles teploty termální 

dekompozice v závislosti na podílu plniva v hybridním kompozitu. Z termogramu TGA byl 

pozorován pokles teploty rozkladu kompozitu s obsahem hydroxidu hořečnatého již do 

2,5 hm. %, přičemž další zvyšování obsahu hydroxidu nemělo na pokles teploty rozkladu vliv 

a další pokles nezpůsobovalo. 

Určité snížení teploty rozkladu o 26 °C bylo, v porovnání s neplněnou referencí, 

pozorováno také pro kompozit plněný lněnými vlákny Komp.1-14. To je způsobeno nejprve 

rozkladem samotných lněných vláken a následné rozkladné produkty patrně katalyzují 

rozklad matrice. 

 

5.2.3 3D tiskové vlastnosti m ěřené warpingem p ři tisku 

Test 3D tiskových vlastností byl prováděn na vzorcích kompozitů měřením warpingu při tisku 

a struktury povrchu tištěného tělesa. Přehled hodnot warp koeficientu vypočítaných pro 

měkčené vzorky kompozitů bez úprav a přídavkem anhydridem kyseliny succinové, stearátu 
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zinečnatého a silanizačního činidla jsou shrnuty v grafu na Obr. 11. Nejnižší warp koeficient 

byl naměřen pro vzorek Komp.1-8 plněný kaolinem a pro vzorek Komp.2-2 plněný vápencem 

s obsahem stearátu zinečnatého. Dále bylo v případě kompozitních vzorků plněných 

sráženou silikou dosaženo snížení warp koeficientu přídavkem anhydridu kyseliny succinové 

a stearátu zinečnatého, respektive komerční povrchovou úpravou silanizačním činidlem. Až 

na výjimky byl pro všechny kompozitní vzorky pozorován nižší wraping při tisku v porovnání 

s komerčním materiálem Prusa PLA Nature. 

 

Obr. 11: Test měření warp koeficientu na V-tělese pro změkčené vzorky kompozitů bez úpravy 
a s přídavky aditiv ve srovnání s referencí a komerčním materiálem. 

 

Při analýze tiskových vlastností vzorků s obsahem celulózy byl pozorován zhoršující se 

povrch testovacího tělesa se zvyšujícím se podílem celulózy a to pro vzorky s majoritním 

podílem PHB i PLA v matrici. Měřený warp koeficient vykazoval sestupný trend s rostoucím 

podílem celulózy, což je nepřímo úměrné výše zmíněné kvalitě povrchu. Přehled výsledků 

warp koeficientu je v grafu na Obr. 12. 

 

Obr. 12: 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. 
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Výsledky warpovacího testu pro kompozitní vzorky s kombinovaným plnivem celulózy 

a anorganického plniva nejsou k dispozici z důvodu zanesení a zneprůchodnění trysky 

tiskárny celulózou při tisku. Dokončen byl pouze jediný vzorek Komp.4-2, pro který byl 

naměřen warp koeficient 2,00 ± 0,07, čímž se řadí spíše k méně warpujícím vzorkům. 

 

5.2.4 Test mechanických a termomechanických vlastno stí kompozit ů 

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 naměřených hodnot Youngova modulu pružnosti v tahu jsou graficky porovnány na 

Obr. 13. Porovnávány jsou kompozitní vzorky bez aditiv a s obsahem aditiv anhydridu 

kyseliny succinové, stearátu zinečnatého a silanizačního činidla. Dále jsou výsledky 

porovnány také s neplněnou referenční matricí a komerčním 3D tiskovým materiálem Prusa 

PLA Nature. Významné zvýšení modulu pružnosti o 48 % bylo pozorováno pro kompozitní 

vzorek Komp.2-1 plněný vápencem a s obsahem stearátu zinečnatého. U stejně plněného 

vzorku bez obsahu stearátu Komp.1-9. Již nárůst modulu pružnosti činil jen 27 %. Tento 

rozdíl koresponduje s lepší dispergací částic vápence ve vzorku s obsahem stearátu, než 

bez něj, což bylo prokázáno SEM fotografiemi. Podobný trend chování byl pozorován také 

pro vzorek plněný sráženou silikou.  

 

Obr. 13: Youngův modul pružnosti kompozitní série vzorků v porovnání s neplněnou referencí 
a komerčním materiálem Prusa PLA Nature 
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Pro neplněnou referenci byla naměřena tažnost 112 %, pro všechny kompozitní vzorky byla 

naměřena tažnost výrazně nižší. Nejvyšší tažnost mezi kompozity byla pozorována pro 

vzorek plněný hydroxidem hořečnatým (63 %) a povrchově upravenou sráženou silikou 

(59 %). Poměrně vysoké tažnosti bylo dosaženo také u kompozitního vzorku plněného 

kaolinem (37 %). Ostatním vzorkům byla naměřena vzájemně srovnatelná tažnost do 18 %. 

Změna pevnosti kompozitních vzorků proti neplněné referenci nebyla významná a nebyl u ní 

pozorován žádný trend chování. 

Při zkoušce tahových vlastností kompozitů plněných různými typy celulózy nebyly 

pozorovány zásadní rozdíly mezi jednotlivými vzorky a v rámci chyby měření jsou vzájemně 

srovnatelné. V porovnání se vzorky kompozitů plněných anorganickým plnivem bylo u všech 

vzorků plněných celulózou pozorováno navýšení tažnosti. 

 

Vzorky testovacích těles kompozitů s kombinovaným plnivem celulózy a částicového 

anorganického plniva, a s obsahem, respektive bez obsahu ftalanhydridu byly připraveny 

vstřikováním. Z výsledků tahových vlastností není možné s určitostí popsat vliv 

kombinovaného plnění na Youngův modul pružnosti, pevnost, ani tahovou deformaci. 

Většinu vzorků ze sady kompozitů s kombinovaným plnivem nebylo možné připravit 3D 

tiskem z důvodu zanášení tiskové trysky částicemi celulózy a zamezení průtoku taveniny 

v průběhu tisku. Z připravené série vzorků bylo možné vytisknout pouze vzorek Komp.4-2 

bez obsahu celulózy. Porovnání výsledků tahové zkoušky vzorků připravených vstřikováním 

a 3D tiskem je zaznamenáno v Tab. 8. 

 

Tab. 8: 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 

 

Jak je patrno z uvedené tabulky výsledků Pro tištěné těleso Komp 4-2 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, vyšší deformaci materiálu. Navíc 3D tištěná 

struktura není tak výrazně náchylná na přítomnost nečistot a vměstků v rámci šíření trhliny. 

U tištěného tělesa dochází vlivem určité orientace makromolekul v materiálu ke zvýšení 

modulu pružnosti. Vzhledem k tomu, že 3D tiskový filament a následně tištěné těleso byly 
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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. 14. 

 

Obr. 14: 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 při 0,455 MPa a 1,82 MPa. Grafické porovnání 

průměrných teplot HDT je dokumentováno na Obr. 15. Zvláštností materiálů je velmi malý 

rozdíl mezi teplotami obou měřených zatížení. U kompozitního vzorku plněného kaolinem 

Komp. 1-8 bylo pozorováno navýšení teploty HDT pro zatížení 0,455 MPa o 9 % a při 

1,82 MPa o 10 %. Obdobné navýšení bylo pozorováno také pro vzorek plněný sráženou 

silikou Komp.1-11, kdy bylo pozorováno navýšení o 6 a 9 % vůči neplněné referenci.  
 

 

Obr. 15: Porovnání průměrných teplot HDT pro vzorky změkčené reference, komerčního PLA 
materiálu a kompozitní vzorky plněné kaolinem, vápencem a sráženou silikou připravené 3D tiskem. 
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5.2.5 Sumace výsledk ů testů kompozitní série 

Nejvyšší míra dispergace ze vzorků kompozitů bez aditiv byla pozorována pro vzorky plněné 

kaolinem a mastkem. Ze vzorků s obsahem aditiv pak byla dosažena nejvyšší homogenita 

disperze plniva u kompozitu plněného komerčně upravenou sráženou silikou a obecně 

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 kompozit ů 

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.  

Pro předpověď modulu pružnosti kompozitů s jedním typem plniva byl vybrán vzorek plněný 

kaolinem z hlediska velmi dobrých tiskových vlastností a destičkovitého tvaru plniva a vzorek 

plněný sráženou silikou 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 ma tricí PHB - PLA 

Ve výpočtech byla pro potřebný Youngův modul pružnosti matrice použita hodnota 

neplněné, změkčené reference připravené 3D tiskem, tedy Em = 0,736 GPa. Vstupní hodnoty 

modulu pružnosti kaolinu pro účely předpovědi mechanického chování kompozitu byly 

převzaty z grafu závislosti Youngova modulu na teplotě získaného metodou resonanční 

modulované temomechanické analýzy [15]. Hodnota modulu pružnosti kaolinu tak byla 

stanovena jako Ef 2 = 5 GPa. Modul pružnosti srážené siliky není výrobcem publikován, 

a proto byl převzat z hodnot kompozitu polymetylmetakrylátu (PMMA) plněného sráženou 

silikou [16], jako Ef 1 = 15,33 GPa. 

Z fotografií kompozitních vzorků, pořízených metodou SEM, byly vždy ve třech místech 

naměřeny rozměry kaolinových destiček a srážené siliky a z rozměrů částic byl následně 

počítán aspektní poměr plniva. Pro kaolin byl stanoven aspektní poměr částic l/t = 5,06 a pro 

sráženou siliku l/t = 1,5. 

5.3.2 Výpočet modulu pružnosti kompozit ů 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. 5 Halpin-Tsai koeficienty byly 

počítány jako: 

 
� =
���� − 1
���� + 2 ��

=
15,30,736 − 1

15,30,736 + 2 ∙ 1,5 = 0,832 Rov. 14 
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� =
���� − 1
���� + 2

=
15,30,736 − 1
15,30,736 + 2 = 0,869 

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	9:�  Rov. 15 

 

 �� = E� 1 + 2
���1 − 
��� = 0,736 1 + 2 ∙ 0,869 ∙ 0,1
1 − 0,869 ∙ 0,1 = 0,946	9:�	  Rov. 16 

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 [11]. 

 �� = aE� + �1 − ���� = 0,184 ∙ 1,003 + �1 − 0,184� ∙ 0,946 = 0,957	9:� Rov. 17 

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 [11]. Z výpočtů byla konečně získána hodnota modulu pružnosti 

kompozitního vzorku Komp.1-8 EC = 0,947 GPa 

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 zp ůsobem 

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. 14, 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 jako V´f1 dle rovnice Rov. 18: 

 �′�< = V�< 1
1 − ��= = 0,05 1

1 − 0,05 = 0,0526 Rov. 18 
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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	9:� 

 

��< = E� 1 + 2 ∙ 
�<�′�<1 − 
�<�′�< = 0,736 1 + 2 ∙ 0,869 ∙ 0,0526
1 − 0,869 ∙ 0,0526 = 0,873	9:� 

Rov. 19 

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	9:� Rov. 20 

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. 21 

 

��= = E�<
1 + 2 ∙ �=�= 
�=��=1 − 
�=��= = 0,847 1 + 2 ∙ 5,06 ∙ 0,306 ∙ 0,05

1 − 0,306 ∙ 0,05 = 0,993	9:� 

 

��= = E�< 1 + 2 ∙ 
�=��=1 − 
�=��= = 0,847 1 + 2 ∙ 0,620 ∙ 0,05
1 − 0,620 ∙ 0,05 = 0,928	9:� 

Rov. 22 

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	9:� Rov. 23 

 

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 výpočtu byl analogický s postupem výše popsaným 

a pro výsledný kompozit byl vypočítán modul pružnosti Ec = 0,844 GPa. 

 

5.3.3.2 Výpočet hybridního kompozitu kombina čním způsobem 

Druhým postupem pro výpočet hybridního kompozitu byl zvolen postup současnou 

kombinací příspěvků objemových podílů obou typů vyztužujících částic. Stejně jako 
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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. 5 a 6: 

 


�< =
��<�� − 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. 24 

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 − @
�<��< + 
�=��=A  

 

�� = 0,736 1 + 2 ∙ �B1,5 ∙ 0,932 ∙ 0,05C + B5,06 ∙ 0,342 ∙ 0,05C�
1 − �B0,932 ∙ 0,05C + B0,342 ∙ 0,05C� 	 

 
�� = 1,015	GPa 

Rov. 25 

 

 

�� = E� 1 + 2 ∙ @
�<��< + 
�=��=A
1 − @
�<��< + 
�=��=A  

 

�� = 0,736 1 + 2 ∙ �B0,869 ∙ 0,05C + B0,659 ∙ 0,05C�
1 − �B0,869 ∙ 0,05C + B0,659 ∙ 0,05C� 	 

 
�� = 0,918	GPa 

Rov. 26 

Znovu byly využity 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: 

 

�� = Fa< + a=2 G E� + F1 − Ha< + a=2 IG �� 

 

�� = F0,184 + 0,375
2 G ∙ 1,015 + F1 − H0,184 + 0,375

2 IG ∙ 0,918 

 
�� = 0,945	9:� 

Rov. 27 
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Kombinační způsob výpočtu hybridního kompozitu byl použit na vzorek Komp.3-2 

připravený vstřikováním. Koeficienty H-T pro složku srážené siliky mohou být převzaty 

z předchozí metody výpočtu vstřikovaného kompozitu, tedy ηL1 = 0,851 a ηL2 = 0,693 

a koeficienty a1 = 0,184 a a2 = 0,375. Výsledný modul pružnosti kompozitu byl pak vypočítán 

jako Ec = 0,819 GPa. 

5.3.4 Zpřesnění aplikace modelu pro výpo čet modulu pružnosti 

Pro destičkové plnivo kaolin byl pomocí SEM fotografií stanoven úhlový faktor β [13], kdy 

bylo pozorováno rozhraní s matricí ostré, až lehce zaoblené. Úhel rozhraní plniva a matrice 

potřebný pro výpočet β byl počítán ze SEM fotografie vzorku Komp.1-8 na Obr. 16. 

 

Obr. 16: Analýza kontaktního úhlu plniva kaolinu s matricí v kompozitu Komp.1-8. 

Multiparametrická Černého rovnice [17] zohledňuje vliv pórovitosti materiálu na jeho 

modul pružnosti v tahu. Rovnice pro výpočet modulu pružnosti pórovité matrice má podobu 

Rov. 28, 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: 

 ��J = ��K�1 − +�L∙MN OPQRS 
Rov. 28 

 

Matematickou úpravou základní rovnice byl získán vztah pro výpočet modulu pružnosti 

nepórovité matrice EmN: 

 ��K = 'MN OPTUS∙MN�<UV�<RL∙MN�<UV�  
Rov. 29 
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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. Z fotografií křehké lomové plochy 3D tištěných 

těles byla vypočítána plocha vzniklých pórů a dosazena do Černého rovnice. Pro 

neměkčenou referenci tak byla získána hodnota modulu pružnosti matrice bez pórů 

EmN = 773 MPa. 

5.3.4.1 Zpřesnění výpo čtu modulu pružnosti kompozit ů 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. 

 


� =
���� − 1

���� + 2 ∙ �<�<
=

15300773 − 1
15300773 + 2 ∙ 1,5 = 0,825 


� =
���� − 1
���� + 2

=
15300773 − 1
15300773 + 2 = 0,863 

Rov. 30 

 

 
�� = E� 1 + 2 �� 
���1 − 
��� = 7731 + 2 ∙ 1,5 ∙ 0,825 ∙ 0,1

1 − 0,825 ∙ 0,1 = 1051	W:� 

�� = E� 1 + 2
���1 − 
��� = 773 1 + 2 ∙ 0,863 ∙ 0,1
1 − 0,863 ∙ 0,1 = 992	W:� 

Rov. 31 

Koeficient a byl opět převzat z literatury pro kulové částice a = 0,184: 

 ��K = aE� + �1 − ���� = 0,184 ∙ 1051 + �1 − 0,184� ∙ 992 = 1003	W:� Rov. 32 

Zjištěný modul pružnosti ECN platí pro teoretický kompozit bez obsahu pórů. Pro hodnotu 

pórovitého materiálu ECP je potřeba zpětně použít původní podobu rovnice Rov. 28. 

Pórovitost vytištěného vzorku Komp.1-11 byla stanovena z optické mikroskopie jako 

n = 0,00157: 

 
��J = ��K�1 − +�L∙MN OXQRS = 1003 ∙ �1 − 0,00157�Y,Z[\∙MN <]]YU\,^^_ 

��J = 972	W:� = 0,972	9:� 
Rov. 33 

 

Pro zvýšení přesnosti výpočtu modulu pružnosti kompozitního vzorku Komp.1-8 bylo 

znovu použito rovnice pro modul pružnosti nepórovité matrice Rov. 29. 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. 34 
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Ze SEM fotografie lomové plochy tištěného vzorku Komp.1-8 byl stanoven úhlový faktor 

kaolinu β = 0,958. Po jeho zavedení do rovnice H-T modulu pružnosti v podélném směru 

získává rovnice podobu Rov. 12, tedy: 

 
�� = E�K

1 + 2 �� !
���1 − 
��� = 7731 + 2 ∙ 5,06 ∙ 0,958 ∙ 0,328 ∙ 0,1
1 − 0,328 ∙ 0,1 = 1061	W:� 

�� = E�K
1 + 2
���1 − 
��� = 7731 + 2 ∙ 0,644 ∙ 0,1

1 − 0,644 ∙ 0,1 = 940	W:� 
 Rov. 35 

Jak ukazuje rovnice Rov. 10, 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 ���K��  = 0,443 − 0,07 ∙ 0,1 − 1,468 F 7735000G 

� = 0,197 

Rov. 36 

Následně je hodnota a dosazena do výpočtu modulu pružnosti kompozitu: 

 ��K = aE� + �1 − ���� = 0,197 ∙ 1061 + �1 − 0,197� ∙ 940 = 946	W:� Rov. 37 

Zpětná hodnota modulu pružnosti pórovitého kompozitu z Rov. 28. Pórovitost vytištěného 

vzorku Komp.1-8 byla stanovena z optické mikroskopie jako n = 0,00997: 

 
��J = ��K�1 − +�L∙MN OXQRS = 946 ∙ �1 − 0,00997�Y,Z[\∙MN Z^[U\,^^_ 

��J = 790	W:� = 0,79	9:� 
Rov. 38 

 

5.3.4.2 Zpřesnění aplikace výpo čtu modulu pružnosti hybridního kompozitu 

5.3.4.3 Zpřesněný kombina ční postup výpo čtu 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 analogicky 

s kapitolou 5.3.3.2: 

 


�< =
��<��K − 1
��<��K + 2 �<�<

=
15300773 − 1

15300773 + 2 ∙ 1,5 = 0,825	 


�< =
��<��K − 1
��<��K + 2

=
15300773 − 1
15300773 + 2 = 0,863 

 


�= =
��=��K − 1
��=��K + 2 �=�=

=
5000773 − 1

5000773 + 2 ∙ 5,06 = 0,330 

 

Rov. 39 
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�= =
��=��K − 1
��=��K + 2

=
5000773 − 1
5000773 + 2 = 0,646 

Pro výpočet modulů pružnosti v obou směrech zatížení: 

 

�� = E�
1 + 2 ∙ >�<�< 
�<��< +

�=�= 
�=!��=?1 − @
�<��< + 
�=��=A  

 

�� = 7731 + 2 ∙ �B1,5 ∙ 0,825 ∙ 0,05C + B5,06 ∙ 0,330 ∙ 0,958 ∙ 0,05C�
1 − �B0,825 ∙ 0,05C + B0,330 ∙ 0,05C� 	 

 
�� = 1053	MPa 

Rov. 40 

 

 

�� = E� 1 + 2 ∙ @
�<��< + 
�=��=A
1 − @
�<��< + 
�=��=A  

 

�� = 773 1 + 2 ∙ �B0,863 ∙ 0,05C + B0,646 ∙ 0,05C�
1 − �B0,863 ∙ 0,05C + B0,646 ∙ 0,05C� 	 

 
�� = 962	MPa 

Rov. 41 

Z kombinace modulů pružnosti byl analogicky s výpočtem Rov. 27 zjištěn modul pružnosti 

nepórovitého kompozitu. Koeficient pro sférické částice byl použit a1 = 0,184 a pro částice 

kaolinu byl využit vztah z Rov. 10: 

 
�= = 0,443 − 0,07V� − 1,468 ���K��  = 0,443 − 0,07 ∙ 0,05 − 1,468 F 7735000G 

�= = 0,202 

Rov. 42 

 

 

��K = Fa< + a=2 GE� + F1 − Ha< + a=2 IG �� 

 

��K = F0,184 + 0,202
2 G ∙ 1053 + F1 − H0,184 + 0,202

2 IG ∙ 962 

 
��K = 980	W:� 

Rov. 43 

Z fotografií SEM lomové plochy vzorku Komp.3-2 bylo vypozorováno kompletní vyplnění 

objemu vzorku materiálem, tedy bez přítomnosti pórů. Z toho plyne, že moduly pružnosti 

nepórovitého a pórovitého materiálu se v tomto případě rovnají a ECN = ECP. 

5.3.4.4 Zpřesněný aditivní postup výpo čtu hybridního kompozitu 

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. 39, tedy ηL1 = 0,825 a ηT1 = 0,863 a objemový zlomek je shodně 

s výpočtem bez korekce Vf1 = 0,0526 Koeficient a1 = 0,184: 
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��< = E�K
1 + 2 ∙ �<�< 
�<�′�<1 − 
�<�′�< = 7731 + 2 ∙ 1,5 ∙ 0,825 ∙ 0,0526

1 − 0,825 ∙ 0,0536 = 913	W:� 

 

��< = E� 1 + 2 ∙ 
�<′��<1 − 
�<�′�< = 7731 + 2 ∙ 0,863 ∙ 0,0526
1 − 0,863 ∙ 0,0536 = 883	W:� 

Rov. 44 

 

 ��< = a<E�< + �1 − �<���< = 0,184 ∙ 913 + �1 − 0,184� ∙ 883 = 889	W:� Rov. 45 

Výsledek EC1 = 889 MPa bude v další části použit jako matrice. Koeficient a2 je shodný 

s rovnicí Rov. 42 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. 46 

 

��= = E�<
1 + 2 ∙ �=�= 
�=!��=1 − 
�=��= = 889 1 + 2 ∙ 5,06 ∙ 0,294 ∙ 0,958 ∙ 0,05

1 − 0,294 ∙ 0,05 = 1030	W:� 

 

��< = E�< 1 + 2 ∙ 
�=��=1 − 
�=��= = 889 1 + 2 ∙ 0,607 ∙ 0,05
1 − 0,607 ∙ 0,05 = 972	W:� 

Rov. 47 

Nakonec je možno spočítat výsledný modul pružnosti nepórovitého hybridního kompozitu, 

který je díky kompaktní struktuře vzorku shodný s modulem pružnosti pórovitého modulu. 

 
��K = aE�= + �1 − ����= = 0,202 ∙ 1030 + �1 − 0,202� ∙ 972 = 987	W:� 

 
��K = E�J = 987	W:� 

Rov. 48 

 

5.3.5 Extrapolace metody výpo čtu modulu pružnosti hybridního kompozitu 

Modul pružnosti byl počítán pro hybridní kompozit analogický k vzorku Komp.3-2, avšak 

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  
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5.3.5.1 Extrapolace metody výpo čtu modulu pružnosti hybridního kompozitu bez 

zavedení zp řesnění 

Kombinační přístup byl analogický k rovnicím Rov. 24 až Rov. 27. 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. 49 

Dále výpočet kombinovaného modulů pružnosti v longitudinálním a transversálním směru. 

Použity byly různé objemové podíly plniva: 

 

 

�� = E�
1 + 2 ∙ >�<�< 
�<��< +

�=�= 
�=��=?1 − @
�<��< + 
�=��=A  

 

�� = E� 1 + 2 ∙ @
�<��< + 
�=��=A
1 − @
�<��< + 
�=��=A  

 

Rov. 50 

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: 

 

 ,a = �a∑�a 
Rov. 51 

Dále pak má vztah pro výsledný modul pružnosti kompozitu podobu: 

 �� = �,<a< + ,=a=�E� + @1 − �,<a< + ,=a=�A�� Rov. 52 

Matice výsledků pro jednotlivá plnění kompozitu je shrnuta v tabulce Tab. 9. 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: 
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Tab. 9: 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. 13. Pro vyjádření výsledného modulu pružnosti byl použit koeficient a1 = 0,184: 

 

 

�< =

��<�� − 1
��<�� + 2 �<�<

					�						
�< =
��<�� − 1
��<�� + 2

 

 

Rov. 53 

 

��< = E�
1 + 2 ∙ �<�< 
�<�′�<1 − 
�<�′�<  

 

��< = E� 1 + 2 ∙ 
�<�′�<1 − 
�<�′�<  

 
��< = a<E�< + �1 − �<���< 

Rov. 54 

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. 55 

 

��= = E�<
1 + 2 ∙ �=�= 
�=��=1 − 
�=��=  

 

��< = E�< 1 + 2 ∙ 
�=��=1 − 
�=��=  

 
�� = a=E�= + �1 − �=���= 

Rov. 56 

 

Matice výsledků pro jednotlivá plnění kompozitu je shrnuta v tabulce Tab. 10: 
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Tab. 10: 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 výpo čtu hybridního kompozitu se zavedením zp řesnění 

U obou použitých přístupů výpočtu hybridního kompozitu bylo použito zpřesňujících metod. 

Pro plnivo kaolin bylo počítáno s geometrickým faktorem β dle Rov. 11. 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. 10. 

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: 

 +c = v<+< + v=+= Rov. 57 

Hodnoty v1, respektive v2 značí poměrné objemové zastoupení plniva. Modul pružnosti 

matrice byl odvozen ze vztahu Rov. 29 jako EmN = 773 MPa. Koeficienty H-T byly vypočítány 

stejným způsobem, jako v případě kombinačního způsobu bez zpřesnění, tedy dle Rov. 49. 

Následně byly vypočítány longitudinální a transversální modul pružnosti a z nich výsledný 

modul pružnosti hybridního kompozitu: 

 

�� = E�K
1 + 2 ∙ >�<�< 
�<��< +

�=�= 
�=!��=?1 − @
�<��< + 
�=��=A  

 

�� = E�K
1 + 2 ∙ @
�<��< + 
�=��=A
1 − @
�<��< + 
�=��=A  

 

��K = �,<a< + ,=a=�E� + @1 − �,<a< + ,=a=�A�� 

 

Rov. 58 
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Výsledný modul pružnosti reálného, pórovitého, materiálu pak lze získat jako: 

 ��J = ��K�1 − +c�L∙MN OXQRS 
Rov. 59 

Matice výsledků korigovaného kombinačního způsobu výpočtu modulu pružnosti 

hybridního kompozitu je pak zobrazena v Tab. 11: 

 

Tab. 11: 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. 53. Dále jsou pak počítány potřebné složky modulu 

pružnosti a výsledný modul pružnosti první části kompozitu následujícím způsobem: 

 

��< = E�K
1 + 2 ∙ �<�< 
�<�′�<1 − 
�<�′�<  

 

��< = E�K
1 + 2 ∙ 
�<�′�<1 − 
�<�′�<  

 
��< = a<E�< + �1 − �<���< 

Rov. 60 

Dále byly určeny H-T koeficienty a moduly pružnosti druhé části kompozitu plněné 

kaolinem a příslušné moduly pružnosti: 
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Rov. 61 
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Dále byl také odvozen parametr a2 a výsledný modul pružnosti nepórovitého, respektive 

reálného – pórovitého kompozitního vzorku: 

 
�= = 0,443 − 0,07V� − 1,468 ���<��=  

 
��K = a=E�= + �1 − �=���= 

Rov. 62 

Modul pružnosti reálného, tedy pórovitého kompozitního vzorku byl vypočten z rovnice 

Rov. 59. Matice výsledků modulu pružnosti získaného korigovaným aditivním způsobem 

výpočtu je zobrazena v Tab. 12: 

 

Tab. 12: 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 použitých výpo četních 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. 13. 

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. 14. 

Při výpočtu modulu pružnosti vzorku Komp.1-8 byla vypočtená hodnota po korekci 

Černého rovnicí velmi blízká hodnotě experimentálně naměřené. 

Pro vzorek Komp.1-11 byl naměřen modul pružnosti mírně vyšší, než teoreticky 

předpovězený z mikromechanického modelu. Korekce výpočtu pak hodnotu 

předpokládaného modulu pružnosti ještě snížila. Možná odchylka naměřené a teoretické 

hodnoty může být způsobena lokálně vyšším objemovým podílem plniva, způsoben 

nerovnoměrným zamísením při extruzi. 

Při výpočtu modulu pružnosti tištěného vzorku Komp.3-2 byla dosažena srovnatelná 

hodnota aditivní i kombinační metodou výpočtu. Vzhledem k nulové porozitě testovaného 

tělesa, nemohl být pozorován vliv korekce Černého rovnicí. Nejbližší hodnota vypočteného 

modulu pružnosti k experimentálně získané hodnotě byla pozorována pro aditivní přístup 

výpočtu s korekcemi.  
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Tab. 13: 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 E c (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. 14: 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 Zobecn ěná metoda výpo čtu hybridního kompozitu 

Výše použité metody výpočtu modulu pružnosti hybridního kompozitu byly zobecněny 

a použity pro výpočet teoretického kompozitního systému plněného kaolinem, respektive 

sráženou silikou do celkového objemového podílu 15 obj. %. Grafickou závislost modulu 

pružnosti výpočtových modelů pro hybridní kompozity na objemovém podílu jednotlivých 

složek znázorňují plošné grafy na Obr. 17. 

V grafu Obr. 17a 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. 17b, 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. 17c 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. 17: 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. 

 

5.3.8 Sumace výsledk ů teoretické predikce modulu pružnosti kompozit ů 

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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