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ABSTRAKT  

Táto bakalárska práca sa zaoberá recykláciou odpadového polylaktidu z výrobného procesu 

a jeho následným využitím v 3D tlači. Aby sa optimalizoval recyklačný proces kyseliny 

polymliečnej, bola recyklovaná s prídavkom rôznych aditív ako sú poly(3-hydroxybutyrát), 

mastenec, vápenec a reaktívne činidlá rozvetvujúce polymér Joncryl 4368-CS a Raschig 

Stabilizer 9000. Taktiež boli tieto materiály skúmané aj s prídavkom zmäkčovadla 

acetyltributylcitrátu. Vzorky zmesí boli pripravené na dvojzávitnicovom extrudéri a následne 

pomocou jednozávitnicového extrudéra bol získaný filament, ktorý sa následne využil na 3D 

tlač technológiou modelovania nanášaním taveniny (FDM). K získaniu optimálnych 

spracovateľských teplôt pre 3D tlač boli vytlačené teplotné veže. Účinok aditív na 

charakteristické teploty a stupeň kryštalinity PLA bol zistený diferenciálnou skenovacou 

kalorimetriou. Vplyv spracovateľského postupu na molekulový reťazec vybraných vzoriek bol 

pozorovaný metódou gélovej permeačnej chromatografie. Ďalej sa v experimentálnej časti 

bakalárskej práci skúmal vplyv aditív na mechanické vlastnosti ako sú modul pružnosti, 

pevnosť v ťahu a ťažnosť. Pôsobením reaktívnych činidiel došlo k zvýšeniu molekulovej 

hmotnosti. Z časticových plnív pre PLA matricu mal mastenec lepšie mechanické vlastnosti 

ako vápenec. Najväčší efekt plastifikátora bol vo zmesi s poly(3-hydroxybutyrátom).  

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the recycling of waste polylactide from the production process 

and its subsequent use in 3D printing. To optimize the recycling process of polylactic acid, it 

was recycled with the addition of various additives such as poly(3-hydroxybutyrate), talc, 

limestone and chain extenders Joncryl 4368-CS and Raschig Stabilizer 9000. These materials 

were also investigated with the addition of the acetyl tributyl citrate plasticizer. Samples of the 

mixtures were prepared on a twin-screw extruder and subsequently a filament was obtained 

using a single-screw extruder, which was then used for 3D printing by fused deposition 

modelling (FDM) technology. Temperature towers were printed to obtain optimal processing 

temperatures for 3D printing. The effect of the additives on the characteristic temperatures and 

the degree of crystallinity of the PLA was determined by differential scanning calorimetry. The 

effect of the processing on the molecular chain of selected samples was observed by gel 

permeation chromatography. Furthermore, in the experimental part of the bachelor thesis, the 

influence of additives on mechanical properties such as modulus of elasticity, tensile strength 

and elongation was investigated. The molecular weight was increased due to the chain 

extenders. Of the particle fillers for the PLA matrix, talc had better mechanical properties than 

limestone. The greatest effect of the plasticizer was in a mixture with poly(3-hydroxybutyrate). 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Mechanická recyklácia, biopolymér, aditíva, extrúzia, 3D tlač, FDM  

KEYWORDS 

Mechanical recycling, biopolymer, additives, extrusion, 3D printing, FDM  
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ÚVOD 

V posledných dekádach rokov narastá na našej planéte čoraz viacej odpadu, ktorý je 

v mnohých prípadoch možné recyklovať. Medzi najčastejšie zastúpené druhy odpadu patria 

aj plasty. Ich produkcia pochádza z ropy, ktorá nie je obnoviteľným zdrojom. Naviac ich 

degradácia trvá desiatky či stovky rokov. Preto bolo hľadané riešenie aj v tzv. bioplastoch. 

Tento pojem vyjadruje schopnosť plastu biologicky degradovať (pomocou mikroorganizmov) 

alebo produkciu plastu na biologickej báze, či ich kombináciou. Medzi známe bioplasty patrí 

aj kyselina polymliečna (PLA). Aby tvorba plastového odpadu bola menšia, je vhodné ich 

recyklovať. V spolupráci s českou firmou Frusack s.r.o., ktorá vyrába PLA vrecká na zeleninu, 

ovocie či pečivo, bol využitý odpadný materiál PLA vyprodukovaný pri výrobe. 

Medzi pomerne novú a populárnu technologickú metódu výroby patrí 3D tlač. Jej 

výhoda je v kusovom, až malo sériovom modelovaní rôznorodých objektov, ktoré nájdu široké 

uplatnenie. Okrem toho, že PLA je biopolymér, je vhodným a jedným z najviac využívaným 

materiálom pre 3D tlač metódou FDM. Preto vznikla myšlienka spojiť túto technológiu 

s recyklačným odpadom PLA.  

Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh recyklácie odpadnej PLA do podoby 

filamentu na 3D tlač metódou FDM. Aby sa znížila degradácia polylaktátu, vplyvom ďalšieho 

technologického spracovania a zlepšili jeho vlastnosti, boli pripravené rôzne typy zmesí. Návrh 

zmesí spočíval vo využití PLA ako kompozitu s časticovým plnivom, vo vytvorení zmesi 

s ďalším biodegradovateľným polymérom (poly(3-hydroxybutyrátom)), reaktívnymi činidlami 

a zmäkčovadlom. 
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

1.1 Polymliečna kyselina  

Kyselina polymliečna (PLA) patrí do skupiny alifatických polyesterov odvodených 

zo základnej jednotky kyseliny 2-hydroxypropiónovej (kyselina mliečna), ktorá sa vyskytuje 

v dvoch opticky aktívnych stereoizomérnych L-, D-konformáciách (Obr. 1) a získava sa 

syntetickou cestou alebo kvasením uhľohydrátov. PLA je materiál, ktorý sa vyznačuje pevnou 

štruktúrou, termoplastickými vlastnosťami, biodegradabilitou a biopôvodom [1]. 

 

 

Obr. 1: Štruktúra PLA, resp. kyseliny mliečnej a jej konformácie 

 

1.1.1 Vlastnosti  

Zastúpenie jednotlivých izomérov, molekulová hmotnosť, výrobná teplota či doba chladenia sa 

podieľajú na výsledných vlastnostiach PLA. Veľmi dôležitými faktormi sú stereoizoméria 

a teplota pri spracovaní PLA, ktoré ovplyvňujú stupeň kryštalinity. Tá má priamy dopad na 

hustotu, tepelnú kapacitu, reologické či mechanické vlastnosti ako sú modul pružnosti 

a pevnosť v ťahu. Pokiaľ polymér obsahuje viac ako 90 % PLLA, má polymér kryštalický 

charakter, s nižším obsahom kryštalinita klesá. Podľa toho má PLA rozdielne body topenia 

a skleného prechodu, s vyšším obsahom PLLA stúpajú [2]. 

Rozpustnosť a priepustnosť sú dôležitými vlastnosťami PLA, hlavne pri využití ako obalový 

materiál. Nerozpustnosť vo vode, v selektívnych alkoholoch a alkénoch umožňuje túto 

aplikáciu. Priepustnosť PLA pre plyny a vodu je veľmi malá, čo prispieva použitiu PLA ako 

obalový materiál [3]. 
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1.1.1.1 Výhody 

Medzi popredné vlastnosti PLA patria: 

• Biokompatibilita – neuvoľňuje škodlivé látky, nachádza tak využitie v medicínskych 

aplikáciách [4] 

• Spracovateľnosť – výrobný proces je možné uskutočniť niekoľkými technologickými 

postupmi, napr. vstrekovaním, extrúziou, vyfukovaním, tvarovaním, spriadaním 

vlákien [4] 

• Úspornosť na energiu – pri výrobe sa spotrebuje o približne štvrtinu menej energie ako 

u polyméroch ropného pôvodu [4] 

• Ekologickosť – produkcia z prírodných, obnoviteľných zdrojov, biodegraduje, je 

recyklovateľná, kompostovateľná 

1.1.1.2 Nevýhody 

Každý materiál má určité svoje nedostatky. Pri spracovaní a aplikáciách PLA je potrebné 

počítať s obmedzujúcimi faktormi: 

• Nedostatočná húževnatosť – obmedzené použitie pri plastických deformáciách 

s veľkým tlakom [4] 

• Pomalá biodegradácia – záleží na mnohých aspektoch ako sú molekulová hmotnosť, 

stupeň kryštalinity, rýchlosť difúzie vody do polyméru, zastúpenie stereoizomérov, 

teplota prostredia 

• Relatívna hydrofóbnosť – pri styku so živými bunkami môže dôjsť k zápalovej reakcii 

s telesnými tekutinami [4] 

• Absencia reaktívnych skupín postranného reťazca – dôsledkom toho PLA odoláva 

chemickým reakciám [4] 

1.2 Výroba PLA 

So svojou biodegradáciou je PLA veľmi sľubným materiálom k nahradeniu ropných plastov. 

Výrobný proces PLA začína od produkcie monoméru kyseliny mliečnej a vedie až 

k polymerizácií.  

Komerčne vyrábaná PLA je homopolymér L-mliečna kyselina alebo kopolymér D-, L- mliečnej 

kyseliny. Tieto polyméry môžu byť vyrábané niekoľkými technikami ako sú priama 

polykondenzácia, azeotropická dehydratačná polymerizácia a polymerizácia otvorením kruhu 

(ROP) diméru laktidu. Najčastejšou metódou výroby PLA je práve ring--opening 

polymerizáciou diméru kyseliny mliečnej [5]. Stručný prehľad výroby PLA je možné vidieť 

na Obr. 2. 

1.2.1 Priama polykondenzácia 

Priamou polykondenzáciou kyseliny mliečnej sa získa polymér o nízkej molekulovej 

hmotnosti. Proces prebieha hromadne destiláciou s kondenzovaním vody za prítomnosti 

katalyzátora alebo bez neho a postupným zvyšovaním teploty a vákua. Nevýhodou tohto 

procesu je obťažný odvod vody zo zmesi a nekontrolovateľnosť stereoizomérie [5]. 

1.2.2 Azeotropická polykondenzácia 

Azeotropickou polykondenzáciou sa získa polymér s dlhým reťazcom bez použitia látok, ktoré 

polymérny reťazec predlžujú. Vysokomolekulárna PLA sa získa dehydratovaním kyseliny 
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mliečnej a katalyzátoru v aprotickom rozpúšťadle s vysokým bodom varu pod spätným 

chladičom za zníženého tlaku. Nevýhodou sú zvyšky katalyzátoru, ktoré môžu spôsobiť 

problém pri spracovaní, ako je hydrolýza či degradácia. Zvyšky katalyzátoru môžu mať toxické 

účinky v medicínskych aplikáciách. Aby sa katalyzátor deaktivoval, pridáva sa kyselina 

fosforečná alebo sa katalyzátor vyzráža a odfiltruje za pomoci silných kyselín [6]. 

1.2.3 Ring-opening polymerizácia 

Komerčná výroba vysokomolekulovej PLA využíva ring-opening polymerizáciu. Ako prvý 

komerčne syntetizovaný biopolymér z obnoviteľných zdrojov bol Ingeo™, kde sa využila 

práve táto metóda polymerizácie. Laktát potrebný na polymerizáciu musí byť vysokej čistoty, 

čoho sa docieli vákuovou sublimáciou, odstránia sa zvyšky vody a kyslé nečistoty [5]. 

Mechanizmus ROP môže byť katiónového, aniónového alebo koordinačne- charakteru. 

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výslednú makromolekulu polyméru je racemizácia 

systému a miera transesterifikácie v homo alebo kopolymerizáciu [6]. 

 

 

Obr. 2: Reakčný mechanizmus produkcie kyseliny polymliečnej [5] 

 

1.3 Kompostovateľnosť 

Ako už bolo spomenuté, PLA je biodegradovateľný polymér, čo znamená, že vplyvom 

mikroorganizmov, ako sú baktérie a huby, podlieha po určitom čase rozkladu. Skrz 
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enzymatické a metabolické procesy degradujú materiály na vodu, biomasu, CO2 alebo CH4. [5] 

Kompostovanie plastov znamená rozklad látky na produkty a ich následné využitie ako hnojivo 

v poľnohospodárskom priemysle [5]. Podľa normy EN 13432 musí byť materiál 

kompostovateľný do 6 mesiacov a aspoň 90% biodegradovaný [7]. 

1.4 Degradácia PLA 

Proces biodegradácie je zväčša iniciovaný a ovplyvňovaný mnohými reakciami ako sú 

hydrolýza, oxidácia, rádiolýza, fotolýza či biologická reaktivita. Z toho vyplýva, že 

biodegradácia v prírode je celkom náročná. Pri rozklade PLA sa potrebné mikroorganizmy 

dostatočne nevyskytujú v prírode, preto nie je možné kompostovanie PLA v domácom 

prostredí. Účinnejšie je však priemyselné kompostovanie pri 50 °C trvajúce 45-60 dní, ktorého 

konečnými produktami sú H2O a CO2. Degradácia PLA závisí na niekoľkých faktoroch ako sú 

molekulová hmotnosť, kryštalinita, vlastnosti povrchu a prostredie, v ktorom degradácia 

prebieha. PLA sa v ľudskom tele rozkladá pomocou enzýmov v dvoch krokoch. Najskôr sa 

enzýmy adsorbujú na povrchu PLA a následne nastáva hydrolýza esterových väzieb [8]. 

1.5 Recyklácia PLA 

Čoraz častejšie používanie biologicky rozložiteľných bioplastov, ako je PLA, viedlo 

k myšlienke opätovného používania týchto materiálov, dôsledkom čoho je menšie 

environmentálne znečistenie. Dopad materiálu a jeho výroby počas jednotlivých fáz jeho 

životného cyklu popisuje metodika posúdenia životného cyklu (LCA) [1]. Najčastejším 

spracovaním PLA po použití je vo forme kompostu. Niektoré štúdie však poukazujú, že 

recyklácia PLA je oveľa výhodnejšia vzhľadom na životné prostredie [9]. Na Obr. 3 je 

schematicky znázornený proces cyklu života kyseliny polymliečnej. 

  

 

Obr. 3: Cyklus života PLA [9] 
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1.5.1 Proces mechanickej recyklácie PLA 

Mechanická recyklácia je veľmi výhodná vďaka jednoduchosti a kontrolovateľnosti za nízko 

nákladového procesu. Dopad znečistenia výrobným procesom na životné prostredie je 

minimálny [10]. Získaná PLA má však rozdielne vlastnosti ako originál. 

 

 

Obr. 4: Proces mechanickej recyklácie kyseliny polymliečnej [9] 

 

1.5.2 Proces chemickej recyklácie 

Chemická recyklácia môže nastať vo vodnom prostredí, kde dochádza k hydrolýze. Pri tepelnej 

depolymerizácií za vzniku cyklického diméru kyseliny mliečnej, dochádza k intramolekulárnej 

transesterifikácii polyméru (viď Obr. 5 ). Tento postup prebieha iba za náročných podmienok 

ako sú vysoká teplota, vákuum, prítomnosť potrebných katalyzátorov. Potom nasleduje náročné 

čistenie PLA. Proces hydrolýzy je naopak jednoduchý, finančne nenáročný. Rýchlosť 

hydrolýzy je podmienená pH, kryštalinitou a teplotou. Chemicky recyklovaná PLA má rovnaké 

vlastnosťami ako pôvodná [11]. Stručný prehľad procesu chemickej recyklácie PLA sa 

nachádza na Obr. 5. 

 

 

Obr. 5: Chemická recyklácia PLA za pomoci hydrolýzy (prvá rovnica), tepelnej depolymerizácie 

(druhá rovnica) [11] 



12 

 

Obr. 6: Proces chemickej recyklácie PLA [9] 

 

1.6 Využitie PLA 

Vďaka výhodám ako sú vynikajúce vlastnosti, rôzne úpravy procesu výroby, sa PLA využíva 

v mnohých odvetviach, či už ide o každodenné používanie obalov, jednorazové výrobky, 
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lepidlá, rôzne vlákna až po medicínske aplikácie. V Tab. č. 1 [6] je zobrazený stručný prehľad 

aplikácií PLA. 

 

Tab. č. 1: Využitie PLA 

Odvetvie  Popis 

Odevný priemysel Šaty vyrobené z vlákien PLA nezadržujú vlhkosť a zápach. Sú vhodné 

aj pre ľudí s citlivou pokožkou. 

Spotrebiteľský 

priemysel 

PLA nachádza uplatnenie aj ako kryty v elektronických zariadeniach, 

kozmetike, kancelárskych potrebách. Dobrá pevnosť PLA má 

za následok chránenie jemných súčastí elektroniky či kozmetiky. Táto 

vlastnosť je docielená v spojení s vláknami za vzniku kompozitov. 

Taktiež nájde využitie ako obaly na potraviny, jedálenský príbor, 

fľašky a poháre, fólie na jedlo, okná či plastové tašky.   

Nebavlnené produkty Plienky, detské obrúsky, sanitárne podložky, či nákupné tašky 

vyrobené z PLA namiesto PET, PP majú lepší odvod vlhkosti, zníženú 

horľavosť a nedráždia pokožku.  

Inžinierske výrobky Drenážne materiály z PLA sú vhodné pre sypkú zem, kde účinne 

prepúšťajú vodu a odolávajú hydrostatickému tlaku. Vďaka 

biodegradácií PLA nedochádza k znečisteniu životného prostredia. 

Automobilový 

priemysel 

Automobilový priemysel využíva veľké množstvo plastov 

z neobnoviteľného ropného zdroja. Z celkového objemu použitých 

plastov v automobile môže byť recyklovateľných len menej ako 20 %, 

čo má za následok veľké znečistenie. Keďže PLA nezaťažuje životné 

prostredie, využíva sa hlavne v častiach automobilu, ktoré sa už nedajú 

ďalej recyklovať ako sú napríklad rohože.  

Stavebný priemysel Najbežnejším používaním PLA v stavebnom priemysle je na výrobu  

kobercov, tapiet a laminátových podláh. Nahrádza tak používanie 

PVC, ktorý je viac škodlivý pri výrobnom procese používaním 

zmäkčovadiel. 

Poľnohospodárstvo Aplikáciou fólie PLA sa dostáva zemine určitej ochrane, odolnosti 

voči burinám a pomalému hnojeniu. Po určitom čase fólia degraduje 

a pri zbere plodiny sa úplne rozloží. 

Medicínske aplikácie Významné uplatnenie PLA nachádza v medicínskych výrobkoch. 

Používa sa s rôznymi kopolymérmi na výrobu kostných implantátov, 

kĺbov, špendlíkov, skrutiek, obalov na lieky atď.  
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1.7 Modifikácia PLA  

Modifikácia PLA môže byť vykonaná niekoľkými spôsobmi ako napríklad [12]: 

• Chemická kopolymerizácia: získavajú sa ňou dôležité komerčné kopolyméry. 

So správnou voľbou ko-monomérov a ich variáciou sa vyrobia materiály s laditeľnými 

vlastnosťami. 

• Miešanie polymérov: priemyselne rozšírená technológia na získanie nových 

polymérnych materiálov s lepšími vlastnosťami, ktoré sú regulované vstupnými 

polymérmi a zmenou zostavy zmesi. 

• Nanokompozitné technológie: zahrnujú disperziu nanoplnív v polymérnej matrici. 

V dôsledku veľkého povrchu nanoplnív a dostatočnej disperzie dochádza k zlepšeniu 

vlastností nanokompozitov. 

1.7.1 Kopolymerizácia 

Polykondenzáciou monomérov laktátového typu (ε-kaprolaktón) s funkčnými skupinami PLA 

sa získa kopolymér o nízkej molekulovej hmotnosti. Ďalšou možnosťou je kopolymérizácia 

laktátu s iným dimérom, ako je glykolid, δ-valerolaktón, trimetylénkarbonát či etylénoxid, ROP 

procesom k dosiahnutiu vysokomolekulárneho kopolyméru. Najčastejšie používanými 

polymérmi ku kopolymerizácii PLA sú poly(etylén oxid) (PEO) a poly(etylén glykol) (PEG). 

Vysoká biokompatibilita, hydrofilnosť, netoxicita výsledného kopolyméru znižujú interakcie 

bakteriálnych a živočíšnych buniek a adsorpciu bielkovín. Získaný kopolymér taktiež nie je 

antigénny a imunogénny. [13]. 

Narastajúce množstvom monomérnych jednotiek kyseliny glykolovej v kopolymére znižuje 

degradačnú dobu z viac ako 12 mesiacov až na dva mesiace, zatiaľ čo kopolymér kaprolatónu 

sa rozkladá viac než dva roky. [14] 

1.7.2 Miešanie 

K dosiahnutiu lepších vlastností PLA sa polykyselina mieša s rôznymi syntetickými polymérmi 

a biopolymérmi. Zmiešaním PLA a rôznych polymérov, ako sú poly(butylenesukcinát adipát), 

poly(hydroxybutyrát-valerát), poly(etylén glykol), poly(metylmetakrylát), polyetylén, 

poly(etylén oxid) a poly(butylén adipát-ko-tereftalát), vznikne materiál s lepšou 

húževnatosťou, rázovou húževnatosťou a tepelnou stabilitou [15]. Nevýhodou niektorých 

zmesí polymérov s PLA je však ich nemiešateľnosť a slabé mechanické vlastnosti, ktoré sú 

spôsobené nedostatočnou adhéziou na medzifázovom rozhraní polymérov. Tomuto 

nevhodnému deju sa dá predísť kompatibilizačnými technikami [12]. 

1.8 Zmesi PLA 

Keďže PLA má biodegradabilné a biokompatibilné vlastnosti, je výhodné použiť k zmesi 

polymér s podobnými vlastnosťami, ktorý by tak vylepšil nedostatky PLA. Poly(3-

hydroxybutyrát) (PHB) vzniká za pomoci bakteriálnej fermentácie a je schopný biodegradovať 

za aeróbnych aj anaeróbnych podmienok, avšak jeho nedostatkami sú horšia priemyselná 

spracovateľnosť a tvarovateľnosť. V závislosti od molekulárnych hmotností, zložkových 

pomerov polymérov a spracovateľskej teploty, môže zmes PLA/PHB vykazovať určitú 

nemiešateľnosť [16].  
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1.9 Aditíva 

Súčasťou plastov k ich dlhodobému zachovaniu či modifikácii vlastností polyméru slúžia 

aditíva. K odstráneniu nežiadúcich vlastností alebo zlepšeniu mechanických a fyzikálnych 

vlastností je nutná prítomnosť niektorých aditív ako sú antioxidanty, tepelné stabilizátory, 

stabilizátory proti pôsobeniu svetla a iné.  

Niektoré významne aditíva [5]: 

• Plastifikátory: citrátové plastifikátory – trietyl, tributyl, acetyltrietyl, acetyltributyl 

citráty; glycerol,  

• Spomaľovače horenia: polyfosforečnan amónny, organofosfáty, organohalogény 

• Modifikátory rázovej húževnatosti: PEO, PEG, polykaprolakton 

• Tepelné stabilizátory: organociničité zlúčeniny, olovnaté zlúčeniny, zmesi kovových 

solí,  

• Fotostabilizátory: 2-hydroxyfenyl benzotriazol, 2,2,6,6-tetrametylpiperidín  

• Farbivá: antrachinón, difenyl amin, chinolín, azobenzén  

• Kompatibilizátory: polyméry obsahujúce anhydrid kyseliny maleínovej, anhydrid 

funkčných polyesterov 

1.10 Reaktívne spracovanie PLA  

Počas technologického spracovania, hlavne tepelného, dochádza k poklesu vlastností PLA, 

pretože sa znižuje molekulová hmotnosť. Medzi príčiny, ktoré prispievajú k horšej tepelnej 

stabilite patrí vlhkosť, katalyzátor, zvyšný monomér, či reaktívne hydroxylové a karboxylové 

koncové skupiny [17]. K lepšej stabilite či zvýšeniu molekulovej hmotnosti prispieva aj 

multifunkčný epoxid, s ďalšími charakteristickými skupinami kyseliny akrylovej a styrénu (viď 

Obr. 7), komerčný názov Joncryl®, ako činidlo rozvetvujúce polymér (chain extender). 

Niektoré štúdie [18], [19] poukazujú, že Joncryl sa javí ako veľmi účinný chain extender 

v spojení s PLA. Medzi ďalšie reaktívne činidlá potlačujúce hydrolýzu PLA patrí 

poly(karbodiimid) (PCDI, poly-(1,3,5-triisoproplyenfenyl-2,4-carbodiimid)) (Obr. 8) [17].  

 

 

Obr. 7: Štruktúra Joncrylu, multifunkčného epoxidového styrén-arkylového oligomérneho reťazca, kde 

x, y, z sa nachádza od 1-20 [19] 
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Obr. 8: Štruktúra PCDI [17] 

 

1.11 Kompozity  

Význam kompozitov neustále narastá a ich využitie sa uplatní vo všetkých odvetviach. Preto je 

potrebné, aby mali čo najmenší dopad na životné prostredie. Veľmi sľubným materiálom je 

práve PLA, ktorej aplikácia v kompozitoch znižuje za predpokladu využitia zelenej energie 

k syntéze aj emisie skleníkových plynov. Rôzne typy kompozitov, v závislosti od výstuže, 

nachádzajú využitie v širokej škále aplikácií (viď Tab. č. 2). PLA s prírodnými vláknami má 

veľkú výhodu v tom, že sa v ideálny podmienkach získa kompost, ktorý nezaťažuje životné 

prostredie ako syntetické vlákna. Prírodné vlákna sa taktiež vyznačujú nízkou hustotou, 

vysokou špecifickou pevnosťou a tuhosťou a ich funkčné skupiny je ľahké modifikovať. Ich 

nevýhodou je hydrofilnosť, ktorá sa však dá odstrániť za pomoci hydrofóbnych činidiel. 

Kompozity s anorganickými plnivami, ako sú mastenec, uhlíkové plnivá, hydroxyapatit, 

anorganické uhličitany a sírany, sľuda, kaolín a iné, zabezpečujú zmeny fyzikálne, mechanické, 

reologické, či nižšie náklady na výrobu [20].  

 

Tab. č. 2: Stručný prehľad využitia PLA matrice s vláknovou výstužou [20] 

Vlákno  Využitie 

Ľan Automobilový priemysel, vývoj pre štrukturálne aplikácie 

Kenaf Automobilový priemysel (Toyota) 

Sklenené vlákno Biomedicínske aplikácie, špeciálne strojárske aplikácie 

Uhlíkové vlákno Biomedicínske aplikácie 

Iná celulóza Automobilový priemysel 

 

1.12 3D tlač 

3D tlač patrí medzi populárnu technológiu aditívnej výroby (AM), ktorá je schopná zostrojenia 

jednoduchých aj geometricky náročných predmetov. V rôznych odvetviach ako sú priemyselné 

a spotrebiteľské aplikácie, umenie, biotlač, automatizácia, medicínske aplikácie a tlač na voľný 

čas, je 3D tlač veľmi obľúbeným výrobným procesom. 3D tlač má mnoho technologických 

typov, medzi ktoré patria ako najznámejšie stereolitografia (SLA), modelovanie taveného 
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nanášania (FDM), selektívne laserové spekanie (SLS) a selektívne laserové topenie (SLM) 

[21]. 

Popularita 3D tlače je daná mnohými výhodami nielen vo výrobnej, ale aj v ekonomickej sfére. 

Medzi prednosti patrí [22]: 

• Produkcia geometricky komplexných výrobkov, modelov s vysokou presnosťou 

• Nízka produkcia odpadu 

• Prispôsobenie dizajnu 

• Variabilita materiálov (kovy, polyméry, keramiku, betón) 

Nevýhody technológie 3D tlače : 

• Náročné odstránenie zvyškov  

• Vyššia spracovateľská cena a produktov pre veľkoobjemovú výrobu 

1.12.1 Stereolitografia 

Medzi jednou z najstarších metód 3D tlače patrí stereolitografia. Pôsobením ultrafialového 

laserového lúča na tekutú vrstvu živice dochádza k jej vytvrdeniu. Po vytvrdení sa pracovná 

platforma zníži o vrstvu novej živice a laserom opäť dochádza k vytvrdeniu. Nezreagovaná 

živica sa odstráni alebo dodatočne vytvrdzuje UV žiarením. Predmety vytlačené metódou SLA 

sú vysokého rozlíšenia a kvality. Avšak tlač technológia SLA je pomalá a limitovaná použitými 

materiálmi [22]. 

1.12.2 Selektívne laserové spekanie a selektívne laserové topenie 

U metódach SLS a SLM sú použité práškové materiály plastov, keramiky, kovov. Vrstva 

prášku je zo zásobníka prášku privedená na pracovnú dosku. Následne je laserom skenovaná 

a spekaná. Pracovná platforma sa zníži o vrstvu prášku a spekanie laserom sa opakuje. 

Prostredníctvom SLS a SLM technológie sa dosiahne objektov s vysokou pevnosťou a hustotou 

[23]. Nevýhodou je obmedzené použitie materiálov, ktoré sa tavia, ale nerozkladajú účinkom 

lasera. Ďalším nedostatkom je potrebné finálne opracovanie výrobku a odstránenie zvyškov 

prášku [24].  

1.12.3 Modelovanie nanášaním taveniny 

Princípom metódy modelovania nanášaním taveniny (FDM) je špecificky usporiadané 

nanášanie termoplastických materiálov pomocou výtlačnej hlavy. Skrz trysku 3D tlačiarne je 

filament systematicky vytláčaný po vrstvách na stavebnú dosku tlačiarne. Výber polyméru 

pre technológiu FDM je závislý od charakteristiky prenosu tepla a reológie polyméru. Úpravou 

hrúbky rastra, šírky rastrovej medzery, hrúbky rastrovej vrstvy a uhlu rastra je možné korigovať 

morfológiu výrobku, veľkosť pórov a prepojenie jednotlivých vrstiev. Vytlačená tavenina musí 

mať dostatočnú teplotu na to, aby došlo k zjednoteniu predchádzajúceho vytlačeného materiálu 

a zároveň rýchlosť tuhnutia musí byť vysoká, aby sa zabránilo zväčšeniu a roztečeniu 

vznikajúceho objektu. Nevýhodou tejto metódy je zabránenie používaniu živých buniek či 

biologických činidiel v dôsledku vysokej spracovateľskej teploty [24]. 

Medzi najčastejšie využívané materiály pre metódu FDM sú PLA a akrylonitril-butadién-styrén 

(ABS), avšak v poslednej dobe sa používajú aj materiály ako nanokompozity, keramika či 

biopolyméry [21].  
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1.13 Analytické metódy  

1.13.1 Diferenciálna skenovacia kalorimetria 

Princípom metódy je udržiavanie rovnakej teploty referencie a skúmanej vzorky, ktoré sú 

zohrievané vedľa seba. Nulový teplotný rozdiel medzi vzorkou študovanou a referenčnou je 

udržiavaný dodávaním energie do vzorky (ak v nej prebieha endotermický dej) alebo 

do referenčnej vzorky (pokiaľ v skúmanej vzorke prebieha exotermický dej). Diferenciálnou 

skenovacou kalorimetriou (DSC) je možné pracovať so vzorkami o hmotnosti 1 – 100 mg. 

Výsledkom merania je DSC krivka (viď Obr. 9), ktorá zobrazuje tepelný tok v závislosti na čase 

alebo teplote. Plocha pod píkom je priamo úmerná teplu uvoľnenému alebo spotrebovanému 

pri reakcii alebo entalpickej zmene a výška píka je priamo úmerná rýchlosti reakcie. Táto 

metóda slúži k získaniu charakteristických teplôt, ako sú teplota topenia (Tm), sklovitého 

prechodu (Tg), kryštalizácie (Tc), oxidačnej stability apod. [25]. DSC má dva základné typy 

analýzy: 

 

Obr. 9: Priebeh DSC krivky, a) teplota sklovitého prechodu, b) teplota kryštalizácie, c) teplota 

topenia, d) oxidácia, vytvrdzovanie, sieťovanie e) degradácia, vyparovanie [25] 

 

DSC s kompenzáciou príkonu 

Podstatou merania sú dve separované merajúce cely s dvoma teplotnými zdrojmi a obe vzorky 

sú súčasne zohrievané rovnakou rýchlosťou nárastu teploty. Ak začne v študovanej vzorke 

prebiehať termický dej, nastáva zníženie alebo zvýšenie príkonu energie do stanovujúcej 

vzorky, tak aby bol zachovaný nulový rozdiel teplôt medzi študovanou a referenčnou vzorkou. 

Mernou veličinou je teda elektrický príkon [26]. 

DSC s tepelným tokom 

Analýza prebieha v spoločnej kalorimetrickej cele, kde obe vzorky majú svoje teplotné senzory. 

Pri tepelných zmenách vzorky, ktoré sú vyvolané termickými dejmi, je tepelný tok meraný ako 

rozdiel teplôt medzi referenčnou a skúmanou vzorkou [26].  
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1.13.2 Meranie indexu toku 

Meranie indexu toku (MFI) taveniny určuje množstvo polyméru, resp. plastu pretečeného 

cez trysku za čas 10 minút, pri konkrétnej hmotnosti závažia (mnom). MFI meranie prebieha 

pri určitej teplote (T) v závislosti od použitého plastu. Pomocou MFI je možné nepriamo 

stanoviť molekulovú hmotnosť polyméru v plaste. Čím rýchlejšie tavenina tečie, tým má 

polymér kratšie makromolekulárne reťazce, čoho dôsledkom je poníženie pevnosti a tuhosti 

materiálu. Získané hodnoty MFI sa taktiež rovnajú prevráteným hodnotám viskozity daného 

materiálu za špecifických podmienkach. K získaniu hmotnostného indexu toku taveniny (MFR) 

(1) sa využíva priemerná hmotnosť (m) odrezkov vytlačenej taveniny cez trysku za určitý 

časový interval (t). Druhým typom indexu toku taveniny je objemový (MVR), ktorého 

princípom je meranie objemu vytlačenej taveniny, cez trysku za čas 10 minút [27].  

 𝑀𝐹𝑅(𝑇,𝑚𝑛𝑜𝑚)  =  
600 ∙ 𝑚

𝑡
 (𝑔/10 𝑚𝑖𝑛) (1) 

1.13.3 Gélová permeačná chromatografia 

Princípom gélovej permeačnej chromatografie je separácia molekúl látok v závislosti na ich 

veľkosti a tvaru. Stacionárnou fázou chromatografického systému sú gélové častice guľovitého 

tvaru, poväčšine na báze polysacharidov, pre hydrofóbne gély, a polyakrylamidov, 

pre hydrofilný charakter gélu. Molekuly menšie ako je veľkosť pórov stacionárnej fázy sú 

zadržiavané v póroch, zatiaľ čo väčšie molekuly sú unášané mobilnou fázou. Rozdeľovanie 

molekúl nastáva v závislosti na afinite látky k mobilnej a stacionárnej fáze. Pre každú frakciu 

je možne určiť rozdeľovací koeficient Kd, podľa rovnice (2), kde Vo je objem mobilnej fáze 

v kolóne, tzv. mŕtvy objem, Ve je elučný objem frakcie, Vs je objem stacionárnej fáze. Menšie 

molekuly majú Kd blížiaci sa k 1, zatiaľ čo Kd väčších molekúl sa približuje k hodnote 0 [28]. 

 𝐾𝑑 =
𝑉𝑒 − 𝑉0

𝑉𝑠
 (2) 

 

Pomocou GPC je teda možné získať údaje o molekulových hmotnostiach polyméru, ktoré sú 

dôležitou charakteristikou polymérov, so zvyšujúcou hmotnosťou narastá dĺžka polymérneho 

reťazca a tým ovplyvňuje celkové vlastnosti ako je pevnosť, rázová húževnatosť, predĺženie 

v ťahu a iné. Pre vyjadrenie zastúpenia jednotlivých molekulových hmotností sa používa 

distribučná krivka. 

 

1.13.4 Ťahová skúška 

Pôsobením vonkajších síl sa získajú charakteristické vlastnosti materiálov ako napríklad 

pružnosť, pevnosť, plastickosť či húževnatosť. Tieto sily môžu byť rôzneho druhu 

(jednorazové, cyklické, krátkodobé, dlhodobé, statické, dynamické, tlakové, ťahové, rázové, 

ohybové, šmykové). Skúška v ťahu patrí medzi základné mechanické charakteristiky. 

Princípom merania je upnutie testovacieho telesa (u polymérov tzv. „dog bone“) do čeľustí 

trhacieho stroja a teleso sa konštantnou rýchlosťou naťahuje. Pôsobením síl sa teleso predlžuje 

najskôr pružne, potom dochádza k plastickej deformácií až ku konečnému pretrhnutiu. 

Výsledkom merania je ťahová (deformačná) krivka, ktorá predstavuje závislosť napätia na 
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deformácií, resp. veľkosť pôsobiacej sily na predĺžení. V závislosti od typu polyméru je tvar 

krivky rôzny, viď Obr. 10. Z deformačnej krivky sa získajú pevnostné charakteristiky:  

Medza pevnosti (σm): predstavuje maximálne napätie v ťahu, ktoré bolo aplikované na teleso 

počas skúšky a jeho hodnota je daná rov. (3)  

 𝜎𝑚 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑜
    (𝑀𝑃𝑎), (3) 

kde Fmax je sila pôsobiaca na teleso a So je obsah prierezu neporušenej vzorky.  

Medza klzu (σy): určuje napätie, pri ktorom narastá deformácia bez zväčšujúceho napätia, 

dochádza k plastickej deformácií. U semikryštalických polymérov s nižším stupňom 

kryštalinity môže byť napätie na medzi pevnosti totožné s medzou klzu (krivka c na Obr. 10).  

Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí (σb): napätie pri ktorom dochádza k poškodeniu materiálu. 

Pre krehké polyméry môže byť toto napätie identické s napätím na medzi pevnosti (krivka a na 

Obr. 10). 

Modul pružnosti v ťahu (Et): v lineárnej oblasti krivky dochádza k vratnej deformácií materiálu, 

platí pre ňu Hookov zákon (rov. 4). So zvyšujúcim sa napätím, kde je započítaná pružná aj 

plastická deformácia, sa ťahová priamka zakrivuje. Pretože viskoelasické správanie polymérov 

má za následok nelineárny priebeh v počiatočných oblastiach deformačnej krivky, vychádza 

modul pružnosti v ťahu pre hodnoty napätia zodpovedajúce hodnotám pomerného predĺženia 

ε1=0,05% a ε2=0,25% (rov. 5). 

 𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀 =>  𝐸 =
𝜎

𝜀
   (𝑀𝑃𝑎) (4) 

 𝐸𝑡 =
𝜎2 − 𝜎1

𝜀2 − 𝜀1
  (𝑀𝑃𝑎) 

 

(5) 

Relatívne predĺženie pri pretrhnutí (εtb) – ťažnosť: vyjadruje predĺženie materiálu pri dosiahnutí 

medze pevnosti v ťahu: 

 𝜀𝑡𝑏 =
𝐿𝑡𝑏

𝐿
⋅ 100%, (6) 

kde Ltb je vzdialenosť upínacích čeľustí pri pretrhnutí a L je počiatočná vzdialenosť čeľustí [27] 

[29]. 
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Obr. 10: Typické ťahové krivky polymérov, kde a je pre krehký polymér (reaktoplast, 

amorfný termoplast, kompozit), b je pre termoplast s obmedzenou možnosťou orientácie, c 

je pre termoplast s dobrou možnosťou orientácie, d je pre húževnatý polymér (guma) [29] 
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2 PRAKTICKÁ ČASŤ 

2.1 Popis problematiky 

V bakalárskej práci sa venujem recyklácií odpadovej PLA v spolupráci s firmou Frusack. Firma 

Frusack sa zaoberá výrobou znovu použiteľných potravinových vreciek na ovocie, zeleninu či 

pečivo. Keďže PLA vrecká nepatria do odpadkových košov označených ako plasty, je možné 

ich kompostovať v priemyslových kompostárňach alebo opätovne využiť vo forme recyklátu. 

Aby spoločnosť taktiež znížila odpad z výroby, a tým znížila znečistenie životného prostredia, 

rozhodla sa ho recyklovať. Tento odpad je použitý v rámci bakalárskej práce na výrobu 

filamentu do 3D tlačiarne.  

2.2 Materiály 

2.2.1 PLA 

PLA s ktorou sa v tejto bakalárskej práci pracovalo, bola získaná od firmy Frusack ako odpadný 

materiál. Molekulová hmotnosť (Mn) PLA bola 35 210 g/mol. PLA vo forme tenkých vlákien 

bola premenená na granule pomocou jednozávitnicového extrudéra s teplotným profilom 

120/170/170/160 °C od násypky po trysku so 100 ot./min.  

2.2.2 PHB 

Keďže je PHB semi-kryštalický polymér, bol použitý v zmesi s PLA aby zvýšil jej kryštalinitu. 

Na vytvorenie tejto zmesi bol použitý PHB vo forme bieleho prášku EnmatTM Y1000 

od spoločnosti Tianan Biologic Materials Co., Ltd. (Čína).  

2.2.3 Reaktívne činidlá 

K skúmaniu vplyvu reaktívneho činidla na PLA bol použitý Joncryl® 4368-CS, viď Obr. 7, od 

firmy BASF B.V. (Holandsko) a Stabilizer 9000 v pevnom skupenstve s vysokou molekulovou 

hmotnosťou (2-3 ∙ 104 g/mol) od firmy Rashig GmbH. 

2.2.4 Plnivá 

Ako plnivo do kompozitov, ktoré sú všade vôkol nás a súčasťou každodenného života, bol 

použitý mastenec (Mg3Si4O10(OH)2) KT5 od spoločnosti Koltex Color, s. r. o, ktorý je veľmi 

využívaný ako plnivo s PLA matricou čo potvrdzujú aj niektoré štúdie [30], [31], a vápenec 

(CaCo3) WW-2 dodaný firmou Piotrowice II, s. r. o. (Tarnobrzeg) ako najbežnejšie plnivo 

v plastovom priemysle. 

2.2.5 Plastifikátor 

Pre zlepšenie flexibility, ťažnosti a spracovateľnosti sa použil Acetyltributyl citrát (ATBC) 

s označením Citrofol® BII od společnosti Jungbunzlauer ako netoxický a biodegradibilný 

plastifikátor.  

2.3 Kompaundácia 

Jednotlivé vzorky, ktorých označenie a zloženie sa nachádza v Tab. č. 3 boli pripravené 

navážením zložiek a mechanickým premiešaním v nádobe. Následne boli vzorky nadávkované 

do dvojzávitnicového extrudéra s rozmermi závitu D = 16 mm a L/D = 40, od firmy LabTech 

Engineering Company LTD (Samutprakarn, Thajsko). Konkrétne podmienky extrúzie vzoriek 
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sú uvedené v Tab. č. 4. Tavenina vytlačená zo zariadenia, bola okamžite chladená vo vodnom 

kúpeli a zgranulovaná, pretože šírka filamentu mala nepresný rozmer, potrebný do 3D tlačiarne. 

 

 

Tab. č. 3: Označenie vzoriek s konkrétnymi receptúrami 

Názov vzorky 
PLA 

(hm.%) 

Mastenec 

(hm.%) 

PHB 

(hm.%) 

Vápenec 

(hm.%) 

ATBC 

(hm.%) 

Joncryl 

(hm.% 

Stabilizer  

(hm.%) 

PLA 100       

PLA + PHB 67 3 30     

PLA + 10 M 90 10      

PLA + 20 M 80 20      

PLA + 10 V 90   10    

PLA + 20 V 80   20    

PLA + J 99     1  

PLA + S 99      1 

PLA_P 92    8   

PLA_P + PHB 59 3 30  8   

PLA_P + 10 M 82 10   8   

PLA_P + 20 M 72 20   8   

PLA_P + 10 V 82   10 8   

PLA_P + 20 V 72   20 8   

PLA_P + J 91    8 1  

PLA_P + S 91    8  1 
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Tab. č. 4: Teplotný profil od násypky až po trysku a otáčky dvojzávitnicového extrudéra  

Názov vzorky T (°C) n (ot./min) 

PLA 80/175/180/185/185/185/180/170/160/155 65 

PLA + PHB 80/175/180/185/185/185/180/170/160/155 65 

PLA + 10 M 80/175/180/185/185/185/180/170/160/155 65 

PLA + 20 M 80/175/180/185/185/185/180/170/160/155 65 

PLA + 10 V 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 45 

PLA + 20 V 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 45 

PLA + J 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

PLA + S 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

PLA_P 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

PLA_P + PHB 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 80 

PLA_P + 10 M 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

PLA_P + 20 M 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

PLA_P + 10 V 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

PLA_P + 20 V 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

PLA_P + J 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

PLA_P + S 150/175/180/185/185/185/180/170/160/155 50 

 

2.4 Extrúzia strún 

Aby bol získaný vhodný priemer filamentu pre 3D tlačiareň, granule z predchádzajúcej extrúzie 

boli nadávkované do jednozávitnicového extrudéra. Najskôr boli vzorky však zbavené vlhkosti 

v sušiarni pri teplote 45°C. Pre každú vzorku bol rozdielny teplotný profil a otáčky extrudéra. 

Konkrétne podmienky extrúzie sa nachádzajú v Tab. č. 5. Filament z extrudéra bol pomocou 

zariadenia kontinuálne odťahovaný a prechádzal cez chladiacu vodnú nádrž a detekciu, ktorá 

kontrolovala stanovený priemer hrúbky struny 1,75 mm. Výsledný filament bol vyrábaný 

s toleranciou ± 0,2 mm čo je v rámci stanoveného experimentu prijateľná odchýlka.  
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Tab. č. 5: Teplotný profil od násypky až po trysku a otáčky extrudéra 

 

 

2.5 Analytické metódy 

2.5.1 Index toku taveniny 

Pre stanovenie tokových vlastností vzoriek bola použitá metóda MFI, ktorá je veľmi využívaná 

v priemysle. K meraniu bol použitý plastometer Dynisco LMI 5001. Plastometer bol 

vytemperovaný na teplotu 210 °C. Približne 10 g vzorky bolo nasypaných do komory 

plastometra. Po určitom časovom intervale potrebnom k prehriatiu vzorky bolo spustené 

2,16 kg závažie a zahájené meranie. Index toku taveniny bol meraný po dobu 300 s. 

2.5.2 Gélová permeačná chromatografia 

Pomocou gélovej permeačnej chromatografie (GPC) boli stanovené priemery molekulových 

hmotností a stupeň polydisperzity. Meranie bolo vykonané na prístroji Agilent Technologies 

1100 Series, ktorý bol vybavený izokratickým čerpadlom, zberačom frakcií a automatickým 

dávkovačom. Kolóna GPC bola pri teplote 23 °C kalibrovaná štandardným roztokom 

o koncentrácii 1 ml/g. Ako eluent bol použitý chloroform s prietokovou rýchlosťou 1 ml/min. 

Nástrek vzorky činil 50 μl o koncentrácií 1 g/l. Jednotlivé frakcie boli zistené pomocou 

detektora indexu lomu. 

Názov vzorky T (°C) n (ot./min) 

PLA 170/180/170/160 20 

PLA + PHB 165/180/185/165 20 

PLA + 10 M 180/180/175/160 21 

PLA + 20 M 185/185/180/165 20 

PLA + 10 V 185/190/190/170 21 

PLA + 20 V 190/195/195/170 30 

PLA + J 190/195/195/170 30 

PLA + S 190/195/195/170 22 

PLA_P 190/195/195/170 33 

PLA_P + PHB 180/185/185/170 28 

PLA_P + 10 M 180/185/185/170 27 

PLA_P + 20 M 185/195/195/165 25 

PLA_P + 10 V 190/195/195/170 20 

PLA_P + 20 V 185/190/190/165 36 

PLA_P + J 160/180/190/165 45 

PLA_P + S 175/180/190/155 45 
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K stanoveniu presnejších molekulových hmotností PLA_ref (vzorka PLA po prvej extrúzií) 

boli hodnoty molekulových hmotností spriemerované z piatich vzoriek a vypočítaná chyba 

merania pomocou funkcie SMODCH.VÝBER.S. v programe EXCEL (viď Tab. č. 8). 

2.5.3 Diferenciálna skenovacia kalorimetria 

K sledovaniu entalpických zmien jednotlivých vzoriek a získanie ich charakteristických teplôt 

bola použitá metóda DSC. Navážka vzorky činila približne 10 mg a na meranie bol použitý 

prístroj Discovery DSC 2 500 od spoločnosti TA INSTRUMENTS. Na analýzu všetkých 

vzoriek bol nastavený rovnaký teplotný program. Najskôr bola vzorka ochladená rýchlosťou 

20 °C/min na teplotu – 30 °C s následnou izotermickou výdržou po dobu 1 minúty. V prvom 

ohreve bola vzorka zohriata rýchlosťou 10 °C/min na teplotu 200 °C s minútovou izotermickou 

výdržou. Ochladenie na teplotu −30 °C prebiehalo s rovnakou rýchlosťou 10 °C/min. Po 

izotermickej výdrži sa teplotný program zopakoval, kde teplota chladenia skončila pri 30 °C. 

Získané dáta, ktoré sa nachádzajú v Tab. č. 9 boli spracované a vyhodnotené pomocou 

univerzálneho programu TRIOS.  

Pre výpočet stupňa kryštalinity bolo použitý vzťah [30]: 

 𝐾 =  
∆𝐻𝑚−∆𝐻𝑐𝑐

∆𝐻𝑚
0 ∙𝑤𝑃𝐿𝐴

∙ 100%, (7) 

kde ΔHm je hodnota entalpie topenia, ΔHcc predstavuje entalpiu studenej kryštalizácie a ΔHm
0 

je hodnota entapie 100% kryštalického polyméru, pre PLA sa rovná táto entalpia hodnote 

93,1 J/g (respektíve 146 J/g pre PHB). Pri výpočte stupňa kryštalinity vzoriek PLA + PHB 

a PLA_P + PHB bol zahrnutý i stupeň kryštalinity PHB. wPLA predstavuje hmotnostný podiel 

PLA. 

2.6 3D tlač 

Pre 3D tlač testovacích teliesok bola použitá tlačiareň Prusa i3MK3 od firmy Prusa Research 

s.r.o.. Pomocou softwaru Autodesk Fusion 360 bolo navrhnuté testovacie teliesko, tzv. teplotná 

veža (Obr. 11), na zistenie ideálnej teploty tlače. Teplota tlače veže bola nastavená od 220 °C 

do 150 °C, pričom nasledujúce poschodie veže smerom nahor bolo tlačené o 5 °C menšou 

teplotou tlače. Na porovnanie kvality tlače bola vytlačená teplotná veža z komerčnej PLA. 

K stanoveniu mechanických vlastností jednotlivých vzoriek ako sú pružnosť, pevnosť, boli 

vytlačené testovacie telieska, tzv. dogbone. Podmienky tlače dogbonov boli od štandardných 

upravené podľa štúdie [32]. 
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Obr. 11: Model teplotnej veže: A), B), C) pohľady z boku,  

D) axometrický pohľad, E) pohľad zhora [33] 

 

2.7 Ťahová skúška 

Vytlačené testovacie telesá boli podrobené ťahovej skúške na zistenie základných 

mechanických vlastností jednotlivých materiálov. Meranie bolo vykonané na univerzálnom 

skúšobnom stroji Zwick Z 010 S s 1 kN meracou hlavou. Skúšobné telesá, pre každý materiál 

bolo zmeraných 6 vzoriek, boli uchytené do pneumatických čeľustí s rýchlosťou posunu 

50 mm/s. Modul pružnosti bol meraný z pozície priečnika bez extenzometra. Namerané 

charakteristiky a chyby meraní boli vyhodnotené pomocou príslušného radiaceho počítača. 
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3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

3.1 Index toku taveniny 

Z výsledkov merania, viď Tab. č. 1Tab. č. 6, je možné vidieť, že opakovaným tepelným 

zaťažením dochádza k zníženiu molekulovej hmotnosti dôsledkom degradácie. Taktiež 

účinkom zmäkčovadla sa znižuje viskozita taveniny. Efekt rôznych zložiek a ich percentuálne 

zastúpenie na tok taveniny je vidieť na Obr. 12. Podobný trend vykazujú vzorky s použitím 

plastifikátora. S použitím chain extenderov Joncrylu a Stabilizeru klesla hodnota MFI, čím sa 

preukázala ich schopnosť predĺžiť molekulárny reťazec, a tak zväčšiť molekulovú hmotnosť. 

Naopak s použitím vápenca a PHB, index toku taveniny výrazne stúpa, čo môže pri 3D tlači 

predstavovať problém. Index toku taveniny bol porovnaný s referenčnou vzorkou vstupnej PLA 

materiálu, teda vzorkou bez spracovateľského cyklu dvojzávitnicovým extrudérom.  

Tab. č. 6: Namerané hodnoty indexu toku taveniny 

Názov vzorky MVR (cm3/10 min) Názov vzorky MVR (cm3/10 min) 

PLA_ref 67   

PLA 100 PLA_P 105 

PLA + PHB 147 PLA_P + PHB 170 

PLA + 10 M 114 PLA_P + 10 M 119 

PLA + 20 M 87 PLA_P + 20 M 124 

PLA + 10 V 207 PLA_P + 10 V 193 

PLA + 20 V 161 PLA_P + 20 V 196 

PLA + J 40 PLA_P + J 25 

PLA + S 40 PLA_P + S 39 

 

Obr. 12: Index toku taveniny bez použitia plastifikátora 
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3.2 Gélová permeačná chromatografia 

Pre zistenie efektu reaktívnych činidiel Joncrylu a Stabilizeru a vplyvu plastifikátora bola 

využitá metóda GPC. Z Tab. č. 7 je vidieť, že chain extendery výrazne zvyšujú molekulovú 

hmotnosť, prostredníctvom reakcií medzi reaktívnymi skupinami polyméru a chain extenderu, 

a tým predlžujú molekulárny reťazec. Použitím plastifikátora ATBC môže dochádzať k určitým 

interakciám s PLA [34], [35] alebo k chemickým reakciám, kedy jeho pôsobením dochádza 

k zvýšeniu molekulovej hmotnosti. Tento jav sa preukázal aj vo zmesi s Joncrylom, kedy 

vzorka obsahovala najviac frakcií s najvyššou molekulovou hmotnosťou reťazca. Použitím 

Stabilizeru 9000 bez a so zmäkčovadlom sa molekulové hmotnosti výrazne nelíšia, čo sa 

potvrdilo aj pri MFI.  

Pri používaní vrecka sa molekulová hmotnosť použitej tkaniny výrazne neznižuje, čo znamená, 

že nedochádza k výraznému starnutiu materiálu. Z Obr. 13 je vidieť distribúciu jednotlivých 

molekulových hmotností polyméru. Namerané hodnoty boli taktiež porovnané so vstupným 

materiálom vo forme vlákna bez ďalšieho spracovateľského cyklu.  

 

Tab. č. 7: Molekulové hmotnosti a stupeň polydisperzity jednotlivých vzoriek 

Názov vzorky Mn (g/mol) Mw (g/mol) Mz (g/mol) D 

PLA vlákno 35 210 127 900 227 200 3,6 

Použité vrecko 23 300 126 300 230 400 5,4 

PLA_ref 56 504 134 600 222 200 2,4 

PLA 52 860 122 500 209 700 2,3 

PLA + J 56 730 138 400 237 700 2,4 

PLA + S 65 920 138 900 234 600 2,1 

PLA_P 59 670 133 200 226 300 2,2 

PLA_P + J 70 480 165 500 302 800 2,3 

PLA_P + S 65 350 142 400 235 900 2,2 

 

Tab. č. 8: Štatistická chyba merania metódou GPC 

 Mn (g/mol) Mw (g/mol) Mz (g/mol) D 

PLA_ref 56 504 134 600 222 200 2,4 

SMODCH.VÝBER.S. 5 520 3 296 7 721 0,2 

Odchýlka merania (%) 9,8 2,4 3,5 10,2 
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Obr. 13: Distribučné krivky PLA s použitím reaktívnych činidiel a plastifikátora 

 

 

3.3 Diferenciálna skenovacia kalorimetria 

Keďže dáta z prvého behu DSC zohľadňujú aj teplotnú históriu polyméru, pre ďalšie 

vyhodnocovanie sa používali dáta z druhého behu DSC, ktoré sa nachádzajú v  Tab. č. 9. 

Najväčší stupeň kryštalinity bol zistený u vzorky PLA + 20 M, čo potvrdzuje aj jej teplota 

kryštalizácie. Vysoký stupeň kryštalinity je spôsobený nukleačným efektom mastenca. Možno 

predpokladať, že vzorky s najväčším stupňom kryštalinity budú mať lepšie mechanické 

vlastnosti ako sú modul pružnosti a tvrdosť. 

U vzoriek, kde sa pri Tm vyskytli dva píky ako je vidieť na Obr. 14, mohli byť spôsobené nielen 

rozličnou kryštalickou morfológiou komponentov, ale aj vedľajšími chemickými reakciami, 

ktoré sa často prekrývajú a narúšajú pík, napr. tavenie prísad, sekundárna kryštalizácia alebo 

rozkladná reakcia. U vzorky PLA + 10 V je vidieť, že účinok menšieho množstva vápenca 

pôsobí aj ako nukleačné činidlo.  

Pôsobením reaktívnych činidiel dochádza k zníženiu kryštalinity. Tento efekt je možné 

pozorovať hlavne u vzorky PLA + S, Obr. 15, Obr. 16, kde sa vyskytol aj pík znázorňujúci 

studenú kryštalizáciu. Účinkom plastifikátora sa zvyšuje stupeň kryštalinity u väčšiny vzoriek. 

Je známe, že pôsobením zmäkčovadla dochádza k zníženiu charakteristických teplôt Tg, Tm, Tcc, 

Tc polyméru, viď Obr. 17. Mobilita molekúl PLA však vzrastie, a tým sa zvyšuje rýchlosť 

kryštalizácie.  
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Pri procese chladenia, viď Obr. 16, mali vzorky s nižším obsahom kryštalickej fázy (PLA_ref, 

PLA, PLA + S) veľmi nízky pík kryštalizácie. Vzorky s použitím chain extenderov 

a plastifikátora vykazovali výrazne odlišné tvary píkov kryštalizácie. Tvary kryštalizačných 

píkov ostatných zmesí boli podobné ako u vzorky PLA + 20 M. 

 

Tab. č. 9: Charakteristické veličiny získané z DSC merania 

Názov vzorky 
Tg2 

(°C) 

Tcc2 

(°C) 

Hcc2 

(°C) 

Tm2 

(°C) 

Hm2 

(J/g) 

Tc2 

(°C) 

Hc2 

(J/g) 

K  

  (%) 

PLA_ref 54,2 102,8 33,8 167,9 41,3 90,0 9,8 8,1 

PLA 53,7 100,6 25,6 166,9 42,2 92,9 19,1 17,8 

PLA + PHB    168,5 52,7 107,1 43,7 48,8 

PLA + 10 M    168,4 40,8 113,5 38,4 48,7 

PLA + 20 M    168,4 39,2 114,9 36,0 52,6 

PLA + 10 V    167,7 41,9 106,9 38,8 50,0 

PLA + 20 V    167,4 36,1 98,6 30,9 48,4 

PLA + J 56,1   167,3 38,6 97,7 33,5 41,9 

PLA + S 55,5 97,7 18,3 167,1 37,8 90,9 11,9 21,1 

PLA_P 37,1 83,0 5,8 164,7 39,7 85,4 27,9 39,5 

PLA_P + PHB    165,1 50,3 102,5 40,3 42,2 

PLA_P + 10M    165,4 38,0 111,2 37,0 49,8 

PLA_P + 20M    164,9 33,3 111,5 31,0 49,6 

PLA_P + 10 V    165,0 37,6 104,5 34,8 49,2 

PLA_P + 20 V    164,1 32,9 96,8 31,2 49,0 

PLA_P + J    164,2 35,9 108,5 29,2 42,3 

PLA_P + S 40,3 90,8 11,2 164,0 35,1 84,8 14,7 28,2 
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Obr. 14: Účinok plnív na PLA matricu 

 

 

 

Obr. 15: Vplyv reaktívnych činidiel Joncrylu a Stabilizeru na termické správanie PLA 
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Obr. 16: DSC záznam kryštalizačnej krivky pri druhom behu chladenia 

 

 
Obr. 17: Vplyv plastifikátora ATBC na termické vlastnosti PLA 
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3.4 3D tlač 

Na stanovenie ideálnej teploty tlače pre jednotlivé vzorky boli vizuálne zhodnotené 

a obodované jednotlivé geometrické prvky veže. Presnosť vodorovnej kruhovej diery 

poukazuje na schopnosť materiálu vytvárať previsy. Podobný úsudok podáva aj priečna výstuha 

v zadnej časti veže. Vzhľad zvislých stĺpikov určuje schopnosť materiálu vytvárať úzke 

a vysoké objekty. V dutom objeme telesa je následne zhodnotený stringing, teda tenké vlasové 

vlákna, vyjadrujúce tekutosť a súdržnosť taveniny, a taktiež odráža vplyv retrakcie filamentu 

pri tlači.  

Z Tab. č. 10 je vidieť, že použitie zmäkčovadla môže viesť k menej presnejšiemu vytlačeniu 

objektu. Medzi najlepšie materiály pre FDM predstavujú vzorky PLA + PHB a PLA + J.  

 

Tab. č. 10: Vizuálne hodnotenie teplotných veží (1 najlepšie, 5 najhoršie) a stanovenie teploty tlače 

Názov vzorky 
Ideálna 

teplota (°C) 

Vodorovná 

diera 

Priečna 

výstuha 

Zvislé 

stĺpiky 
Stringing 

PLA 185 2 3 2 2 

PLA + PHB 195 1 1 1 2 

PLA + 10 M 175 2 3 2 2 

PLA + 20 M 195 2 2 2 3 

PLA + 10 V 195 2 1 3 2 

PLA + 20 V 195 1 1 2 2 

PLA + J 190 1 1 1 2 

PLA + S 175 2 3 2 2 

PLA_P 170 2 4 2 3 

PLA_P + PHB 170 2 3 2 2 

PLA_P + 10 M 180 3 4 3 2 

PLA_P + 20 M 195 2 5 3 3 

PLA_P + 10 V 170 2 3 2 3 

PLA_P + 20 V 170 1 3 1 3 

PLA_P + J 175 2 1 2 2 

PLA_P + S 170 2 3 2 2 

 

3.5 Ťahová skúška 

Namerané vlastnosti jednotlivých materiálov ako sú modul pružnosti, medza pevnosti, 

respektíve medza klzu a ťažnosť boli graficky vyhodnotené ako je možné vidieť na Obr. 18,  

Obr. 19,Obr. 20. Väčšina materiálov vykazovala tvar krivky c, viď Obr. 10, pri niektorých 



35 

vzorkách bol však tvar krivky a, hlavne u vzorkách, ktoré obsahovali vápenec. Vzorky s 

obsahom vápenca majú najmenšiu ťažnosť, kde príčinou môže byť slabá kompatibilita vápenca 

a matrice, pretože sa použil neupravený vápenec. Príčinou slabej adhézie môže byť hydrofilný 

charakter plniva s hydrofóbnou matricou. Pri zvyšujúcom sa obsahu vápenca v PLA dochádza 

síce k lepšiemu modulu pružnosti, ťažnosť a medza pevnosti sa naopak zhoršili v porovnaní 

s nevystuženou PLA.  

Mastenec, ako plnivo v porovnaní s vápencom, vykazuje v zmesi s PLA jej lepšie mechanické 

vlastnosti. Tie závisia ako aj u vápenca na disperzii a orientácií častíc plniva a ich adhézii 

k matrici. Dobrá disperzia mastenca v PLA je daná jeho štruktúrou, ktorá má doštičkovitý tvar. 

Naviac má mastenec charakter nukleačného činidla pre PLA, ktoré zvyšuje stupeň kryštalinity. 

Materiály obsahujúce plastifikátor mali nižšie hodnoty modulu pružnosti a medze pevnosti 

oproti vzorkám bez zmäkčovadla. Naopak, v porovnaní s ťažnosťou vykazovali zmäkčené 

vzorky v rámci chybových úsečiek opačný efekt. Zníženie modulu pružnosti a medze pevnosti 

je dôsledkom toho, že plastifikátor uvoľňuje pohyb molekúl matrice a oslabuje interakcie medzi 

polymérnou matricou a plnivom.  

Najvýraznejší nárast ťažnosti po pridaní zmäkčovadla je možné pozorovať u vzoriek s PHB. 

Tento efekt je spôsobený synergickým účinkom zmesi PLA-PHB-ATBC, čo potvrdzujú aj 

niektoré štúdie [16].  

Zvýšením molekulovej hmotnosti chain extendérmi pozitívne vplýva na mechanické vlastnosti. 

Predĺžením polymérneho reťazca, dochádza k najväčšej odolnosti oproti pôsobiacemu 

zaťaženiu.  

 

 

Obr. 18: Moduly pružnosti jednotlivých materiálov 

2

3

4

5

6

E
 (

G
P

a
)

Modul pružnosti

bez plastifikátora

s plastifikátorom 



36 

 

Obr. 19: Medza pevnosti, resp. medza klzu vzoriek 

 

 

 

 

Obr. 20: Relatívne predĺženie pri pretrhnutí 
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ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo recyklovať odpadný materiál kyseliny polymliečnej 

produkovaný firmou Frusack s. r. o. a následne použiť recyklovanú PLA ako filament v 3D 

tlači metódou FDM. K optimalizácii recyklačného postupu bolo navrhnutých niekoľko zmesí, 

ktoré boli porovnávané s referenčnou polymliečnou kyselinou bez prímesi.  

Boli vytvorené dva druhy kompozitov PLA matrice s časticovým plnivom mastenca 

a vápenca. Z ťahovej skúšky bolo zistené, že obsah mastenca v PLA spôsobil najväčšie 

zvýšenie modulu pružnosti v ťahu. Tento efekt sa stupňoval s narastajúcim obsahom mastenca 

v matrici. Príčinou vyššieho modulu pružnosti v ťahu zmesí PLA s mastencom ako s vápencom 

je lepšia kompatibilnosť mastenca k polymérnej matrici PLA. Navyše z merania indexu toku 

taveniny bol preukázaný degradačný účinok vápenca na PLA matricu. Zvýšením molekulovej 

hmotnosti použitím chain extenderov Joncrylu 4368-CS a Stabilizeru 9000 majú materiály 

najvyššie medze pevnosti, a teda je materiál schopný odolávať najväčšiemu napätiu do vzniku 

defektov. Zo záznamu diferenciálnej skenovacej kalorimetrie bol pozorovaný vplyv 

plastifikátora na charakteristické teploty Tm, Tg, Tc materiálov, pričom bolo zistené, že jeho 

účinkom došlo k zníženiu týchto teplôt, a teda aj k poklesu ideálnej teploty 3D tlače. Taktiež 

pôsobením plastifikátora boli znížené hodnoty modulu pevnosti a pružnosti v ťahu. Vplyvom 

zmäkčovadla môže dochádzať k určitím interakciám a reakciám s PLA, ktoré boli preukázané 

gélovou permeačnou chromatografiou zvýšením molekulovej hmotnosti. Vo vzorke PLA 

s PHB a plastifikátorom bol pozorovaný zvýšený zmäkčujúci účinok, ktorý sa prejavil 

zvýšením ťažnosti materiálu.  

Z pripravených zmesí boli vyrobené funkčné filamenty pre 3D tlač. Vizuálne najlepšie 

zhodnotené vytlačené predmety boli z materiálov, ktoré neobsahovali zmäkčovadlo. Občasné 

nedokonalosti vytlačených objektov oproti predmetom vytlačených z komerčného filamentu 

PLA predstavovali vzorky s časticovým plnivom. Vhodnými materiálmi pre 3D tlač metódou 

FDM sa preukázali zmesi PLA + PHB a PLA + Joncrylu 4368-CS. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

ABS Akrylonitril-butadien-styren  

AM Aditívna výroba Aditive manufacturing 

ATBC Acetyl tributylcitrát  

DSC Diferenciálna skenovacia kalorimetria Differential scanning calorimetry 

EN Európska norma European standard 

FDM Modelovanie taveného nanášania Fused deposition modeling 

GPC Gélová permeačná chromatografia Gel permeation chromatography 

LCA Posúdenie životného cyklu Life Cycle Assessment 

MFI Index toku taveniny Melt flow index 

MFR Hmotnostný index toku taveniny Melt mass flow rate 

Mn Číselne stredná molekulová hmotnosť The Number Average Molecular Weight 

MVR Objemový index toku taveniny Melt volume flow rate 

Mw Hmotnostne stredná molekulová hmotnosť The Weight Average Molecular Weight 

Mz z-priemer molekulovej hmotnosti The z-average molar mass 

PCDI poly-(1,3,5-triisoproplyenfenyl-2,4-

carboimid 

Poly(carbodiimide) 

PEG Poly(etylén glykol) Poly(ethylene glycol) 

PEO Poly(etylén oxid) Poly(ethylene oxid) 

PHB Poly(3-hydroxybutyrát) Poly(3-hydroxy butyrate) 

PLA Kyselina polymliečna Polylactic acid 

PLLA Kyselina L-polymliečna L-polylactic acid 

Resp. Respektíve  

SLA Stereolitografia Stereolithography 

SLM Selektívne laserové topenie Selective laser melting 

SLS Selektívne laserové spekanie Selective laser sintering 

Tc Teplota kryštalizácie Crystallization temperature 

Tcc Teplota studenej kryštalizácie Cold crystallization temperature 

Tg Teplota sklovitého prechodu Glass transition temperature 

Tm Teplota topenia Melting temperature 

 


