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1  ÚVOD 
Isotaktický polypropylen (iPP) patří mezi nejvíce rozšířené polymery.[1] Má však 

nízkou houževnatost, modul pružnosti a pevnost na mezi kluzu. Použitím 
zpracovatelských podmínek procesu dloužení je možné tyto vlastnosti modifikovat 
tak, aby došlo k nárůstu orientace iPP ve směru rovnoběžném ke směru zpracování. 
Tím dochází k nárůstu pevnosti, modulu pružnosti v tahu, energie do lomu 
a odolnosti k cyklické deformaci. 

Třebaže je za laboratorních podmínek orientovaný polypropylen nad teplotou 
skelného přechodu, nedochází k výraznému samovolnému poklesu jeho délky 
s časem. Krystalické oblasti totiž formují pseudo síť, která svou tuhostí vytváří 
bariéru působící proti vnitřnímu pnutí orientovaných molekul. S nárůstem teploty 
temperace se snižuje schopnost této bariéry odolávat smrštění. Při teplotě alfa 
relaxace (Tα) se začínají významně projevovat konformačně entropické efekty 
řetězců, které narůstají až do teploty tání (Tm). Oblast teplot Tα až Tm je 
u vydlouženého polymeru spojena se smrštěním a také s výrazným poklesem 
pevnosti a modulu pružnosti. Smrštění a změna těchto mechanických vlastností 
závisí nejen na teplotě temperace (stupni natavení krystalitů), na míře orientace 
řetězců, ale také na přítomnosti strukturních defektů. 

Z reologického pohledu mohou být orientované materiály chápány jako systémy 
dvou pružin, v nichž první natažená pružina popisuje orientované řetězce a pružina 
druhá nenatažená řetězce v krystalických oblastech. Také může být polymer popsán 
s využitím již dříve použitých modelů, které používají teplotně závislou entropickou 
pružinu. 

 
2  CÍLE PRÁCE 
V této práci je vytyčeno několik cílů, které jsou zde formulovány: 
1. Stěžejním cílem této práce je stanovit vliv teplotní historie na vztah 

mezi strukturou a vlastnostmi orientovaného polypropylenu. 
2. Mezi základní cíle patří stanovení délkové změny měřených pásků 

a konformačně entropické efekty za dynamických podmínek u vzorků 
nativních a změny pevnosti, tažnosti a modulu pružnosti za podmínek 
statických u vzorků nativních a temperovaných. 

3. Dále je snaha stanovit kalorimetrické charakteristiky různě orientovaných 
a různě temperovaných monofilů. U zpracovaných křivek je stanovena 
krystalinita, pološířka píku a teplota tání T2m. Křivky tání DSC budou dále 
vyhodnoceny pomocí dekonvoluce. 

4. Rentgenová analýza bude vyhodnocena pro stanovení míry orientace 
krystalických oblastí a velikosti krystalitů. 

5. Naměřené hodnoty modulů pružnosti, krystalinity a orientační funkce 
krystalické fáze byly využity pro stanovení celkové orientace řetězců. 
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6. Isotermní měření dynamického modulu a délkové změny vzorku budou 
aplikovány na výpočet modulu entropické pružiny. 

7. Stanovením volného smrštění vzorků bude vypočítána míra změny smrštění 
se stupněm orientace. Dále jaká je ochota vzorku vracet se zpět na původní 
délku. 

8. Využitím statických tahových testů za vyšších teplot budou stanoveny síly 
smrštění v závislosti na teplotě měření. Naměřené křivky budou použity 
pro vyhodnocení závislosti členů reologického modelu na teplotě. 

 
3  TEORETICKÁ ČÁST 
3.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ISOTAKTICKÉHO 

POLYPROPYLÉNU 
Díky svým vyváženým vlastnostem, možnosti jednoduše tyto vlastnosti měnit 

a nízké ceně, je isotaktický polypropylen (iPP) jedním z ekonomicky 
nejdůležitějších [1,2] a nejrozšířenějších termoplastických materiálů. Je používán 
v extrémně široké škále aplikací, např. obaly na potraviny, tkaniny (lana, rohože 
a termoprádlo), automobilové součásti, laboratorní vybavení, lékařské přístroje, 
reproduktory, bankovky, spotřební zboží, ale také tvarově náročné výrobky, trubky 
a speciální tkaniny.[1,2] 

Polymerací nejsou nikdy připraveny řetězce s jednou takticitou zastoupenou 
100%. Vždy je přítomen nízký podíl některé z ostatních uvedených uspořádání 
(např. isotaktický polypropylen připravený s takticitou 99,7 %). Ze tří modifikací 
(a–, s–, i–) se nejvíce vyrábí isotaktický polypropylen (iPP).[3] 

Vysoká pravidelnost řetězce iPP na dlouhou vzdálenost patří mezi základní 
podmínky důležité pro vznik krystalické fáze. Isotaktický polypropylen vytváří 
při krystalizaci několik odlišných krystalických fází, a to α-monoklinickou, 
β-hexagonální, γ-triklinickou a fázi δ-smektickou.[4] Třebaže je termodynamicky 
nejstabilnější soustava γ [4,5], při krystalizaci se přesto vytváří převážně 
α-monoklinická soustava.[6] Charakteristika mřížky α je uvedena v tabulka 3-1. 

 
Tabulka 3-1: Charakteristika monoklinické krystalické fáze. 

VELIČINA HODNOTA JEDNOTKA
hustota (ρ) 0,936([7,8]), 0,946 ([4]) g/cm3 

rovnovážná teplota tání (Tm
0) 192 ± 8 ([4]) °C 

měrná entalpie tání (ΔΗf 
0) 209,3 ± 29,9 ([4]) J/g 

měrná entalpie tání (ΔΗu
0) 195,9 ± 28,0 ([7,8]) J/cm3 

povrchová energie krystalů (σe) 122 [9] mJ/m2 

 
Krystality vznikají procesem krystalizace, procesem rekrystalizace 

nebo při dokrystalizaci amorfního pevného podílu. Krystalizace probíhá z taveniny. 
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Temperací již vzniklého polymeru dochází buď k rekrystalizaci, nebo dokrystalizaci. 
Při dokrystalizaci jsou segmenty makromolekul mimo krystalickou fázi [10] 
přeuspořádány [11] a integrovány do primárních lamel. Vznikají tak krystality 
s rozdílnou tloušťkou lamel, nižší koncentrací defektů a menším počtem poruch 
mřížky [12], snižuje se vnitřní pnutí [13] a zvyšuje se uspořádanost na delší 
vzdálenost.[10,12] Rychlost dokrystalizace je vyšší za vyšších teplot [14] 
(>155°C [10]), kdy se na křivce tání DSC objevují dva píky. První struktura taje 
při 150°C, je označována jako metastabilní smektická fáze α1 [15,16] s limitní 
neuspořádanou strukturou [6,10], ve které jsou řetězce uspořádány náhodně 
do krystalografické symetrie C2/c.[6,17,18] Druhá fáze α2 má přesně uspořádané 
řetězce s krystalografickou symetrií P21/c [6,10,17,18] a teplotu tání 170°C. 
Temperací při teplotách blízkých teplotě tání přechází struktura α1 na α2 [18], 
nastává desintegrace a dvojčatění krystalů.[19] Teplotní historie také zvyšuje teplotu 
tání Tm krystalické fáze, snižuje pološířku DSC píků [11] a zvyšuje tloušťku lamel l, 
viz rovnice 3-1. Rovnice 3-1 kvantifikuje tloušťku lamely v závislosti na teplotě 
tání Tm,i. 
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ve které l je tloušťka lamely (m), Tm,i je teplota tání krystalitů tloušťky l (K), 
Tm

0 = 465 K (Tm
0=192°C) je termodynamicky rovnovážná teplota tání, 

σe = 0,122 J/m2 je bazální povrchová energie polymerních krystalů, kterou vytváří 
polymerní řetězce a ΔHu

0 = 196×106 J/m3 je rovnovážné teplo tání. 
Polypropylen je s přihlédnutím k široké distribuci tloušťek lamel polydisperzní 

materiál. Tloušťka lamely může být také označena termínem délka sekvence. Proto 
může být polypropylen označen za materiál se širokou distribuci polypropylenových 
sekvencí a s využitím rovnice 3-2 lze stanovit jejich semikvantitativní množství 
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ve které ρc = 9,36×105 g/m3 je hustota krystalů, ΔHi je teplo (J/g) rovnající se 
zvolené ploše pod píkem tání DSC, kterou ohraničuje dolní a horní teplota tání, 
d = 2,534×10-10 m je délka opakující se jednotky propylenu, Mr = 42,0795 g/mol je 
molekulová hmotnost opakující se propylenové jednotky, ΔHu = 196×106 J/m3 je 
rovnovážné teplo tání, l je tloušťka lamely (m), Tm,i je teplota tání krystalitů tloušťky 
l (K), Tm

0 = 465 K (Tm
0=192°C) je termodynamicky rovnovážná teplota tání 

a σe = 0,122 J/m2 je bazální povrchová energie polymerních krystalů, kterou vytváří 
polymerní řetězce. 
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U polypropylenu není nikdy dosaženo úplné krystalizace (100%). Proto úseky 
řetězců vytvářejí oblasti krystalické i oblasti amorfní. Tyto dva druhy oblastí existují 
v polymeru vedle sebe a jsou mezi sebou propojeny pevnými vazbami 
makromolekul, které prochází z jedné oblasti do druhé. Amorfní oblasti, v porovnání 
s krystality, mají vysokou neuspořádanost řetězců, vysokou konformační entropii 
a značně proměnnou pohyblivost řetězců. Pohyblivost závisí na teplotě a mění se 
o sedm řádů v rozmezí teplot -100°C až 100°C. U iPP byly pozorovány tři 
přechodové oblasti, ve kterých dochází k výrazné změně pohyblivosti. Oblasti 
přechodů jsou označeny γ, β a α. Mimo jiné relaxace závisí také na frekvenci 
měření, krystalinitě a tvaru sférolitů.[20] 

• γ relaxace je relaxací amorfních oblastí (T = -100°C,f = 1 Hz), která souvisí 
s vibračními a rotačními přeskoky několika methylových skupin. 

• β relaxace je přechod amorfních oblastí polypropylenu od skelného 
ke kaučukovitému stavu, nastává při teplotě 0°C [4] (obecněji se udává 
rozmezí -35 až 26°C v závislosti na metodě měření, rychlosti zahřívání, 
tepelné historii, frekvenci [21] a mikrostruktuře [7,22]). Tato teplota je také 
označována jako teplota skelného přechodu Tg. 

• α relaxace je spojována s relaxací v krystalických oblastech a výrazně závisí 
na morfologii krystalů.[3] Bývá také popisována jako pohyblivost řetězců 
v krystalických oblastech.[23] S nárůstem teploty stoupá pohyblivost řetězců 
v krystalických oblastech a jejich tuhost klesá. α relaxace nastává v rozmezí 
teplot 100°C až 130°C.[4] Dalším zvýšením teploty nad hodnotu 130°C je 
snížena mechanická bariéra pohybu řetězců polymeru přes krystal. 

V závislosti na podmínkách polymerizace může vzniknout isotaktický 
polypropylen, který má širokou distribuci molekulárních hmotností. Každá frakce 
makromolekul ovlivňuje strukturu a vlastnosti polymeru odlišným způsobem: 
Řetězce s nízkou molekulovou hmotností (1 000 až 20 000 g/mol) mají vysokou 

pohyblivost. Proto se neúčastní procesu krystalizace a bývají segregovány 
do amorfních oblastí. Řetězce se střední molekulovou hmotností (20 000 až 
100 000 g/mol) mají nižší pohyblivost než molekuly uvedené výše. Mají schopnost 
krystalizovat a vytvářet jak oblasti krystalické, tak oblasti amorfní. Řetězce 
s vysokou molekulovou hmotností (>100 000 g/mol) mají vysokou viskozitou 
a nejnižší pohyblivost. Vysokomolekulární řetězce vytváří krystalickou fázi, 
prochází do fáze amorfní a nakonec mohou být zakotveny zcela odlišným 
krystalitem. Tyto řetězce se také proto nazývají průchozí. Vysokomolekulární 
řetězce také mohou procházet z krystalické fáze do fáze amorfní a zpět do stejného 
krystalitu. Tím vytvoří útvar podobný smyčce. Jako poslední mohou tyto molekuly 
končit v amorfní, nebo krystalické fázi.[24] Tyto řetězce zodpovídají za pevnost 
a konečnou kompaktnost polypropylenu. Také bývají často označovány termínem 
průchozí molekuly. 

Shrneme-li krátce předchozí odstavce, lze konstatovat, že krystalické oblasti 
charakterizuje pravidelné uložení s uspořádáním na dlouhou vzdálenost a vznik 



 10

krystalické mřížky. Řetězce v amorfních oblastech mají uspořádání na krátkou 
vzdálenost s vysokou konformační entropií. 

 
3.2 STRUKTURA, VLASTNOSTI A TEPELNÁ HISTORIE 

ORIENTOVANÉHO IPP 
3.2.1 Transformace isotropní struktury na orientovanou 
Při procesu orientace jsou deformovány amorfní a krystalické oblasti isotropní 

neorientované struktury a jsou transformovány na strukturu fibrilární.[25] Výsledná 
fibrilární struktura je tvořena téměř nataženými řetězci v amorfních oblastech 
[26,27] a orientovanými krystalickými oblastmi. 

Transformace amorfních oblastí má nad Tg charakter deformace kaučukovitého 
materiálu. Na bázi deformace kaučukovitého materiálu dochází dále ke smykovým 
nebo translačním posunutím krystalitů, popř. k natáčení celých bloků lamel.[27,28] 
Paralelně k těmto deformačním procesům dochází k rozvolňování fyzikálních 
zapletenin řetězců v amorfních oblastech. 

V prvním kroku dloužení dochází k orientaci amorfních oblastí ve směru působící 
síly. Při zvyšování deformace rostou smykové síly, které vytrhávají krystalické 
bloky z lamel.[29,30] U těchto bloků je osa c shodná s osami makromolekul.[31] 
Následuje rozlomení bloků krystalitů na malé fragmenty.[32] Fragmentace lamel je 
vyvolána silami, které přenáší především relativně malý počet průchozích 
makromolekul. Síly deformace naklání roviny lamel a osamostatňují řetězce 
ve směru tažení. Svazky lamel se při tomto kroku orientují do směru osy tažení. 
Lamely se osamostatňují pod působící silou a spojující řetězce mezi krystaly 
začínají být plně nataženy.[33] Proces pokračuje přes smykovou deformaci spojenou 
s vytvářením mikrofibril. Paralelně s těmito procesy probíhá vysouvání průchozích 
makromolekul z krystalitů smykem podél os řetězců a jejich začlenění do amorfních 
oblastí.[34] 

Při zvyšování poměru dloužení dochází k nárůstu délky mikrofibril a k poklesu 
tloušťky mikrofibril. Mikrofibrily jsou tak kompaktnější a hustěji sbalené [35] 
a obsahují krystalické bloky, amorfní oblasti a spojovací molekuly.[36] Spojovací 
molekuly přemosťují amorfní oblasti, spojují krystalické bloky a dodávají 
mikrofibrile velkou pevnost a vysoký modul pružnosti. Dále pak je to počet 
spojovacích molekul, jejich konformace a prostorové rozložení, které mají velký 
vliv na změnu mechanických vlastností.[37,38] Výsledkem transformace je spojení 
několika mikrofibril za vzniku tzv. fibril. 

 
3.2.2 Modelové představy orientované struktury 
V předchozí kapitole byla popsána orientovaná struktura, která je tvořena 

orientovanými krystalickými a amorfními oblastmi. Tyto oblasti jsou propojeny 
průchozími molekulami. Modelové představy jsou spojeny s různým prostorovým 
uspořádáním. 
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Uložení a funkce krystalických a amorfních oblastí a průchozích molekul popisuje 
literatura [39], ve které je uvedeno, že semikrystalické polymery mají krystalické 
oblasti obklopeny oblastmi amorfními. Také je uvedeno, že struktura 
semikrystalického polymeru může být přirovnána ke struktuře elastomerní sítě, 
ve které jsou krystality přirovnávány k pevným bodům (pseudo-uzlům) [3,4,23] 
a řetězce v amorfních oblastech k řetězcům mezi uzly. Průchozí molekuly prochází 
přes krystalické i amorfní oblasti a vytvářejí mezi nimi spojení. Uvedený popis však 
opomíjí, že po orientaci zůstává struktura semikrystalického polypropylenu 
deformována a po deformaci krystality obklopují amorfní oblasti s nataženými 
řetězci. Semikrystalický orientovaný polypropylen není možné popisovat jako 
elastomerní materiál, protože po deformaci a odebrání vnějších sil nedochází 
ke smrštění na původní délku. 

KUČERA ve svém článku [40] uvádí další možnost uspořádání, ve kterém je 
amorfní fáze obklopena fází krystalickou.[32,35,40] Toto uspořádání blokuje 
okamžité smrštění materiálu za laboratorní teploty. Za vyšších teplot však narůstá 
pohyblivost řetězců, dochází k rozvolnění krystalitů a ke smrštění polypropylenu. 

Jiný pohled na problematiku pojímá PETERLIN ve svém článku [32]. Podle 
autora je orientovaný materiál tvořen ostře ohraničenými bloky. Každý z bloků tvoří 
amorfní nebo krystalickou oblast a přispívá svou tuhostí, svým objemovým 
zlomkem a svou orientací k celkové tuhosti polymeru. Toto je také zjednodušený 
reologický model, jinak označovaný jako dvojrozměrný model. 

 
3.2.3 Nárůst modulu pružnosti při nárůstu stupně orientace 
Proces dloužení působí na řetězce semikrystlického polymeru, především 

na oblasti krystalické a amorfní. Výsledkem procesu je vznik orientované struktury. 
U krystalických oblastí dochází během orientačního procesu k úplné orientaci 

krystalografické osy c ve směru dloužení. Snižuje se také počet defektů, což má 
za následek zvýšení tuhosti orientovaného monofilu.[24] Nicméně dokonalá 
orientace řetězců v krystalitech má minoritní důležitost na změnu modulu pružnosti. 

Tuhost a pevnost “měkčí” amorfní fáze má důležitější význam. Zvýšení orientace 
řetězců, především zvýšení orientace průchozích molekul obsažených v amorfních 
oblastech, postupně zvyšuje osový elastický modul E// a pevnost.[27,32,41] (Řetězce 
v amorfních oblastech mají procesem orientace sníženou konformační entropii 
a vyšší uspořádanost.[42] Jejich pohyblivost je omezena stavem napjatosti a okolní 
vydlouženou strukturou.) 

 
3.2.4 Vliv teploty na strukturu a vlastnosti orientovaného polymeru 
Orientací semikrystalického polymeru vzniká fibrilární struktura, kterou tvoří 

oblasti krystalické a amorfní. Krystalické oblasti (tvořené lamelami) mají 
po orientaci téměř rovnoběžnou krystalografickou osu c se směrem orientace. 
Amorfní oblasti tvoří natažené průchozí molekuly, které především zvyšují tuhost 
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a pevnost připravovaného monofilu. Řetězce v nataženém stavu mají nízkou 
konformační entropii.[4] 

Temperací orientovaného isotaktického polypropylenu v rozmezí teplot Tα 
(100°C) [4] až Tm (170°C) narůstá dlouhá perioda L [32],[38], stoupá entropie 
řetězců v amorfních oblastech a řetězce se desorientují.[32],[38] Teplota Tα souvisí 
s pohyblivostí makromolekul v krystalických oblastech.[20] Po překročení této 
teploty je snížena bariéra, která působí proti pohybu řetězců v krystalických 
oblastech a hlavně proti smrštění orientovaného polymeru. Temperací jsou 
u orientovaného polypropylenu evokovány projevy smrštění. Podle uspořádání testu 
je při temperaci možné měřit buď síly smrštění (isometricky temperované vzorky – 
fixované) [43] a nebo velikost smrštění (volná temperace) [43]. Oba efekty, síly 
smrštění a velikost smrštění, jsou způsobeny změnou entropie molekul v amorfních 
oblastech.[38] Temperace působí u orientovaných materiálů změny struktury 
z dloužené na nedlouženou.[32,38] Stupeň krystalinity zůstává téměř konstantní.[38] 

Temperace fixovaných i volných vzorků má vliv také na některé mechanické 
vlastnosti. Především dochází k poklesu modulu pružnosti [32,38], poklesu pevnosti 
na mezi kluzu [38] a nárůstu tažnosti [38]. Při porovnání fixovaných a volně 
temperovaných vzorků, mají, za stejných teplot temperace, fixované orientované 
materiály vyšší modul a nižší tažnost než vzorky volně temperované. Pokles 
mechanických vlastností je spojen se snížením počtu průchozích natažených 
molekul a snížením orientace těchto průchozích řetězců.[32,38]  

 
3.3 REOLOGIE ORIENTOVANÉ STRUKTURY POLYPROPYLENU 
Reologie zkoumá, jak tečou, popř. proudí pevné látky, kapaliny a plyny 

za působení mechanických vlivů.[44] Reologie v širším slova smyslu je teorií 
pružnosti, plasticity, vláčnosti i hydrodynamiky. V užším slova smyslu je reologie 
věda, do níž patří jen jevy závislé na čase a z hydrodynamiky jen pohyb, při kterém 
se uplatňuje viskozita.[44] Z velkého množství členů, které reologie pevných látek 
využívá [44], bude v této kapitole diskutována pouze Hookova pružná látka 
a Newtonova vazká (viskózní) kapalina. 

Hookova pružná látka (H) je představována modelem pružiny.[44,45] Newtonovu 
viskózní kapalinu (N) představuje model pístu s otvory, který se pohybuje ve válci 
naplněném viskózní kapalinou.[44,45] 

Skládáním členů H a členů N jsou vytvářeny reologické modely. Mezi základní 
patří Kelvinova elasticko-viskózní hmota a Maxwellova viskoelastická 
hmota.[44,45] Kelvinův model je složen z viskózního a elastického členu 
zapojených paralelně. Model popisuje deformační odezvu [46] materiálu (polymeru) 
na napětí, které je na materiál vloženo v jednom kroku (skokově). Toto napětí 
zůstává po určitou dobu konstantní. Po odebrání napětí klesá i deformace. Pokles 
není okamžitý, ale je brzděn viskózní kapalinou obsaženou ve válci pístu. Nastává 
dlouhodobé dopružování, deformace se asymptoticky blíží k nule. 

Maxwellův model tvoří člen H a člen N, které jsou zapojeny sériově. Model 
popisuje napěťovou odezvu [46] materiálu na okamžitou deformaci hmoty. 
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Deformace je vložena na materiál skokem a je pozorována časová závislost napětí, 
když pružina ztrácí napjatost na úkor posunu pístu. Pro elastický člen platí, že jeho 
deformace klesá na nulu. Pro viskózní člen platí, že jeho vazké přetvoření stoupá 
s časem a po odlehčení zůstává. 

 
3.3.1 Modely orientované struktury 
Předchozí modely popisují polymery v isotropním stavu. Orientované 

makromolekuly by mohly být popsány také těmito elementy, ale jsou nutné některé 
modifikace. Jednou z modifikací je možnost popsat model dvěma pružinami.[47] 
Třebaže byl tento model odvozen pro fólii orientovanou ve dvou směrech, je možné 
si pod tímto modelem představit i monofily s jednosměrnou orientací. Model má dvě 
větve a každá je tvořena pružinou s jiným stavem napjatosti. Pružina v nataženém 
stavu charakterizuje orientované řetězce v amorfních oblastech. Tato látka dává 
modelu vysokou tuhost. Druhá paralelně připojená pružina je použita pro popis 
krystalické fáze, která blokuje smrštění fáze amorfní.[47] Napětí je dáno jako součet 
napětí na obou z větvích. Protože je tento model popsán pouze dvěma pružinami, 
bude záznam závislosti napětí na deformaci dán přímkovou závislostí. Směrnice 
přímky odpovídá tuhosti celého systému, tzn. součtu modulů. Tento popis platí pro 
elastickou oblast deformace materiálu. Nicméně model se spíše než na tuhost 
systému zaměřuje na smrštění orientovaných monofilů: 

 

( )max1
1
SS −

=λ , 3-3

 
kde Smax je maximální smrštění (bezrozměrná veličina), které popisuje smrštění při 
temperaci za vyšší teploty a po ochlazení na pokojovou teplotu [47] a λS je 
bezrozměrná veličina, která označuje stav klidu monofilu po temperaci. 

Další model uvedl ve své práci KUČERA.[40] Tento model obsahuje více 
elastických a viskózních členů. Model se vyznačuje především entropickou pružinou 
(Es), kterou se autor snaží přesněji charakterizovat chování orientovaného materiálu 
za vyšších teplot. Pro model byl navržen výpočet: 
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kde y(0S) je rovnovážná poloha entropické pružiny, která odpovídá řetězcům 
svinutým do rovnovážných klubek, y(0E) je rovnovážná poloha energetické pružiny 
E2, y(T,σ) je rovnovážná poloha pro teplotu T a napětí σ. 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
4.1 MATERIÁL 
V disertační práci byl použit isotaktický homopolymer polypropylen Mosten 

TB002 (výrobce: Unipetrol RPA). Jedná se o semikrystalický polymer, který splňuje 
podmínky pro přípravu pevnostních monoaxiálně orientovaných monofilů.[49] 
Typickou aplikací je textilní zpracování na tkaniny pro vysoce pevnostní vaky, dále 
pro výrobu lan, motouzů, provazů, pytlů, atd. [49] Jeho specifikace je uvedena 
v materiálovém listu [49] a v Tabulka 4-1. 

 
Tabulka 4-1: Vlastnosti isotaktického polypropylenu Mosten TB002 – hodnoty 

stanovené v instituci PIB. 
VELIČINA HODNOTA JEDNOTKA 

index isotakticity 98,25 % 
Mn 67 925 g/mol 
Mw 428 800 g/mol 

Mw/Mn 6,31 (-) 
Mz 1 308 000 g/mol 

index toku taveniny (230°C; 2,16 kg) 2,73 g/10min 
mez kluzu v tahu 35,3 ± 0,2 MPa 

tažnost Až 350 % 
modul pružnosti v ohybu 1739 ± 10 MPa 

vrubová houževnatost Charpy (23°C) 4,6 ± 0,3 kJ/m2 
 

4.1.1 Výroba zkušebních těles 
Testovaná tělesa (fólie a pásky) byla připravena ve VÚLV Šumperk na dloužící 

lince Lenzing. Proces dloužení byl proveden za vyšších teplot a ve dvou stupních. 
Byla připravena primární fólie (PF), fólie 1D a pásky s poměry dloužení λ = 5:1 
až 11:1. Dva typy fólie a sedm druhů pásků o různém λ představují velké množství 
testovacích objektů. Proto byly experimenty v této práci omezeny na následující 
materiály: primární fólie (PF) a pásky s poměry dloužení 5:1, 8:1 a 10:1. Dále bylo 
pro označení všech vzorků použito označení TB002 s určením typu vzorku nebo 
velikosti orientace: TB002–PF, TB002-5, TB002–8 a TB002–10. Všechna měření 
neorientované folie byla provedena ve směru rovnoběžném se směrem přípravy. 

 
4.2 TEMPERACE 
4.2.1 Kontinuální temperace 
Kontinuální temperace byla provedena na zařízení, které bylo pro tyto účely 

sestrojené. Při temperaci byl orientovaný pásek fixován ve třech bodech 
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a temperován po dobu 2 minut při teplotách Ta = 120, 140, 150, 160 a 170°C. 
Temperace byl provedena vždy v jednom kroku a při jedné teplotě. Pro další 
temperaci byla brána další část pásku bez předchozí temperace. 

 
4.2.2 Temperace fólií v rámečku 
Primární fólii (dále jen PF) nebylo možné temperovat kontinuálně. Proto byl list 

fólie (300x300 mm) upnut do rámu, všechny jeho čtyři strany byly fixovány a takto 
připravená fólie byla vložena do předem vyhřáté sušárny. Teploty temperace (Ta) 
byly zvoleny 120, 140, 150, 160 a 170°C s dobou temperace 30 minut. 

 
4.2.3 Volná temperace a smrštění 
Z neorientované fólie PF byly vyříznuty pásky o průměrné délce 600 mm a šířce 

10 mm. Na oba konce tohoto pásku byla nakreslena dvojice značek ve vzdálenosti 
100 mm. Pět takto připravených pásků bylo ve střední části uchyceno na kovový 
stojan a vloženo do vyhřáté sušárny. Pásky byly temperovány po dobu 30 minut 
a po této době byl stojan i s pásky vyjmut ze sušárny. Po ochlazení těles byla 
změřena vzdálenost značek a stanoveno smrštění vzorku.[50] Při každé teplotě bylo 
temperováno pět nových vzorků. Tímto postupem bylo získáno 10 hodnot smrštění 
pro každé měření. 

Orientované pásky byly nařezány na délku 600 mm. Další postup úpravy 
a temperace pásků je stejný jako u neorientované fólie. I u těchto těles bylo 
temperováno pět těles a stanovena průměrná hodnota smrštění. Pro každou teplotu 
byly použity nové pásky. 

Smrštění bylo stanoveno při teplotách 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170°C. 
Během temperace nedocházelo ke kontaktu měřené části pásků s kovovými částmi 
sušárny. 

 
4.3 MĚŘENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 
4.3.1 Dynamická mechanická analýza – teplotní skeny 
Dynamický modul pružnosti byl měřen na zařízení DMA DX04T. Fólie i pásky 

byly měřeny v tahu v programu teplotního skenu s konstantní rychlostí nárůstu 
teploty (2ºC/min) z počáteční teploty 27ºC na konečnou teplotu 183ºC. Během testu 
byl vzorek namáhán kombinací statického tahového napětí σ0 (2, 5, 10, 15 
a 20 MPa) a dynamické silové složky (F0·sin(2·π·f·t)), kde F0 = 50 mN 
(což odpovídá přibližně napětí 0,1 MPa) a f = 1 Hz. Některé testy byly automaticky 
ukončeny před dosažením konečné teploty 183°C, pokud statická složka deformace 
převýšila povolenou mez ±2,5 mm. 
 

4.3.2 Tahové testy za laboratorní teploty 
Vlastnosti materiálů v tahu byly měřeny u nativní a temperované fólie a u pásků. 

Měření byla provedena na zařízení INSTRON 4302 za laboratorní teploty 
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(23 ± 2)°C s rychlostí posunu příčníku 100 mm/min. Byly použity válcové čelisti 
o průměru 48 mm, vzdálenost jejich os byla 100 mm. Byla hodnocena pevnost v 
tahu a jmenovité poměrné prodloužení na mezi pevnosti (vztažná délka = 100 mm). 

 
4.3.3 Modul pružnosti v tahu 
Modul pružnosti v tahu byl proměřen u nativních a temperovaných fólií a pásků 

s využitím zařízení INSTRON 4466. Míra deformace pásku byla měřena optickým 
extenzometrem. Na transparentní zkušební tělísko byla tmavým popisovačem 
vyznačena pracovní měřená délka L0 = (50 ± 1) mm a vzorek namáhán v tahu 
s konstantní rychlostí 1 mm/min. Každé měření bylo provedeno do deformace 2 %. 
Naměřenou křivkou deformace(ε)/síla(F) byla pomocí programu TableCurve 2D 
proložena závislost (4-1) a eliminován mrtvý chod stroje (člen A v rovnici 4-1). 

 
( )43 FFFtanε ⋅+⋅+⋅⋅+= EDCBA  4-1

 
U proložené závislosti byla stanovena směrnice u závislosti ε = f(F) pro hodnotu 
ε = 0,2 % (norma ISO527-1 [51]), rovnice 4-2. 
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A pro tuto úroveň deformace byl vypočten modul pružnosti v tahu, rovnice 4-3. 
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kde S je průřez tělesa a L0 je pracovní měřená délka (50 ± 1) mm. 

 
4.4 REOLOGICKÁ MĚŘENÍ 
4.4.1 DMA – krátkodobý isotermní kríp 
Krátkodobý izotermní kríp byl stanoven pomocí zařízení DMA DX04T. Pro fólii 

a pásky bylo použito uspořádání v tahu, vzorek byl namáhán kombinací statického 
tahového napětí σ0 = (2, 5, 10, 15 a 20) MPa  a dynamické silové složky 
F0·sin(2·π·f·t), kde F0 = 50 mN a f = 1Hz. Měření bylo provedeno rychlým ohřevem 
pásku (25°C/min) na jednu z teplot: 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170°C. 
Po ustálení teploty v celé komoře zařízení byla měřena změna délky a dynamický 
modul pružnosti a to po dobu 120 minut. Pokud se délka pásku snížila nebo zvýšila 
o ±2,5 mm byl test automaticky ukončen. Po měření byla data vyhodnocena. 
Při srovnávacím vyhodnocení bylo stanoveno, jaká je absolutní změna délky pásku 
a jaký je dynamický modul vzorku po 30 a 120 minutách měření. 
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4.4.2 Tahové testy za zvýšené teploty 
Testy byly provedeny pomocí zařízení INSTRON 4302 vybaveném temperační 

komorou a při jedné z teplot 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170°C. Na čelisti byl 
uchycen definovaným a stále stejným způsobem pásek buď neorientované fólie, 
nebo orientovaný pásek, čímž bylo dosaženo stejné počáteční délky všech 
testovaných těles. Po vytemperování komory byla komora otevřena, fixované čelisti 
i s páskem byly uchyceny do čelistí zařízení INSTRON, fixace byla odstraněna, 
komora uzavřena a celý systém byl temperován 30 minut. Během temperace byly 
prováděny dvě odlišné procedury. První sada těles byla temperována 30 minut, poté 
vyhodnocena síla smrštění a pak stanovena pevnost a tažnost pásku při rychlostí 
posunu příčníku 100 mm/min. U druhé sady těles byla během temperace průběžně 
snižována síla smrštění pod hodnotu 1 N manuálním posuvem příčníku. 
Po 30 minutové temperaci byla vyhodnocena velikost smrštění (%) a následně byl 
proveden stejný tahový test se stejnou indikací konce jako v předchozím případě. 

 
4.5 STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY 
4.5.1 Diferenciální skenovací kalorimetrie 
Z fólie nebo pásku byl vyseknut kruhový vzorek o průměru 6 mm a hmotnosti 1 

až 5 mg. Testovaný materiál byl vložen do hliníkové pánvičky a zahříván v zařízení 
DSC TA Instruments Q100. Podmínky testování byly nastaveny dle normy ČSN 
[52]: rychlost ohřívání 10°C/min, inertní dusíková atmosféra, počátek testu při 50°C 
a konce při 200°C. Byly zaznamenány endotermní píky a stanovena entalpie tání, 
teplota tání T2m a pološířky píků. 

 
4.5.2 RTG hodnocení – SAXS, WAXS 
Měření na průchod v oblasti malých úhlů bylo prováděno na difraktometru 

Rigaku-Denki za podmínek: krok 0,01°, časová výdrž 50 s a rozsah 0,1° až 1°. 
Difrakce pod velkými úhly byla prováděna na rtg difraktometru HZG-6 metodami 

na průchod i odraz za podmínek: krok 0,05°, časová výdrž 5 s a rozsah 5° až 30°. 
Měření RTG byla použita pro stanovení velikosti krystalitů, orientace krystalické 

fáze obsahu amorfní fáze. 
Informaci o velikosti a dokonalosti krystalitů může dát analýza profilů difrakčních 

stop. Šířka difrakčního píku dokonale krystalického a dostatečně velikého krystalu 
(nad 2 000 Å) se snižuje s klesající velikostí (i dokonalostí) krystalitů dle 
Scherrerovy rovnice: 
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kde B0 je čistá šířka difrakčního profilu (B0 = odmocnina (B2-b2)), kde B je původně 
změřená šířka a b je šířka korigovaná na experimentální podmínky. Hodnota b byla 
určena pomocí standardu (kys. tereftalové). Kys. tereftalová má reflex při 2Θ = 
17,4° a šířku 0,3° v polovině výšky píku. K je konstanta blízká 1, λ je vlnová délka 
rtg záření (1,54 Å) a Θ je difrakční úhel pro příslušnou rovinu hkl. Pro hodnocení 
byla brána intenzita reflexe v rovině 110. 

Orientace je nejdůležitější charakteristika přednostně orientovaných vzorků. 
Se zvyšujícím se stupněm orientace se u daného vzorku iPP zvyšuje intenzita 
na rovníku u reflexu 110. Proto je při známé tloušťce vzorku a jeho hustotě možno 
vztáhnout tuto intenzitu ke stupni orientace. Hodnoty Ir (intenzity reflexe maxima 
píků) jsou relativní, ale při srovnání jsou ty s vyšší hodnotou Ir výše orientované, 
než s nižší Ir. Také je možné vypočítat orientaci jako poměr intenzity orientovaného 
a neorientovaného vzorku. Poslední zde uvedenou metodou stanovení stupně 
orientace je změřit poloviční úhel zčernání reflexu 110 a využitím rovnice 4-5. 

 

1cos3
2
1 2 −Θ⋅⋅=cf , 4-5

 
kde fc je orientační funkce a Θ je difrakční úhel pro příslušnou rovinu hkl. 

 
5  VÝSLEDKY A DISKUZE 
5.1 VLIV TEMPERACE NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
Naměřené hodnoty pevností, tažností a modulů v tahu byly dále zpracovány 

postupem, který je uveden na Obr. 5-1. Pevnost, která byla naměřena při teplotě 
23°C u vzorků s poměrem dloužení 1:1 (TB002-PF), 5:1 (TB002-5), 8:1 (TB002-8) 
a 10:1 (TB002-10), byla vynesena do grafu a proložena přímkovou závislostí. 
U proložení byla stanovena směrnice. 

Takto byly stanoveny směrnice pro všechny teploty. Dále byly všechny hodnoty 
směrnic děleny hodnotou směrnice, která byla naměřena při teplotě 23°C a byly 
vypočítány relativní hodnoty, které souvisí s relativní změnou stanovované veličiny. 
Vyhodnocená data jsou uvedena na Obr. 5-2. Na základě provedených měření lze 
říci, že vliv efektu dloužení na modul pružnosti klesá velmi intenzivně s teplotou 
temperace do 160°C a pak zůstává konstantní. Vliv efektu dloužení na pevnost klesá 
pomaleji, ale směrodatné odchylky jsou značně vysoké. Vliv efektu dloužení 
na tažnost roste do 160°C a při teplotě 170°C je pozorován výrazný pokles. 
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Obr. 5-1: Vynesené hodnoty pevností všech zkoumaných materiálů naměřené 
při laboratorní teplotě. Naměřená data jsou proložena přímkovou závislostí. 
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Obr. 5-2: Závislost efektu orientace pro modul, pevnost a tažnost na teplotě. 
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5.2 MORFOLOGICKÉ ZMĚNY 
5.2.1 Vliv temperace na změny krystalické fáze vybraných vzorků 
Vliv teploty Ta na odezvu krystalických oblastí orientovaného pásku TB002–5 je 

vidět na Obr. 5-3, kde je soubor křivek tání získaných pomocí DSC. První uvedená 
teplota temperace, 120°C, nepůsobí výraznější změny krystalické fáze, 
a proto nejsou pozorovány ani změny tvaru křivky tání. Pokud je materiál 
temperován při 140°C, je možné na křivce tání rozeznat dva píky. První z píků 
(označen černým kruhem) má teplotou tání 154°C. Druhý pík má Tm rovno 168°C. 
Teplota temperace 150°C způsobila posun nízkoteplotního píku k vyšším teplotám 
a zvýšení jeho intenzity. Po temperaci při teplotě 160°C nabývá křivka tání nejvyšší 
intenzitu a nízkoteplotní pík se začíná překrývat s píkem, který taje za vyšších 
teplot. Poslední teplota temperace 170°C působí rozdělení křivky DSC na dva téměř 
samostatné píky a vysoký posun teplot tání T2m k vyšším teplotám. Na křivce jsou 
nyní pozorovány zcela zřetelně dva píky. První pík má maximum teploty tání 
při 165°C a druhý pík při 173°C. 

U křivek DSC byla dále vyhodnocena krystalinita, pološířka píku a teplota tání 
T2m. Teplota T2m je průsečík baseliny s tečnou v inflexním bodě na sestupné části 
křivky tání.[52] 

 

 

145 150 155 160 165 170 175 180
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

 

TB002-5

TO
K

 T
EP

LA
 (W

/g
)

TEPLOTA (°C)

 23°C
 120°C
 140°C
 150°C
 160°C
 170°C

 
 

Obr. 5-3: Křivky tání orientovaného monofilu TB002–5. Pomocí černých kruhů jsou 
označeny oblasti vzniku a transformace metastabilní fáze. 
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5.2.2 Orientace krystalické fáze, velikost krystalitů a vnitřní textura vzorků 
Procesem deformace přechází původní neorientované struktura na strukturu 

orientovanou, ve které se přednostně orientuje krystalografická osa c krystalické 
fáze do směru dloužení. Na záznamech širokoúhlého rozptylu RTG (WAXS) je 
pro neorientovaný polymer pozorována přítomnost píků reflexe 110, 040, 130 a 111, 
Obr. 5-4. 
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Obr. 5-4: Intenzita píků netemperované primární fólie ve směru rovnoběžném 

a kolmém. 
 
V rovnoběžném směru měření vymizel po orientaci materiálu pík 111 a naopak 

došlo k několika násobnému nárůstu intenzity u zbylých třech píků, Obr. 5-5 a Obr. 
5-6. Pokud jsou orientované pásky temperovány, viz TB002-8, dochází ke snížení 
jejich intenzit reflexe s teplotou temperace, Obr. 5-5. 

Ve směru kolmém byla u pásku TB002-8 zaznamenána velice nízká a téměř 
konstantní intenzita záření. Při teplotě Ta 170°C byl pozorován značný nárůst 
intenzity RTG píku ve směru kolmém ke směru přípravy vzorku, Obr. 5-6. Popsaný 
nárůst intenzity ve směru kolmém byl pozorován i u pásku TB002-5 a TB002-10. 
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Obr. 5-5: Intenzita píků různě temperovaných orientovaných pásků TB002-8 
ve směru rovnoběžném. 
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Obr. 5-6: Intenzita píků různě temperovaných orientovaných pásků TB002-8 
ve směru kolmém. 
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5.2.3 Tahové testy za vyšších teplot 
Výsledky měření retrakční síly při testech za vyšších teplot jsou uvedeny na Obr. 

5-7. Tato měření byla provedena pro čtyři materiály TB002-PF, TB002-5, TB002-8 
a TB002-10. Jak je na Obr. 5-7 vidět, má neorientovaná fólie velice nízkou sílu 
smrštění. V grafu není uvedena síla smrštění při 170°C, protože se materiál při této 
teplotě tavil. 

Orientované pásky vykazují při teplotě měření 60°C nízkou retrakční sílu 
(cca 3 N). Při vyšší teplotě 80°C došlo k výraznému nárůstu síly smrštění, který byl 
pozorován u všech pásků. Obecně je v celém rozsahu teplot pozorován 
u orientovaných monofilů stejný trend změny síly smrštění, který je spojen 
s nárůstem síly v rozsahu teplot 60°C až 140°C (±20°C) a poklesem sil smrštění 
v teplotním okně 150°C až 170°C. Tato měření také ukazují, že v celém 
proměřovacím intervalu teplot mají vyšší retrakční sílu pásky s vyšším stupněm 
dloužení, Obr. 5-7. Maximální hodnoty retrakční síly se pohybují od 6,4 N do 8,5 N. 
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Obr. 5-7: Závislosti síly smrštění různě orientovaných vzorků za vyšších teplot. Síla 
smrštění pozorovaná u primární fólie spíše souvisí se zbytkovou silou, kterou byl 

vzorek uchycen k zařízení. 
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6  ZÁVĚR 
Cílem práce bylo stanovit vliv teploty temperace na vztah mezi strukturou 

a vlastnostmi polypropylenu. 
Byl zkoumán isotaktický polypropylen Mosten TB002 s různým stupněm 

dloužení, a to čtyři vzorky: neorientovaná fólie (primární fólie) TB002-PF a pásky 
s poměry dloužení λ = 5:1, 8:1 a 10:1 (TB002–5, TB002–8 a TB002–10).  

Na základě provedených měření lze říci, že vliv efektu dloužení na modul 
pružnosti klesá velmi intenzivně s teplotou temperace do 160°C a pak zůstává 
konstantní. Vliv efektu dloužení na pevnost klesá s teplotou pomaleji. Vliv efektu 
dloužení na tažnost roste do 160°C a při teplotě 170°C je pozorován výrazný pokles 
tažnosti. 

Temperace ovlivňuje krystalickou fázi. Při temperaci v teplotním okně 120°C až 
160°C jsou na křivkách DSC přítomny dva píky, první souvisí s metastabilní fází 
(α1) a druhý pík s fází stabilní (α2). Temperace při teplotě 170°C působí výrazný 
posun píků k vyšším teplotám. 

Analýza RTG ukazuje, že v rovnoběžném směru se směrem výroby klesá 
intenzita záření s teplotou temperace. Důležitější zjištění je, že v kolmém směru je 
pozorován výrazný pík teprve při teplotě temperace 170°C. Přítomnost tohoto píku 
je spojena s uvolněním rotace krystalitů do směru kolmého ke směru přípravy pásku. 

Během vyšších teplot temperace bylo u volných monofilů pozorováno smrštění, 
resp. výrazný nárůst retrakční síly. Síla smrštění narůstá se stupněm orientace 
monofilu a s teplotou měření (temperace). Nárůst retrakční síly není monotónní, 
ale nastává pouze do určité limitní teploty, při které krystality orientovaného 
monofilu, které za nižších teplot brání samovolnému smrštění řetězců uložených 
v amorfních oblastech, jsou natolik nataveny, že ztrácejí schopnost klást odpor 
relaxujícím napjatým makromolekulárním řetězcům, jejichž relaxační úsilí 
s teplotou naopak roste. Celkově tak monofily ztrácejí při překročení kritické teploty 
vnitřní napjatost a snadno se deformují působením vnějších sil. 
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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá tím, jak teplotní historie ovlivňuje strukturu a vlastnosti 

polypropylenových monofilů s různým stupněm orientace a také výchozího 
isotropního neorientovaného polypropylenu. Pojmem teplotní historie jsou v této 
práci označeny teplotní režimy, které se pohybují od teploty alfa relaxace (Tα) 
po teplotu tání polypropylenu (Tm). 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány změny dynamických 
mechanických vlastností, pevnosti, tažnosti a modulu pružnosti polypropylenových 
vzorků s teplotou temperace (Ta). Druhá část se zaměřuje na krystalickou strukturu. 
Především jsou sledovány kalorimetrické charakteristiky (DSC) a dále velikost 
krystalitů a stupeň orientace krystalické fáze (RTG). Měření obsažená v první 
a druhé části byla použita pro výpočet celkové orientace vzorků PP. Ve třetí části 
jsou uvedena reologická měření. Tato měření souvisí s krátkodobým isotermním 
krípem, měřením smrštění volně visících pásků a statické deformace za vyšších 
teplot. Naměřené hodnoty byly interpretovány pomocí reologických modelů, z nichž 
byly zpětně vypočteny parametry entropické pružiny, okamžité elasticity a viskozity 
a schopnosti zkoumaných vzorků dosahovat rovnovážného stavu. 

 
ABSTRACT 
The aim of this work is to study the effect of thermal history to structure and 

properties not only of oriented polypropylene monofilaments with different 
orientation but of course of isotropic non-oriented polypropylene. Term thermal 
history includes thermal regimes from alpha relaxation temperature (Tα) to melting 
temperature (Tm). 

This work consists of three parts. The changes of dynamic mechanical properties, 
strength, deformation and tensile modulus of polypropylene samples according to 
annealing temperature (Ta) are described in the first part of this work. In the second 
part, the changes of crystal phase are observed. Preferentially, calorimetric 
behaviour (DSC), changes of crystal dimensions and orientation function of crystal 
phase (X-ray) are observed. Measured values from the first and the second part of 
this work were used for calculation of total orientation function of PP samples. 
Rheological measurements are shown in the third part of this thesis. Rheological 
measurements consist of short isothermal creep, shrinkage of free tapes and static 
deformation at higher temperatures. Measured rheological values were performed 
using rheological models. Using these models characteristics of entropic spring, 
instantaneous elasticity and viscosity and tendency to get to state of ease were 
calculated. 

 


