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V Brně dne 31.1 

ABSTRAKT 
Diplomová práce se zaměřuje na přípravu vyfukovaných fólií z kyseliny polymléčné (PLA) 
smíchané s vybranými polyestery – poly(butylenadipát-ko-tereftalátem) (PBAT), 
polykaprolaktonem (PCL) a polybutylensukcinátem (PBS) – a termoplastickým 
škrobem (TPS) v množství 30 % za účelem změkčení fólie. Byl stanoven vliv přidaných látek 
na statické a mechanické vlastnosti v tahu, strukturu, morfologii a tepelné vlastnosti fólií, jež 
byly následně srovnány s vlastnostmi fólií vyrobených pouze z PLA a vysokohustotního 
polyetylénu (HDPE). Výsledky ukázaly, že všechny přidané látky zvýšily krystalický podíl 
PLA, a výrazně tak ovlivnily vlastnosti fólií. Oproti fólii vyrobené pouze z PLA došlo ke 
změkčení z hlediska snížení teploty skelného přechodu pouze přídavky PBS a TPS, z hlediska 
zvýšení tažnosti pouze přídavkem PBAT. Všechny fólie vykázaly přibližně konstantní modul 
pružnosti téměř až do teploty skelného přechodu umožňující jejich potenciální aplikaci při 
teplotách nižších než 50 °C. Příprava fólie s TPS byla problematická a fólie vykázala nejhorší 
mechanické vlastnosti. Příprava zbylých fólií byla bezproblémová. Nejvíce perspektivní se 
ukázal přídavek PBAT, díky němuž fólie vykázala srovnatelné mechanické vlastnosti jako 
fólie z HDPE. 
 
ABSTRACT 
The master's thesis focuses on preparation of blown films from polylactid acid (PLA) which 
was blended with selected polyesteres – poly(butylene adipate-co-terephtalate) (PBAT), 
polycaprolactone (PCL) and polybutylene succinate (PBS) – and thermoplastic starch (TPS) 
in amount of 30% in order to soften PLA films. The influence of the aditives on static and 
mechanical tensile properties, on structure, morphology and thermal properties of the films 
was determined and the obtained parameters were compared to properties of films prepared 
from neat PLA and high density polyethylene (HDPE). The results showed that the additives 
increased crystalinity of PLA and thus significantly influenced the properties of the films. 
In contrast to the film from neat PLA, softening in terms of lowering glass transition 
temperature occured only by adding PBS and TPS, in terms of increasing ductility only by 
adding PBAT. All PLA films showed nearly constant elastic modulus up to the beginning of 
glass transition enabling their potential application till 50 °C. Preparation of the film with TPS 
was problematic and the film showed the worst mechanical properties. Preparation of other 
films was without any problems. The most promising additive from the tested ones was 
PBAT which showed comparable mechanical properties as the film from HDPE. 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Kyselina polymléčná (PLA), poly(butylenadipát-co-tereftalát) (PBAT), polykaprolakton 
(PCL), poly(butylensukcinát) (PBS), termoplastický škrob (TPS), směsi, vyfukování fólií, 
změkčení 
 
KEYWORDS 
Poly(lactic acid) (PLA), polybutylene adipate terephthalate (PBAT), polycaprolactone (PCL), 
polybutylene succinate (PBS), thermoplastic starch (TPS), blends, blowing films, softening  
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1 ÚVOD 

V posledních desíti letech se kvůli zhoršujícímu se stavu životního prostředí začaly značně 
rozvíjet ekologičtější alternativy komerčních materiálů. Mezi tyto alternativy patří také 
přírodní kyselina polymléčná, jež díky biodegradabilitě, biokompatibilitě, solidním 
mechanickým a bariérovým vlastnostem a jednoduché zpracovatelnosti získala pozornost jak 
akademickou, tak industriální [1, 2]. Z hlediska světové výroby se za rok 2017 vyrobilo 
200 tisíc tun kyseliny polymléčné, což představuje nejvíce ze všech bioplastů [3], tato výroba 
však netvoří ani desetinu procenta celkové produkce plastů [4]. Přesto se s ní můžeme 
v dnešní době setkat hned v několika aplikacích, v nichž nahrazuje některé ropné polymery. 
Větší aplikační rozmach nicméně omezují její nevýhody v podobě vysoké tuhosti, křehkosti, 
nízké tepelné odolnosti a také vysoké ceny, jež se odvíjí od ceny výchozích surovin. 
V současnosti se cena kyseliny polymléčné pohybuje okolo 2 000 $/t a oproti komerčním 
polymerům je tato hodnota přibližně dvakrát vyšší [5]. Překonání těchto nedostatků a zvětšení 
aplikačního okna je hlavním cílem probíhajících výzkumů. 
 Jednou ze studovaných cest je mísení kyseliny polymléčné s dalšími biodegradabilními 
polyestery, jež spolu se zachováním biodegradability a snížení ceny mohou sloužit také 
k jejímu změkčení. Zatímco se však většina literatury zaměřuje na studium a charakterizaci 
těchto směsí na objemných vzorcích [6, 7, 8, 9], tato práce studuje směsi na z nich 
vyfukovaných tenkých fóliích s výhledem na potenciální aplikace v obalovém průmyslu. 
Z tohoto důvodu jsou směsi srovnávány s vysokohustotním polyetylénem, z nichž jsou mnohé 
obalové fólie průmyslově vyráběny. Jako aditiva pro kyselinu polymléčnou byly do této práce 
na základě informací z literatury a praktického využití vybrány tři polyestery 
(poly(butylenadipát-ko-tereftalát), polykaprolakton a polybutylensukcinát) a termoplastický 
škrob [6–21]. 
 Tato práce je teoreticko-experimentálního charakteru. V teoretické části je podrobně 
popsána kyselina polymléčná, práce se zabývá její výrobou, morfologií, vlastnostmi, 
zpracováním, strukturními modifikacemi a jejím současným aplikačním využitím. Práce se 
dále zaměřuje na její modifikace v podobě směsí, zejména na biodegradabilní směsi 
s termoplastickým škrobem a vybranými polyestery, jejichž změkčující vlastnosti jsou 
podrobně popsány. Na závěr teoretické části jsou popsány metody charakterizace, které se 
běžně používají pro testování vyfukovaných fólií a které byly použity také v této práci. Jedná 
se o měření pevnosti taveniny, diferenční kompenzační kalorimetrii, tahovou zkoušku a 
dynamicko-mechanickou a termogravimetrickou analýzu. V experimentální části jsou 
uvedeny všechny použité materiály, popis přípravy směsí, vyfukování fólií, příprava vzorků 
k měření a podmínky testování. Následuje představení výsledků s diskuzí a závěr. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kyselina polymléčná 
Kyselina polymléčná (PLA, angl. polylactic acid) neboli polylaktid je termoplastický 
polymer, který se řadí mezi bioplasty s biodegradabilními schopnostmi. Ze strukturního 
hlediska je PLA lineární polyester (obrázek č. 1 vpravo), v němž alifatický řetězec tvoří 
monomery chirální kyseliny mléčné (LA), jež jsou spojeny α-esterovou vazbou. Podle 
stereoregularity monomerů nabývá PLA semikrystalické či amorfní struktury, dle níž se 
odvíjejí vlastnosti výsledné PLA. Podle poměru stereoregularity monomerů rozlišujeme tři 
formy PLA: 

• L-formu (PLLA), jež je tvořena především L-monomery kyseliny mléčné; představuje 
nejběžnější a přírodní formu PLA, 

• D-formu (PDLA), jež je tvořena především D-monomery kyseliny mléčné 
• DL-formu (PDLLA), jež je tvořena oběma monomery L- a D- orientace. 

V praxi se tak setkáváme s PLA, jež je směsí homopolymerů PLLA a PDLA a DL-formy 
o určitém poměru. Menšinově zastoupené optické izomery ve směsi působí jako strukturní 
defekty a způsobují amorfní část polymeru. Krystalizace PLA je ovlivněna optickou čistotou, 
molekulovou hmotností (MW) a tepelnou historií, obvykle však probíhá pomalu za vzniku 
méně či více dokonalých sférolitů [1, 2]. 
 Vlastnosti PLA se odvíjí od její optické čistoty, morfologie a MW. Obecně lze říci, že PLA 
je dosti univerzální polymer. Oproti stávajícím ropným polymerům PLA vykazuje vyšší 
teplotu skelného přechodu (Tg) a nižší teplotu tání (Tt). Specifická hustota PLA je přibližně 
1,25 g/cm3, což je mírně vyšší hodnota než u většiny konvenčních polymerů (0,8–1,1 g/cm3). 
PLA je poměrně dost transparentní, s rostoucí krystalinitou se však zvyšuje zákal PLA, a 
transparentnost se tak snižuje. Mechanické vlastnosti PLA se přibližují mechanickým 
vlastnostem polystyrenu (PS). Podobně jako PS vykazuje PLA vysoký modul pružnosti, 
vysokou pevnost v tahu, s čímž ovšem souvisí také křehkost, nízká tažnost a nízká 
houževnatost; PLA vykazuje také nízkou pevnost taveniny. Tyto vlastnosti dosti omezují 
aplikační okno samotné PLA, proto se poslední dobou PLA modifikuje především za účelem 
zvýšení její tažnosti a houževnatosti za současného snížení výrobní ceny. K modifikaci se 
používají různá aditiva a kopolymery, mísení a kompatibilizace, pro modifikaci vlastností 
opticky čisté PLA (homopolymer PLLA či PDLA) však stačí i přídavek druhého optického 
izomeru. Důležitým parametrem při modifikaci PLA je minimálně zachování biodegradability 
a kompostovatelnosti [1, 22, 23]. 
 Více studií bylo zatím provedeno na PLA s vysokým obsahem PLLA (přes 95 %), jelikož 
se jedná o přírodní a běžnější formu PLA a jelikož většina bakterií produkujících LA 
produkuje převážně její L-formu [1, 2].  
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2.1.1 Monomer PLA – kyselina mléčná 

Kyselina mléčná (LA) neboli kyselina 2-hydroxypropionová je nejrozšířenější α-kyselinou 
v přírodě. Vzniká při mléčném kvašení cukrů jako metabolický produkt mikroorganismů, 
např. v mléce, sýrech či kysaném zelí, ale i cukrů přítomných ve stvolech rostlin. Vyskytuje 
se také v lidském těle a k její nadměrné produkci dochází při svalové zátěži. Jako monomer se 
využívá při výrobě PLA. 
 Struktura LA obsahuje chirální uhlík, jenž kyselině umožňuje tvořit optické izomery 
(obrázek č. 1 vlevo). Přirozeně se vyskytující LA je v L-formě, menšinově se vyskytuje i v D-
formě či v racemické meso (LD) formě. Na základě rozdílné chirality se potom jednotlivé 
formy LA liší vlastnostmi. Tyto rozdílné vlastnosti se projevují i u výsledné PLA. Při její 
výrobě se preferuje vysoce stereospecifická forma LA (jen L- nebo D- izomer) 
 Mimo chirální uhlík obsahuje LA dvě funkční skupiny – karboxylovou a hydroxylovou. 
Díky nim je schopna intermolekulárních esterifikačních reakcí, při nichž vznikají lineární či 
cyklické dimery (laktidy) a oligomery. Tyto reakce jsou rovnovážné, proto v každé formě LA 
existuje i určité množství ostatních dvou forem LA, a získání čisté formy LA je tak 
znemožněno. 
 Výroba LA se provádí převážně dvěma způsoby: biochemickou a syntetickou cestou. 
Pro výrobu PLA je vhodnější připravovat LA metodou biochemickou, neboť při ní lze vyrobit 
vysoce stereospecifickou LA (o optické čistotě až 99 %), jež má vliv na pozdější vlastnosti 
(Tt, krystalinita) výsledné PLA. Syntetickou cestou se získá pouze racemická směs LA, jež se 
pro výrobu PLA nepoužívá. V obou metodách vzniká vedle LA i vedlejší produkt; 
při biochemické metodě je jím sádrovec, při metodě syntetické je to amonná sůl použité 
kyseliny. Oba produkty stále hledají svá využití [24].  
 

2.1.1.1 Biochemická výroba LA: 
Biochemickou cestou se v tomto případě myslí fermentační proces. Jako vstupních surovin se 
využívá přírodních obnovitelných zdrojů, z nichž lze získat cukernaté jednotky. Těmito zdroji 
mohou být potravinové suroviny jako kukuřice, brambory, sója, cukrová řepa, cukrová třtina 
či konopí. Dále lze také využít odpadů při zpracování dřeva v podobě pilin a odštěpků a 
zbytků biologických rozkladů v podobě biomasy. 
 Cukernaté jednotky (monosacharidy, disacharidy) obsažené ve vstupních surovinách jsou 
enzymaticky štěpeny a transformovány na metabolický produkt bakterií – samotnou LA – a 
buněčnou energii ve formě ATP (adenosintrifosfát). Složitější cukry (polysacharidy jako 
celuloza a škrob) bakterie nejsou schopny snadno rozložit, proto se nejdříve enzymaticky 
štěpí na glukozu již před samotným procesem fermentace. Bakterie si LA vytváří jako zásobní 
látku, proto se záměrně udržují ve stresových podmínkách, při nichž vykazují nejvyšší 
produkci LA. Tyto podmínky zahrnují koncentraci kyslíku v okolním vzduchu, jeho teplotu a 
pH. Vznikem LA se snižuje pH prostředí, jež se zpět neutralizuje přidáváním bází, díky nimž 

Obrázek č. 1: Základní schématická struktura optických izomerů LA (vlevo) a PLA (vpravo) 
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se pH stále udržuje v intervalu nejvyšší produkce. Jako neutralizační báze slouží Ca(OH)2, 
CaCO3, Na2CO3, či NaOH. Neutralizací LA tak vzniká laktát vápenatý či sodný a vedlejší 
znečišťující produkt. Výsledný produkt je ve formě vodného roztoku laktátu s nečistotami 
v podobě zbytků rozložených či nerozložených vstupních surovin, vedlejších produktů 
fermentace a neutralizace a samotných mikroorganismů. Od těchto nečistot se vodný roztok 
musí následně purifikovat. Purifikovaná LA je již vysoce čistá a použitelná pro většinu 
aplikací [24, 25]. 
  
2.1.1.2 Syntetická výroba LA: 
Čistě chemická cesta výroby LA je založena na kyselé hydrolýze čistého laktonitrilu pomocí 
HCl či H2SO4 za vzniku LA a příslušné amoniové soli. Vzniklá LA se dále přečišťuje reakcí 
s metylalkoholem, při čemž vzniká metyllaktát a voda. Metyllaktát se oddělí od zbytku 
nízkomolekulárních produktů destilací a poté se hydrolyzuje zpět na LA a metylalkohol. 
Stereospecifitu LA vyrobenou touto cestou však nelze kontrolovat, a vzniká tak pouze 
racemická směsi. Laktonitril, používaný jako vstupní surovina, vzniká reakcí kyanovodíku 
s acetaldehydem, jenž pochází z petrochemického průmyslu [24]. Jednotlivé reakce syntetické 
metody jsou znázorněny na obrázku č. 2: 
 

OHCHCHOHCOOHCHOHCHOHCOOCHCH
OHCHOHCOOCHCHOHCHCHOHCOOHCH
ClNHCHOHCOOHCHHClOHCHOHCNCH

CHOHCNCHHCNCHOCH rkatalyzáto

33233

23333

4323

33

2

+→+

+→+

+→++

⎯⎯⎯ →⎯+

 

Obrázek č. 2: Reakce syntetické metody LA 
 
2.1.1.3 Alternativní cesta výroby LA: 
Kombinací obou metod je alternativní způsob výroby LA z glycerolu. Glycerol je působením 
katalyzátorů hydrotermálně konvertován na LA přes celou řadu meziproduktů. Výhodou této 
metody je vysoký výtěžek reakce a stále klesající cena glycerolu. Vysoká korozivita 
používaných katalyzátorů a vysoké teploty však brání většímu rozvoji této metody [24]. 
 
2.1.2 Výroba PLA 

Existují dva hlavní postupy při výrobě PLA. Prvním je přímá polykondenzace LA nebo jejího 
esteru, druhým je potom polymerace za otevření kruhu – ROP (ring opening polymerization) 
laktidu, jenž vzniká z LA. Hlavním rozdílem těchto postupů je výsledná MW PLA, přičemž 
první polykondenzační postup dává nižší MW (méně než 10 000 g/mol) PLA, zatímco ROP 
postup poskytuje PLA o vyšší MW (nad 100 000 g/mol). Z tohoto důvodu je dnes komerční 
výroba PLA založena téměř pouze na ROP postupu [1, 26, 27]. Obrázek č. 3 znázorňuje 
možné postupy při výrobě PLA. 
 
2.1.2.1 Polykondenzační postup: 
Při tomto postupu PLA vzniká přímou polykondenzací monomerů LA. Při polykondenzaci 
dochází k intermolekulární reakci mezi karboxylovou a hydroxylovou skupinou LA. Nejdříve 
dochází k protonaci karboxylové skupiny, která následně reaguje s hydroxylovou skupinou 
za vzniku esterové vazby a odštěpení molekuly vody. K protonaci karboxylové skupiny stačí 
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sama LA, komerčně se tomu však napomáhá katalyzátory, kterými mohou být silné kyseliny 
či organokovové sloučeniny. 
 Samotná polykondenzace probíhá ve dvou krocích. Vstupní surovinou je zde vodný roztok 
LA. Prvním krokem je odstranění volné vody, což, jelikož je reakce rovnovážná, podporuje 
polykondenzační reakci. Dochází tak ke vzniku nízkomolekulární PLA o vzrůstající viskozitě, 
jež znesnadňuje další odstraňování vody. Rychlost reakce je zde určována množstvím reakcí 
mezi monomery a použitým katalyzátorem. Ve druhé fázi je již vznikající PLA tak viskózní, 
že odstraňování vody se stává kritické, a rychlost reakce tak závisí na přestupu hmoty 
systémem. 
 Nevýhodou polykondenzace je dlouhá reakční doba a nemožnost kontroly stereospecifity 
výsledné PLA, což znemožňuje její následné aplikace. Další aplikační nevýhodou je nízká 
MW výsledné PLA, čehož se však využívá v případech, při nichž je nízkomolekulární PLA 
požadována. Příkladem lze uvést komerční výrobu PLA, při níž se pro syntézu následně 
polymerovaných cyklických laktidů využívá právě nízkomolekulární prepolymer (oligomer 
PLA – OLLA) vyrobený polykondenzací LA. Z těchto důvodů se samotná polykondenzace 
LA na výrobu komerční PLA téměř nevyužívá [1, 26]. 
 
 

 

Obrázek č. 3: Možné reakční postupy při výrobě PLA [28] 
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 V současné době je zkoumáno mnoho metod, jak při procesu polykondenzace MW zvýšit. 
Jedním ze způsobů je použití spojovacích činidel, angl. coupling agents (obrázek č. 3 nahoře) 
[29, 30]. Tato dvoufunkční činidla mají za úkol spojit kratší řetězce PLA za vzniku 
vysokomolekulárního polymeru. Dalším způsobem zvýšení MW je polykondenzace 
azeotropická dehydratační (obrázek č. 3 uprostřed), při níž se do systému přidává 
rozpouštědlo za účelem vzniku roztoku, a usnadnění tak odstraňování vznikající vody. Třetím 
způsobem je potom polykondenzace v pevné fázi, při které je tavenina nízkomolekulární PLA 
zahřívána pod Tt a zároveň nad Tg za vzniku ztuhnuté pevné fáze. Při tomto tuhnutí dochází 
ke krystalizaci taveniny za vzniku dvou fází, krystalické a amorfní. V amorfní fází se pak 
nachází reaktivní koncové skupiny polymeru a katalyzátor, jenž podporuje proběhnuvší 
polykondenzaci. Pro snadnější odstraňování vody lze využít nižšího tlaku. 
 
2.1.2.2 ROP postup: 
Polykondenzace za otevření kruhu laktidu je v současnosti nejvýhodnější a nejpoužívanější 
metodou výroby PLA o vysoké MW. Tato technika navíc umožňuje řídit stereospecifitu 
vznikající PLA, a tím tak kontrolovat vlastnosti výsledného produktu. Z těchto důvodů je 
komerční výroba PLA založena výhradně na ROP postupu [26, 27]. 
 Postup ROP výroby PLA lze rozdělit do třech kroků (obrázek č. 3 dole). V prvním kroku 
se z vodného roztoku LA připraví prepolymer o nízké MW polykondenzací v tavenině. 
V druhém kroku se prepolymer zvýšením teploty a snížením tlaku katalyticky depolymeruje 
na cyklický dimer – laktid. Ten obsahuje dva chiralní uhlíky, díky čemuž může vznikat 
ve třech izomerních formách – L-, D- a meso-laktid. Katalyzátorem v tomto kroku bývají 
organokovové sloučeniny. Mimo samotný laktid vznikají také vedlejší produkty jako 
monomer, lineární dimer, vyšší oligomery a voda, a proto je směs nutné přečistit destilací. 
Třetím krokem je samotná polymerace za otevření kruhu laktidu za vzniku 
vysokomolekulární PLA [1, 26, 27].  
 Postup ROP je velmi univerzální, z hlediska provedení lze použít známé techniky 
polymerace blokové, suspenzní, roztokové či v tavenině [1, 26, 27]. Podle katalytického 
systému lze polymerovat aniontovým, kationtovým či koordinačně-inzerčním mechanismem. 
Je již vyzkoumána celá řada použitelných katalyzátorů na bázi komplexů hliníku, zinku, cínu 
a dalších. Nejpoužívanějším je v současnosti oktoát cínatý Sn(Oct)2, kvůli jeho rozpustnosti 
v tavenině laktidu, schopnosti poskytovat PLA o vysoké MW s malou mírou racemizace, 
nízké toxicitě a vysoké katalytické aktivitě [31, 32]. Koordinačně-inzerční mechanismus 
polymerace laktidu katalyzované Sn(Oct)2 je zobrazen na obrázku č. 4. 
 

 
Obrázek č. 4: Koordinačně-inzerční mechanismus polymerace laktidu pomocí Sn(Oct)2 [32] 
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2.1.3 Morfologie a krystalinita PLA 

Morfologie krystalitů PLA závisí na její optické čistotě a tepelné historii. Podle toho se PLA 
může nacházet v amorfním či semikrystalickém stavu. Obecně lze říct, že čím je PLA opticky 
čistší, tím vyšší je její krystalinita. Vysoce opticky čisté homopolymery PLA (PLLA, PDLA) 
jsou semikrystalické s krystalinitou okolo 37 %, menšinově zastoupené optické izomery 
v polymerní směsi působí jako strukturní defekty a způsobují amorfní části. PLLA s obsahem 
D-izomeru vyšším jak 12,5 % je již amorfní. PDLLA je zcela amorfní [1, 33]. 
 Vliv tepelné historie na krystalinitu PLA je patrný při použití rozdílných rychlostí chlazení 
její taveniny. Po rychlém zchlazení taveniny opticky čisté PLA bude PLA poměrně amorfní. 
Při opětovném zahřátí však dochází ke studené krystalizaci. Při pomalém chlazení má opticky 
čistá PLA více času k pravidelnému prostorovému uspořádání, a vzniká tak PLA s vyšší 
krystalinitou [1, 33].  
 Typický výstup měření z diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) je vidět na obrázku 
č. 5. Z DSC křivky je patrná Tg okolo 60 °C následovaná exotermickým píkem studené 
krystalizace s teplotou studené krystalizace (Tcc) okolo 110 °C. Od 150 °C různě dokonalé 
krystality PLA začínají tát, což se projevuje širokým endotermickým píkem. 
 Ke zvýšení krystalinity se využívají nukleační činidla, která se přidávají k polymeru během 
extruze. Tato činidla slouží jako zárodky krystalizace, a snižují tak poločas krystalizace a 
umožňují krystalizaci i při vyšší teplotě. Z přírodních materiálu lze zmínit ku příkladu 
ekonomicky dostupný mastek [34], využívá se i montmorillonit aj. [35]. Nukleaci však mohou 
ovlivňovat také přídavky menšinového optického izomeru či jiných polymerů, jež mohou také 
plnit funkci nukleačních činidel [36]. 
 Ke studené krystalizaci PLA může dojít také během mechanického namáhání v jednom 
směru, při němž je polymer (jeho makromolekulární řetězce) orientován. Toho se využívá 
při výrobě orientovaných pásků, filmů a vláken a u procesu vytlačování, vyfukování a 
zvlákňování [33, 37]. 

 
Obrázek č. 5: Typická DSC křivka při ohřívání PLA s nízkým krystalickým podílem [38] 
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2.1.3.1 Krystalické fáze PLA 
PLA se vyskytuje ve třech hlavních typech krystalových fází, α, β a γ. Jednotlivé fáze se liší 
jiným prostorovým uspořádáním šroubovice (helix), což se projevuje jinými 
krystalografickými soustavami a jinými rozměry elementárních krystalových buněk. 
Jednotlivé údaje o krystalických fázích PLA jsou uvedeny v tabulce č. 1. Nejběžnější fází je 
struktura α, jež vzniká jak volnou krystalizací z taveniny, tak studenou krystalizací při teplotě 
nad 120 °C. Její výskyt je omezen téměř pouze na homopolymery PLA (opticky velmi čisté 
PLLA nebo PDLA). Podobná fázi α je fáze α', jež s ní často bývá v koexistenci. Tato fáze 
vzniká studenou krystalizací při teplotě nižší než 120 °C (typicky okolo 100 °C) a 
v porovnání s fází α zapříčiňuje snížení Youngova modulu pružnosti a zvýšení tažnosti. 
Krystalická fáze β vzniká při krystalizaci PLA za napětí z krystalitů fáze α. Krystality fáze β 
vykazují přibližně o 10 °C nižší Tt oproti α-krystalitům. Krystality fáze γ za běžných 
zpracovatelských podmínek nevznikají; k jejich vzniku dochází až epitaxiální krystalizací 
v přítomnosti substrátu hexametylbenzenu [33].  
 
Tabulka č. 1: Údaje o krystalických fázích PLA [28]: 

Krystalická 
fáze 

Krystalografická 
soustava 

Konformace 
řetězce 

šroubovice 

Rozměry elementárního krystalitu 
[nm] 

a b c 
α pseudo-ortorombická 103 1,07 0,65 2,78 
α' ortorombická 103 1,05 0,61 2,88 
β ortorombická 31 1,03 1,82 0,90 
β' trigonální 31 1,05 1,05 0,88 
γ ortorombická 31 0,99 0,63 0,88 

 
 Při zkoumání směsi PLLA/PDLA v různých poměrech bylo zjištěno, že při poměru těchto 
látek 1 : 1 dochází ke vzniku tzv. stereokomplexu PLA (sc-fáze), jenž ve své struktuře 
obsahuje střídající se jednotky PLLA a PDLA. Při krystalizaci řetězců vznikají větší 
krystality, což je zapříčiněno vodíkovými můstky mezi jednotlivými řetězci; důsledkem je 
zvýšení Tt až o 50 °C. Mnohé výzkumy této fáze také prokázaly zlepšení mechanických a 
tepelných vlastností (33, 39). Kalorimetrické křivky ohřevu této amorfní směsi jsou 
znázorněny na obrázku č. 6. Z obrázku lze vyčíst, že ke skelnému přechodu směsi dochází při 
60 °C. Exotermický pík od 85–115 °C odpovídá studené krystalizaci α'-fáze, jež se při 160 °C 
přeměňuje na fázi α. Následuje endotermický pík při 180 °C, při němž dochází k tání 
krystalitů fáze α. Již při tání fáze α se objevují krystality sc-fáze, jež při 220 °C začíná tát. 
Při chlazení této směsi dochází nejdříve ke vzniku sc-fáze při 220 °C a při 150 °C začíná 
krystalizovat fáze α. 
 Stocklet studoval také krystalizaci směsi PLLA/PDLA pod napětím. Bylo zjištěno, že 
při krystalizaci za napětí při 70 °C je tvorba sc-fáze vyloučena, neboť dochází přednostně 
ke vzniku α-fáze. Stejných výsledků bylo dosaženo při 80 °C. Autoři vysvětlují, že vznik sc-
fáze je podmíněn vyšší teplotou než u α-fáze, protože kinetika její krystalizace je mnohem 
rychlejší. Vznik sc-fáze by teoreticky bylo možno vyvolat až při teplotách nad Tt α-fáze. 
Praktické provedení je ovšem nerealizovatelné z důvodu příliš nízké viskozity směsi, což 
znemožňuje její dloužení [40]. 
 Vznik sc-fáze je podmíněn nejen teplotou, ale i pohyblivostí řetězců PLA. 
Vysokomolekulární PLA se sníženou pohyblivostí řetězců krystalizuje v sc-fázi jen velmi 
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omezeně. Z tohoto důvodu se do směsi přidávají nízkomolekulární látky (např. 
polyetylenglykol), jenž se vmísí mezi řetězce, zvýší tak jejich pohyblivost, a tím i usnadní růst 
sférolitů sc-fáze [41]. 
 Tahovou zkouškou bylo zjištěno, že PLA s počáteční sc-fází vykazuje řádově větší tažnost 
(až 270 %) a nižší pevnost, než PLA s počáteční α- či směsnou α/sc-fází. To dokazuje, že 
přítomnost α-fáze snižuje tažnost a zvyšuje pevnost a křehkost. Dloužením těchto fází bylo 
zjištěno, že počáteční sc-fáze zůstává zachována, zatímco podíl α-fáze roste na úkor fáze 
amorfní. To způsobuje zkřehnutí, a znesnadnění tak dloužitelnosti materiálu. Autoři tuto 
skutečnost vysvětlují tím, že morfologie α-fáze homopolymeru PLLA je rozdílná od α-fáze 
směsi PLLA/PDLA v jakémkoli poměru. Pro vysvětlení nechali in-situ krystalizovat čisté 
homopolymery PDLA a PLLA a jejich směs v poměru 1 : 1, označenou jako PLA50. 
Obrázek č. 7 ukazuje snímky sférolitické struktury α-fáze, jež byla zobrazena pomocí optické 
mikroskopie. Z obrázku je patrné, že struktura (velikost a vzhled sférolitů) PLLA (a) a 
PDLA (b) je stejná. Vzorek PLA50 (c) vykazuje taktéž sférolitickou strukturu, avšak sférolity 
jsou menší a méně dokonalé [40]. 
 

Obrázek č. 6: DSC křivka směsi PLLA/PDLA v poměru 1 : 1 [39] 
 

 
Obrázek č. 7: Snímky sférolitické struktury α-fáze zobrazené pomocí optické mikroskopie; 

(a) PLLA, (b) PDLA, (c) PLA50 [40] 
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2.1.4 Vlastnosti PLA 

2.1.4.1 Tepelné vlastnosti 
Za pokojové teploty je PLA tuhá pevná látka. Tepelné přechody a struktura PLA jsou velmi 
ovlivněny její optickou čistotou, MW a tepelnou historií. Jako tuhá může mít PLA amorfní i 
semikrystalickou strukturu. Amorfní PLA má Tg okolo 60 °C, což omezuje její aplikace. 
Nad Tg se chová jako houževnatá viskózní kapalina, pod Tg se jeví jako tužší, stále však 
se sklonem ke studenému toku, jenž je zcela omezen β teplotním přechodem (okolo -45 °C), 
pod nímž je již PLA zcela křehká. Semikrystalická PLA je již použitelná i při vyšších 
teplotách až po její Tt při 140–170 °C. S rostoucím obsahem druhého izomeru se krystalinita 
PLA snižuje, což způsobuje i snížení Tg i Tt (Tt až ke 130 °C). Hodnoty přechodových teplot 
v závislosti na zastoupení L-formy v PLA znázorňuje tabulka č. 2. Při vzniku stereokomplexu 
sc-PLA Tt roste až do 220 °C [1, 33]. 
 S rostoucí MW se zvyšuje i Tg PLA, která je také ovlivněna fyzikálním stárnutím, jež se 
projevuje snižováním volného objemu v čase a zvýšením křehkosti. Fyzikální stárnutí lze 
pozorovat na DSC křivkách v podobě endotermického píku po Tg a často se označuje jako 
entalpie relaxace. Krystalizace a orientace řetězců rychlost a míru fyzikálního stárnutí značně 
snižují [22].  
 
Tabulka č. 2: Hodnoty Tg a Tt PLA v závislosti na procentuálním zastoupení L-formy; A 
značí amorfní fázi [22]: 

Procentuální zastoupení L-formy v PLA Tg [°C] Tt [°C] 
100 60,0 184,0 
98 61,5 176,2 
92 60,3 158,5 
88 58,0 A 
80 57,5 A 
45 49,2 A 

 
2.1.4.2 Mechanické vlastnosti 
 Mechanické vlastnosti významně závisí na MW PLA, její nadmolekulární struktuře a 
orientaci řetězců. S rostoucí MW roste jak pevnost, tak modul pružnosti, zatímco tažnost se 
snižuje. Obdobně to platí i pro rostoucí stupeň orientace řetězců. Srovnání vybraných 
mechanických vlastností 96% PLLA s PS a vysokohustotním polyetylénem (HDPE) je 
znázorněno v tabulce č. 3. 
 
Tabulka č. 3: Vybrané mechanické vlastnosti 96% PLLA, PS a HDPE [22]. 

 Modul pružnosti 
v tahu [MPa] 

Pevnost v tahu 
[MPa] 

Rázová pevnost 
[J/m] 

Prodloužení při 
přetržení [%] 

96% PLLA 3834 50 24,6 4 
PS 3400 44 27,8 2 
HDPE 1000 24 128,2 600 
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2.1.4.3 Reologické vlastnosti 
Reologické vlastnosti PLA významně ovlivňuje MW a optická čistota PLA, stupeň větvení 
jejího uhlíkového řetězce, stabilita její taveniny a smyková rychlost použitá při zpracovávání. 
Tavenina s vysokou MW vykazuje chování pseudoplastické ne-Newtonovské kapaliny, 
zvyšováním smykové rychlosti se tedy viskozita taveniny snižuje. Nízkomolekulární PLA 
vykazuje chování kapaliny Newtonovské. Při stejných zpracovatelských podmínkách 
vykazuje semikrystalická PLA vyšší smykovou viskozitu než její amorfní forma [42]. 
 Samotná lineární PLA vykazuje nízkou pevnost taveniny, což je pro určité aplikace 
nežádoucí. Tokové vlastnosti a s tím spojená i pevnost taveniny PLA lze modifikovat 
větvením hlavního lineárního řetězce PLA bočními řetězci. Studie prokázaly, že neúčinnějším 
způsobem větvení PLA je reaktivní extruze či konečné síťování pomocí peroxidů a volných 
radikálů. Rozvětvené řetězce PLA vlivem smyku hůře tečou, a tavenina tak dosahuje vyšších 
pevností v porovnání s taveninou lineární PLA [42, 43]. 
 Elongační viskozita taveniny velmi čisté PLA o MW 100 000–120 000 byla studována 
Paladem a kol. [44]. Ve studii došli k závěru, že tavenina může být silně namáhána, aniž se 
přetrhne. Zjistili také, že během namáhání došlo k deformačnímu zpevnění, což je důležitou 
vlastností pro zpracovatelské procesy jako je dloužení a zvlákňování či vyfukování fólií. Dále 
bylo zjištěno, že přídavek již nízké koncentrace PDLA (pod hm. 5 %) k PLLA podporuje 
deformační zpevnění a dloužení PLA. 
 Tavenina PLA je stabilní do cca 250 °C, avšak i při nižším tepelném namáhání taveniny 
dochází v určité míře k degradaci PLA (při 210 °C je termodynamická rovnováha mezi PLA a 
laktidem přibližně 4 % pro laktid a se zvyšující teplotou se podíl laktidu v polymeru zvyšuje). 
Štěpení řetězců v důsledku hydrolýzy, transesterifikace a tepleného namáhání způsobuje 
snížení MW PLA uvolňováním laktidových monomerů a oligomerů. Tepelnou stabilitu 
taveniny PLA lze zvýšit přidáním tepelných stabilizátorů [42]. 
 
2.1.4.4 Rozpustnost 
Obecně lze říct, že polylaktidy jsou rozpustné v polárních rozpouštědlech jako chloroform, 
dioxan, acetonitril a dichlormetan. Částečně polylaktidy za nízkých teplot rozpouští také 
toluen, etylbenzen, aceton, tetrahydrofuran; rozpustnost se značně zvyšuje s vyšší teplotou 
blízkou teplotě varu rozpouštědel; rozpustnost se snižuje se vzrůstajícím krystalickým 
podílem PLA. Všechny polylaktidy jsou nerozpustné ve vodě, většině alkoholů a alkanů [22]. 
 
2.1.4.5 Propustnost plynů, organoleptické vlastnosti a extrahovatelnost 
Důležitým parametrem PLA, jenž je sledován v obalovém průmyslu a při kontaktu 
s potravinami, jsou její bariérové vlastnosti vůči prostupu plynů, vodní páry a jiných látek, jež 
mohou být toxické či škodlivé pro lidský organismus a životní prostředí. Studie prokázaly, že 
propustnosti různých plynů (N2, O2, CO2, CH4) pro fólii komerčního typu PLA (poměr 
PLLA/PDLA 96/4) byly při 30 °C velmi podobné těm pro PS. Dále bylo zjištěno, že 
se vzrůstajícím krystalickým podílem (0–20 %) PLA se propustnost fólie významně snižuje 
[45]. 
 Díky výborným organoleptickým vlastnostem je PLA povolena pro styk s potravinami. 
Z důvodu vyšší propustnosti PLA fólií pro kyslík je však doporučené využívání obalů PLA 
pro potraviny a produkty rychlé spotřeby, aby se zamezilo jejich předčasné oxidaci a ztrátě 
kvality [1, 46]. 
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 Dalším významným parametrem v obalovém průmyslu je extrahovatelnost 
nízkomolekulárních látek z PLA. Z PLA může dojít k extrakci pouze monomeru v podobě 
LA, laktidu a oligomerních řetězců PLA. Výzkumy při různých podmínkách ukázaly, že 
při běžných podmínkách je migrace nízkomolekulárních látek z PLA velmi nízká. 
Extrahované laktidy a oligomery navíc následně hydrolyzují zpět na kyselinu mléčnou, jež 
není pro lidský organismus nebezpečná. Na základě těchto výsledků bylo používání čisté PLA 
při styku s potravinami povoleno – její používání je bezpečné a nehrozí žádné riziko extrakce 
potenciálně nebezpečných látek pro lidský organismus [46]. 
 
2.1.5 Zpracování PLA 

PLA je komerčně dostupné ve formě granulí v semikrystalické i amorfní formě. Granulát lze 
dobře zpracovávat extruzí, vstřikováním, tepelným tvarováním, vyfukováním, zvlákňováním, 
vytlačováním i lisováním – pro zpracování lze tedy využít většinu stávajících zařízení 
pro zpracování plastů jako vstřikolisy, vyfukovací a vytlačovací zařízení či zvlákňovací 
hlavice. Dle typu zpracování má pak výrobek PLA formu vstříknutého dílu rozměru formy, 
vyfouknuté fólie a obalu, vytlačené desky nebo textilního vlákna pro výrobu netkaných 
textílií. 
 Zpracovatelské podmínky jsou ovlivněny podobně jako u jiných polymerů metodou 
zpracování, geometrií přístroje a finální aplikací, kterou by měl výrobek plnit. Podle metody 
zpracování a finální aplikace je komerčně dostupné několik typů PLA. Proto pro každou 
aplikaci je vždy nutné vybrat vhodný typ PLA podle materiálových a technologických 
požadavků. Procesní parametry spolu s podmínkami zpracování uvádí každá výrobní firma 
ve svých materiálových listech (např. firma NatureWorks, produkt Ingeo). 
 Před samotným zpracovatelským procesem je však nutné PLA podrobit sušení, a 
minimalizovat tak v ní obsah vlhkosti. Podmínky sušení uvádí každý výrobce ve svých 
materiálových listech, obecně lze však říci, že se sušení semikrystalického PLA provádí 
při teplotách 80–100 °C po dobu 2–4 h. Sušení amorfního PLA je doporučené provádět 
pod jeho Tg (40–50 °C) po dobu 8 h. Je ale nutné mít na paměti, že ve vlhkém prostředí PLA i 
po sušení zpětně navlhá [1, 47]. 
 
2.1.5.1 Vyfukování fólií PLA 
Tato technologie zpracování umožňuje výrobu velice tenkých výrobků za použití stlačeného 
vzduchu. Technologie se typicky sestává z extrudéru zakončeného vytlačovací hlavou, 
na kterou navazuje odtahové zařízení. Materiál, nejčastěji ve formě granulí, je nasypán 
násypkou do extrudéru, v němž je roztaven na taveninu. Následně je tavenina vytlačena 
kruhovitou vytlačovací hlavou, v jejímž středu je umístěn trn s proudem vzduchu, jenž 
vytlačenou taveninu rozfoukne do podoby nekonečného rukávu. Rukáv je dále odtahován 
odtahovacími válci a namotáván na roli [48]. 
 Tloušťku vyfouknuté fólie lze řídit tlakem rozfukovacího vzduchu, rychlostí šneku a 
odtahu. Velikost tlaku rozfukovacího vzduchu ovlivňuje průměr fólie; typicky se průměr fólie 
(BUR, angl. blow up ration) zvětší 2–4krát. Odtahovací rychlost ovlivňuje protažení fólie, 
typicky se fólie protáhne 2–3krát. Teplota hlavy se pohybuje od 170–200 °C [49, 50]. 
 Z konstrukčního hlediska dělíme technologie vyfukování fólií podle směru odtahu 
na vyfukování s horním, dolním a horizontálním odtahem (obrázek č. 8). V praxi je častější 
horní odtah, jenž má výhodu v umístění celého zařízení v jedné rovině podlaží, což umožňuje 
snadný přístup k vytlačovací jednotce. Nevýhodou je poté obtížnější zavádění prvotní fólie 
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při rozjezdu výroby. Nutná je dostatečná výška výrobní haly (někdy až 20 m). Horší je také 
chlazení fólie kvůli teplu stoupajícímu z vytlačovací hlavy. Zařízení s dolním odtahem jsou 
umístěna na vyvýšené podestě a vyfouknutý rukáv je následně spuštěn k odtahovacím a 
navíjecím válcům, jež jsou umístěny na podlaze. Výhodou této metody je dokonalejší 
chlazení fólie proudícím vzduchem, popř. lze k chlazení použít i vodu. Nevýhodou je 
samovolné protahování rukávu jeho vlastní vahou. Zařízení s dolním odtahem jsou proto 
vhodná pouze pro výrobu malých rukávů při vysokých odtahovacích rychlostech. Zařízení 
s horizontálním odtahem se používá pro vyfukování dostatečně tuhých fólií. Dobré chlazení 
fólie umožňuje vysoké odtahovací rychlosti. Nevýhodou metody je nutnost podepírání 
vyfouknutého rukávu vodícími válečky. Působení gravitace spolu s nerovnoměrným 
chlazením zapříčiňuje obtížný zisk fólie s konstantní tloušťkou [48]. 
 

 Samotná PLA vykazuje nízkou smykovou i elongační viskozitu, což zapříčiňuje nízkou 
pevnost taveniny. Samotné vyfukování fólií PLA tak není snadnou záležitostí a vždy 
významně závisí na procesních podmínkách. Nezřídka dochází k různým defektům jako je 
potrhání fólie, výskyt bublin či tvorba nerovnoměrně tlustého rukávu. Jak vypadá vyfukování 
PLA fólií v praxi je vidět na obrázku č. 9. 
 Studie Karkhanise a kol. [49] se zaměřila na studium podmínek vyfukování PLA fólií 
bez použití zesilovačů pevnosti taveniny. Bylo zjištěno, že smyková a elongační viskozita 
taveniny je nepřímo závislá na teplotě; minimální teplotou pro zpracování PLA je však její Tt. 
Pro extruzi tedy použili teplotní profil (od násypky k hlavě) 170-170-170-170 °C. Tento profil 
experimentálně určili jako optimální k zisku taveniny PLA s nejvyššími hodnotami smykové i 
elongační viskozity, čemuž odpovídala i nejvyšší pevnost taveniny. Kvalita vyfukované fólie 
byla velmi ovlivňována procesní rychlostí a tlakem vyfukovacího vzduchu.  

Obrázek č. 8: Linky na vyfukování fólií podle směru odtahu: 1 – horní odtah, 2 – spodní 
odtah, 3 – horizontální odtah; 

komponenty: A – extrudér, B – přívod vzduchu, C – vyfukovací hlava, D – chlazení hlavice, 
E – plastová hadice, F – vodící plechy, G – stlačovací válce, H – obracecí válce, I – na dvakrát 

složená fólie, K – navíjející zařízení s napínacím válcem [48] 
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2.1.6 Modifikace PLA 

Modifikace PLA je cílena na její neduhy: vyšší výrobní cenu, křehkost, nízkou tepelnou 
stabilitu, stabilitu ve vlhkém prostředí a také mírně vyšší propustnost pro kyslík a vodní páru. 
K modifikaci PLA se přistupuje různými způsoby. Změkčení PLA nízkomolekulárními 
plastifikátory zvyšuje její tvárnost snížením Tg. Změkčovadla proniknou do prostoru mezi 
řetězci PLA a oddálí je od sebe, což způsobí zvýšení volného objemu, a umožní tak řetězcům 
větší pohyb. K tomuto účelu byla zkoumána celá řada změkčovadel, jež obvykle mívají 
strukturu esterů kyselin, pro příklad lze zmínit estery kyseliny citrónové a malonové [23]. 
 Druhým způsobem modifikace PLA je vytvoření směsí s jinými polymery chemickým či 
fyzikálním mísením. K tomuto účelu se využívá především polymerů podporujících 
biodegradabilitu. O směsích, vytvořených fyzikálním mísením, je více pojednáno v kapitole 
2.2. K úpravě vlastností se využívá i přidání jiných monomerů při polymeraci PLA za vzniku 
kopolymerů různých vlastností. 
 Dalším způsobem modifikace PLA je její aditivace částicovými či vláknovými plnivy 
za vzniku kompozitů. U kompozitů se opět dbá na minimálně zachování biodegradability 
materiálu. Částicová plniva, jako kupříkladu montmorillonit či mastek, navíc často fungují i 
jako nukleační činidla PLA, a zvyšují tak její krystalinitu [23, 34, 35]. 
 
2.1.7 Aplikace PLA 

Aplikaci PLA dlouhou dobu brzdila přítomnost esterové vazby, o které bylo známo, že 
podléhá hydrolytické degradaci. Zlom přišel v 2. polovině 20. století, kdy se začala PLA 
používat v medicíně ve formě vstřebatelných chirurgických nití, nosičů tkání a protetických 
materiálů. Zde se uplatnila pro svou dobrou bioresorbovatelnost a biokompatibilitu s lidskou 
tkání. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně PLA však byla její aplikace omezena pouze 

Obrázek č. 9: Vyfukování PLA fólií v praxi [50] 
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na medicínu. Rozvoj aplikací PLA přinesl pokrok ve fermentačním procesu výroby LA spolu 
se zdokonalením její izolace a purifikace. 
 V dnešní době je cena PLA stále vyšší než cena komerčních polymerů. Díky jejím 
nesporným ekologickým výhodám však zájem o ni stále roste a pomalu v některých 
aplikacích začíná konkurovat polymerům stávajícím. Hlavní aplikací PLA je obalový 
průmysl, především díky své biodegradabilitě, kompostovatelnosti a možnosti recyklace. 
V roce 2018 představoval obalový průmysl více než třetinu celkového uplatnění PLA. Díky 
dobrým mechanickým, bariérovým a organoleptickým vlastnostem a vysoké transparentnosti 
se s ní v praxi můžeme setkat v podobě jednorázových picích a jogurtových kelímků, láhví 
na vodu a mléko, příborů, potravinových fólií aj. 
 Druhým největším využitím PLA představuje průmysl textilní. V něm se PLA uplatňuje 
pro výrobu vláken, jelikož je snadno zvláknitelná přímo z taveniny a vykazuje podobné 
vlastnosti jako PET (polyetylentereftalát) či nylonová vlákna. Výhodou je zde opět biologická 
rozložitelnost, jednoduchá zpracovatelnost, barvitelnost a prodyšnost. Vlákna PLA se 
používají na výrobu koberců, oděvů či netkaných textílií. V zemědělství se uplatňují také 
agrotextílie a agrofólie z PLA. 
 Filamenty PLA jsou vedle filament z ABS (akrylonitrilbutadienstyrenu) nejpoužívanějším 
materiálem při 3D tisku. Významnou výhodou oproti filamentům z ABS je opět biologická 
rozložitelnost a dobré organoleptické vlastnosti. 
 V současné době se vyvíjí nové aplikace v elektronice. Ze stávajících aplikací lze zmínit 
vstřikování počítačových klávesnic a kompaktních disků. V automobilovém průmyslu vyvíjí 
Toyota směsi PLA pro interiérové použití [1, 24, 26, 51].  
 
2.2 Směsi PLA s jinými polymery 
Většina polymerů je s jinými polymery nemísitelná, protože jak vychází z Flory-Hugginsovy 
rovnice mísitelnosti, tak jak entalpické, tak entropické faktory mísitelnost neupřednostňují. 
Podobně je tomu i u PLA. Prozatím nebyl nalezen žádný polymer, jenž by byl mísitelný 
s PLA v plném koncentračním rozsahu [23]. 
 Mísitelné směsi polymerů existují, je jich však jen značně omezený počet. Tyto směsi mají 
většinou výsledné vlastnosti zprůměrované vlastnostem jednotlivých komponent, jsou 
homogenní a vykazují stále tokové vlastnosti. Přesto však většina komerčních polymerních 
směsí, i když je nemísitelná a představuje dvojfázový systém, má stále velmi užitečné 
vlastnosti. Výhodou nemísitelných směsí je možnost zisku vlastností, jež jsou více než 
průměrem vlastností jednotlivých komponent. 
 V nemísitelných směsích závisí morfologie směsi a potažmo i fyzikální vlastnosti 
na objemovém zlomku jednotlivých komponent ve směsi. Obecně lze říct, že vlastnosti 
výsledné směsi závisí na její morfologii, fyzikálních vlastnostech jednotlivých komponent a 
také na adhezi mezi doménami směsi. V praxi lze předpokládat, že fyzikální a tepelné 
vlastnosti výsledné nemísitelné směsi budou převážně odpovídat vlastnostem většinové 
komponenty, jež tvoří (kontinuální) fázi – matrici, zatímco druhá komponenta tvoří v matrici 
diskontinuální fázi. 
 Směsi polymerů vznikají jejich vzájemným mísením. Podle vytvořených vazeb rozlišujeme 
fyzikální a chemické mísení. Fyzikální mísení spočívá v kompaundaci komponent 
za vytvoření pouze fyzikálních vazeb, při čemž nedochází k chemické reakci mezi 
jednotlivými komponentami. Při chemickém mísení již mezi komponentami dochází 
k vytvoření chemických vazeb, a směs tak obvykle vykazuje lepší kompatibilitu. 
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Chemickému mísení se často musí pomoci přídavky kompatibilizátorů, jelikož většina 
polymerů vzájemně kompatibilních není. 
 Při mísení PLA s jinými polymery se obvykle pro lepší rozmísení využívá dvoušnekový 
extrudér, přičemž minimální teplota mísení je přibližně 170 °C. Maximální teplota je dána 
teplotou degradace PLA (>270 °C). Mísení s polymery, jež potřebují tyto vysoké procesní 
teploty, již způsobuje tepelnou degradaci PLA. Takové polymery tedy nejsou vhodnými 
aditivy PLA. Příkladem může být směs PLA a krystalického PET, jenž tyto vyšší procesní 
teploty vyžaduje. Při charakterizaci této směsi bylo zjištěno, že během mísení došlo 
ke značnému snížení MW PLA. Podobně nevhodnými jsou aditiva obsahující větší množství 
vody, jelikož ta způsobuje ztrátu MW PLA štěpením jejích řetězců, proto je sušení všech 
komponent zcela nezbytné. Jako obecně polární polymer vykazuje PLA nízkou kompatibilitu 
a špatnou mísitelnost s běžnými nepolárními polymery. Z tohoto důvodu se v tomto případě 
obvykle uplatňují kompatibilizátory nižších MW, jež zvyšují adhezi separovaných fází. 
Vzhledem k polárnímu řetězci PLA jsou pro vznik kompatibilních směsí vhodnými aditivními 
polymery na bázi různě polárních polyesterů s nízkou Tt, jež mají při procesní teplotě 
podobnou viskozitu jako samotná PLA. Pro zlepšení mísení je nutné upravovat procesní 
teplotu či MW komponent. Svou roli zde hraje i samotné mísecí zařízení, plnící rychlost a jiné 
procesní parametry [10, 52]. 
 Při mísení polymerů s PLA je nutné si uvědomit, že docílení požadovaných vlastností 
s sebou nezřídka nese i určitá negativa. Aditivní polymery mohou spolu s PLA chemicky 
interagovat či degradovat na základě chemických reakcí, což vede změně MW, popř. 
k zabarvení směsi. Základním problémem dvoufázových směsí je adheze jejich fází, jež přímo 
ovlivňuje morfologii a vlastnosti směsi. Nízká adheze těchto fází vede ke zkřehnutí materiálu, 
a již při aplikovaném nízkém napětí tak dojde k uvolnění a odštěpení fází a následné tvorbě 
trhlin. Dvoufázová směs je navíc matná a obecně je méně snadno barvitelná. Dalším 
negativem může být snížení kompostovatelnosti směsi z důvodu přidání nebiodegradabilního 
polymeru k PLA. 
 Následuje stručný přehled směsí PLA s komerčně dostupnými polymery s podrobnějším 
zaměřením na směsi PLA s vybranými polyestery a termoplastickým škrobem [52]. 
 
2.2.1 PLA/polyglykoly 

Směsi PLA s polyetylenoxidem (PEO) a polypropylenoxidem (PPO) byly předmětem mnoha 
studií. Bylo zjištěno, že nízkomolekulární glykoly jsou s PLA částečně mísitelné, mísitelnost 
se snižuje s jejich vzrůstající MW. Glykoly se používají ke zvýšení propustnosti vody a 
zvýšení rychlosti biodegradace PLA. Fungují také jako změkčovadla PLA, díky čemuž snižují 
jeho modul pružnosti a zvyšují houževnatost. 
 
2.2.2 PLA/polyvinylacetát 

Omezeně mísitelné směsi tvoří PLA s polyvinylacetátem (PVA). Směsi vykazují jednu 
hodnotu Tg; ta se snižuje se vzrůstajícím objemovým zlomkem PVA ve směsi. Přítomnost 
PVA ve směsi zvyšuje pevnost v tahu a tažnost PLA.  
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2.2.3 PLA/polyolefíny 

Z důvodu rozdílné polarity polymerních řetězců je směs PLA s polyolefíny (HDPE, 
nízkohustotní polyetylen (LDPE), lineární nízkohustotní polyetylen (LLDPE)) nemísitelná a 
vykazuje špatné fyzikální vlastnosti. Pro dosažení směsí lepších vlastností je nutné přidat 
kompatibilizátor. K tomuto účelu se využívá roubovaných či blokových kompatibilizátorů, 
jenž sníží energii na rozhraní separovaných fází. 
 
2.2.4 PLA/polystyren 

Nepolární polymery polystyren (PS) a vysoce odolný polystyren (HIPS) s PLA vytváří 
nekompatibilní směsi. Nízká adheze jednotlivých fází zapříčiňuje špatné fyzikální vlastnosti 
směsi. 
 
2.2.5 PLA/polykarbonát 

Kvůli vysoké tuhosti a tepelné odolnosti polykarbonátu (PC) s ním byla směsována také PLA. 
Vysoké objemové zlomky PC ve směsi však vyžadují vyšší procesní teplotu blízkou teplotě 
degradace PLA, proto jsou tyto směsi obtížně připravitelné [52]. 
 
2.2.6 PLA/polyestery 

Mnoho prací se zaměřuje na směsi PLA změkčené dalšími biodegradabilními polyestery, jež 
umožňují zachování či podpoření biodegrability PLA. Perspektivními se zdají být tažné 
biodegradabilní polymery jako polykaprolakton (PCL), poly(butylenadipát-ko-tereftlát) 
(PBAT) nebo poly(butylensukcinát) (PBS), na které se tato práce zaměřuje detailněji [6–19]. 
 
2.2.6.1 PLA/PBAT 
Náhodný kopolymer PBAT je považován za biodegradabilní náhradu LDPE, jelikož vykazuje 
podobnou tažnost a odolnost, což umožňuje jeho aplikace na poli obalovacího průmyslu [6]. 
Výroba PBAT spočívá v přípravě dvou polyesterů, jež se následně smíchají a dojde k jejich 
náhodné kopolymeraci. První polyester vzniká esterifikací kyseliny adipové (hexandiové) a 
butan-1,4-diolu, druhý reakcí dimetyltereftalátu s butan-1,4-diolem. Druhý polyester je 
následně přidán k prvnímu spolu s katalyzátorem tetrabutoxytitaniem, který podporuje 
transesterifikaci. Takto vzniklý výsledný polymer je náhodným kopolymerem obou 
polyesterů. Schéma struktury PBAT je vidět na obrázku č. 10. 
 Protože PBAT nedokáže významně krystalizovat, taje v širokém rozmezí teplot a vykazuje 
nízký modul pružnosti a nízkou tvrdost, naopak však vysokou flexibilitu a houževnatost. 
Právě vysoká flexibilita a houževnatost z něj dělají perspektivní polymer pro mísení s jinými 
biodegradabilními polymery. Za biodegradabilitu PBAT je odpovědná skupina 
butylenadipátu, zatímco skupina tereftalátu zajišťuje mechanické vlastnosti a vysokou 
stabilitu. 
 Směsmi PLA a PBAT se intenzivně zabývalo mnoho prací [6, 11], jelikož je PBAT 
považován za vhodného kandidáta ke zlepšení flexibility a houževnatosti PLA. Směs 
PLA/PBAT je nemísitelná, proto se využívá například dikumylperoxidu jako 
kompatibilizátoru. V práci Hongdilokkula a kol. [11] se zabývali studiem vlastností směsí 
PLA a PBAT v různých poměrech. Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) ukázal, že směs 
s obsahem 20% PBAT je tvořena PLA matricí, v níž jsou rozptýleny částice PBAT. 
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Při použití kompatibilizátoru se velikost rozptýlených částic zmenšila, což odpovídá zlepšené 
kompatibilitě. Reologické testy ukázaly, že směs PLA/PBAT zůstává stále dobře 
zpracovatelná, neboť vykazuje minimálně stejnou, ne-li vyšší smykovou viskozitu 
v porovnání s čistou PLA. Ze směsi byly následně vytlačovacím vyfukováním vyrobeny fólie. 
Autoři uvádí, že vyfukovatelnost se s přídavkem PBAT zlepšila, neboť se zvýšila pevnost 
taveniny. 
 Mechanické testy byly provedeny na vyfukovaných fóliích. Bylo potvrzeno, že přídavek 
PBAT do PLA zvyšuje její tažnost za současného mírného snížení modulu pružnosti a 
pevnosti v tahu. Po přídavku 20 % PBAT do PLA se její tažnost zvýšila z původních 5 % 
na 200 %, pevnost v tahu klesla z původní hodnoty 52 na 37 MPa a mohul pružnosti klesl 
z původní hodnoty 4 GPa pro čistou PLA na 3,3 GPa. Mimoto vzrostla také rázová 
houževnatost fólií. Pro kompatibilizované směsi se tento trend zachoval. Přídavek PBAT také 
způsobil jemně mléčný zákal fólie na rozdíl od plně transparentní fólie PLA [11]. 

Obrázek č. 10: Schématická struktura PBAT 
 

2.2.6.2 PLA/PCL 
Biodegradabilní PCL je polyester s nízkou Tt 60 °C a Tg okolo -60 °C, který se vyrábí 
polymerací za otevření kruhu ε-kaprolaktonu za pomoci katalyzátoru oktanoátu cínatého. 
Strukturu PCL znázorňuje obrázek č. 11. Jedná se o semikrystalický polymer, jehož alifatické 
řetězce jsou ohebné a vykazují vysoké prodloužení při přetržení a nízký modul pružnosti 
v tahu. Nízká viskozita taveniny usnadňuje jeho zpracování. Fólie z PCL vykazují 
prodloužení při přetržení 450–1 100 % a pevnost v tahu 25–33 MPa [13]. 
 I když je PCL vysoce biokompatibilní, jeho hydrofóbnost zapříčiňuje pomalejší 
hydrolytickou degradaci esterové vazby (v přírodě okolo 2 let). Z tohoto důvodu se často 
kopolymeruje a mísí za účelem zvýšení rychlosti degradace a také snížení ceny. Například 
kopolymery ε-kaprolaktonu a D- či L-laktidu dosahují větší mechanické flexibility a zároveň 
vyšší rychlosti degradace než samotný PCL. Nevýhodou PCL směsí je náchylnost PCL 
k dokrystalizování a zkřehnutí. Tento problém řeší přidání nízkomolekulárního změkčovadla, 
jež snižuje Tg a Tt směsi, takže vzniklý produkt je permanentně flexibilní [7, 12, 14]. 
 Směsi PLA a PCL jsou termodynamicky nemísitelné. Mnoho výzkumů bylo zaměřeno 
na zlepšení mísitelnosti směsi pomocí kompatibilizátorů, ať už využitím kopolyesterů PLA-
PCL, nebo pomocí malých molekul glycidylu, metakrylátu, dikumylperoxidu, tributylcitrátu, 
trifenylfosfitu a dalších. Jejich úkolem bylo zmenšení velikosti rozptýlené fáze a celkové 
zlepšení pevnosti matrice PLA ve směsi. Malý přídavek kompatibilizátoru během procesu 
výroby napomohl zlepšit tažnost a pevnost směsí, neboť umožnil síťující reakce mezi PLA a 
PCL [14]. 
 V práci López-Rodrígueze a kol. [7] se zabývali směsmi PLLA a PDLA 
s polykaprolaktonem (PCL). Studovali morfologické, mechanické a tepelné vlastnosti 
v závislosti na složení směsi. Testy z DSC a dynamicko-mechanické analýzy (DMA) ukázaly 
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dva separované píky Tg v blízkých pozicích samotných čistých komponent, což odpovídá 
separaci fází. Termodynamická nemísitelnost směsi byla potvrzena i prací Jeonga [14], v níž 
byly směsi PLA a PCL studovány jak nekompatibilizované, tak kompatibilizované 
tributylcitrátem (TBC). Ze směsi byly roztokovým odléváním vyrobeny tenké fólie, jež byly 
následně mechanicky testovány. Fólie o složení PLA/PCL 93/7 bez přidaného 
kompatibilizátoru vykazovala pevnost v tahu přibližně 43 MPa a prodloužení při přetržení 
10 %, což je v obou případech vyšší hodnota než u polymerů čistých. Přídavek PCL tak 
pozitivně působil na PLA matrici snížením rigidity jejích řetězců, čímž zvýšil její elasticitu a 
pevnost. Použitím tributylcitrátu se zlepšila mísitelnost směsi, jež se při nízkém obsahu PCL 
(do 7 %) projevila dalším navýšením pevnosti v tahu (viz obrázek č. 12). Z DMA měření bylo 
dále zjištěno, že se vzrůstajícím množstvím PCL ve směsi klesá Tg PLA (pro čistou PLA bylo 
Tg určeno 67 °C a s přídavky PCL se její Tg snižovalo na 50 a 48 °C). 
 V práci Sun a kol. [15] došli k závěru, že přidání malého množství PCL do PLA má 
na krystalinitu PLA heteronukleační účinek. Dále vyhodnotili, že rostoucí množství PCL 
ve směsi snižuje průhlednost fólie. 
 

2.2.6.3 PLA/PBS 
Termoplastický PBS je biodegradabilní alifatický polyester s Tt okolo 114 °C a Tg okolo 
−32 °C. Vlastnostmi je PBS podobný polypropylenu. Vykazuje vysokou tažnost (až 560 %), 
nízký modul pružnosti (550–700 MPa) a nízkou pevnost v tahu (34 MPa). Jeho 
biodegradovatelnost je vyšší než u PLA, rozpadá se již při 30 °C. Vyrábí se přímou 
esterifikací z kyseliny jantarové (butandiové) a butan-1,4-diolu [8]. Obě suroviny lze v dnešní 
době vyrobit z obnovitelných surovin. Struktura všech látek je znázorněna na obrázku č. 13. 

Obrázek č. 11: Mechanické vlastnosti v tahu čisté PLA a PCL a jejich 
nekompatibilizovaných i kompatibilizovaných směsí pomocí TBC: vlevo prodloužení 

při přetržení, vpravo pevnost v tahu [14] 

Obrázek č. 12: Schématická struktura PCL 
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Obrázek č. 13: Schématická struktura kyseliny jantarové (a), butan-1,4-diolu (b) a PBS (c) 

 
 V posledních dvaceti letech se udělala řada výzkumů zabývající se směsi PLA a PBS 
s cílem optimalizovat směs a její vlastnosti za účelem nahrazení komerčních ropných 
polymerů. Jejich mísení má za cíl především zvýšení houževnatosti PLA. Jelikož jsou směsi 
PLA a PBS považovány za nemísitelné, vlastnosti směsi výhradně závisí na podmínkách 
přípravy. Ve směsích s většinovým zastoupením PLA tvoří kontinuální matrici PLA, zatímco 
PBS je v ní rozptýlen. Pouhé fyzikální mísení komponent zvýší prodloužení při přetržení 
za současného snížení pevnosti a modulu v tahu v porovnání s čistou PLA. Je předpokládáno, 
že další zvýšení tažnosti směsi lze docílit použitím nízkomolekulárních změkčovadel, jež 
umožní větší pohyblivost řetězců. Kompatibilizací směsi lze zvýšit její tuhost. Z mnohých 
kompatilizátorů se nejlépe jeví dikumylperoxid [8]. 
 Příprava a mísení směsí má významný vliv na mechanické vlastnosti směsi. V několika 
pracích se však na vlivu PBS na vlastnosti PLA neshodují. Kupříkladu práce Zhanga a 
kol. [16] vyhodnocuje prodloužení při přetržení jako jasně závislé na množství PBS ve směsi, 
zatímco práce Liu a kol. [9] a Bhatia a kol. [17] tuto závislost vyvrací. 
 Přídavek PBS ovlivňuje krystalinitu PLA; jeho přídavkem se krystalizační rychlost PLA 
zvyšuje. To je přisuzováno faktu, že PBS může fungovat jako nukleační činidlo při teplotách 
nižších než je jeho Tt. Na obrázku č. 14 lze vidět DSC křivky při chlazení různých směsí PLA 
a PBS. Z obrázku je patrné, že přídavek PBS o obsahu menším než 20 % podporuje 
krystalizaci PLA. V jiných pracích byl však zaznamenán i krystalizaci bránící efekt PBS [18]. 
 Přídavek PBS do obsahu 30 % podporuje vznik sc-PLA, neboť zvyšuje jeho krystalizační 
rychlost. Vzniklý komplex PDLA a kopolymeru PLA-PBS vykazuje vyšší Tt (192 °C) a jednu 
hodnotu Tg (-19 °C). Vyšší obsah PBS ve směsi již jak krystalinitu, tak i Tt snižoval. Přídavek 
PBS má také příznivý vliv na biodegradaci PLA. Nemísitelné částice PBS usnadňují penetraci 
vody, čímž se urychluje degradace [19]. 
 Práce Bhatia a kol. [17] se zabývá PLA/PBS směsi a jejich případným využitím 
v obalovém průmyslu. V práci sledovali vlastnosti směsi v závislosti na složení obou 
komponent. Zjistili, že mísitelnost směsi závisí na poměru obou komponent. Směsi s obsahem 
PBS nižším než 20 % vykazují částečnou mísitelnost, vyšší obsah již způsobil nemísitelnost 
(modulované DSC odhalilo dva oddělené endotermické píky tání obou komponent). 
Prodloužení při přetržení byla pro všechny testované směsi přibližně totožná, což navzdory 
teorii může indikovat, že PBS nemá vliv na tažnost směsi. Pevnost a modul pružnosti v tahu 
se snižovaly se zvyšujícím se obsahem PBS ve směsi a pro směsi PLA/PBS o složení 90/10 a 
80/20 přibližně odpovídaly směšovacímu pravidlu.  
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2.2.7 PLA/škrob 

Za účelem zvýšení biodegradability a snížení výrobní ceny bývá PLA často mísena 
se škrobem. Objemový zlomek škrobu ve směsi je klíčovým parametrem pro výsledné 
vlastnosti. Se vzrůstajícím objemovým zlomkem škrobu ve směsi se snižuje jak pevnost 
v tahu, tak tažnost. Nevýhodou směsi pro mnohé aplikace je její křehkost. Tento problém 
pomáhá vyřešit přidání nízkomolekulárních změkčovadel jako jsou glycerol, PEG, sorbitol a 
trietylcitráty. Další nevýhodou je také zvýšení absorptivity vody. Směsi PLA se škrobem (10–
20 %) jsou komerčně prodávány pod názvem Novon (Ecostar, Germany) [10, 21]. 
 Snížení křehkosti směsi lze také dosáhnout použitím tzv. termoplastického škrobu (TPS). 
Ten je vyráběn procesem želatizace, při němž je v dvoušnekovém extrudéru mísen běžný 
škrob s vodou a glycerolem za zvýšené teploty, typicky 60–120 °C, za vzniku škrobové 
plastické suspenze. Ze suspenze je poté pomocí vakuové pumpy odstraněna voda, a získá se 
tak samotný termoplastický škrob. Struktura a vlastnosti výsledného TPS se odvíjí od mnoha 
procesních parametrů jako koncentrace a typ použitých nízkomolekulárních plastifikátorů, 
intenzita míchání, zdroj škrobových zrn a typu jeho krystalinity. Tento termoplastický škrob 
na rozdíl od toho běžného vykazuje vysokou houževnatost a tažnost a při zpracovávání se 
chová jako většina tavenin polymerů. Má amorfní charakter s nejistým Tg, jež se však 
pravděpodobně nachází v intervalu od -50 až -10 °C [20]. 
 Z biodegradabilních důvodů se TPS mísí s ostatními biodegradabilními polymery jako 
PLA, poly(butylenadipát), polybutylensukcinát, polykaprolakton aj [10]. Směs PLA s TPS se 
vyrábí jednostupňových procesem, v němž je tavenina PLA z jednošneku přiváděna do střední 
zóny dvoušneku s právě připraveným TPS. Nevýhodou směsi je omezená mísitelnost 
PLA/TPS, proto se užívá různých kompatibilizátorů. Publikace Shiraie a kol. [21] se zabývá 
studiem biodegradabilních fólií směsi PLA/TPS, jež je kompatibilizována pomocí esterů 
kyseliny adipové a citrónové. Výsledky ukázaly, že fólie kompatibilizované adipáty 
vykazovaly větší prodloužení, nižší pevnost a nižší modul pružnosti v tahu než fólie 

Obrázek č. 14: DSC křivky chlazení při rychlosti chlazení 2 °C/min; šipka značí pík studené 
krystalizace PLA, jež se se zvyšujícím obsahem PBS ve směsi zvyšoval [17] 
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kompatibilizovány citráty. Celkově se jim malé přídavky esterů kyseliny adipové, konkrétně 
dietyl- a diisodecyl-adipátu, jevily jako nejlepší plastifikátory směsí PLA/TPS. Lepší 
plastifikaci autoři vysvětlili tak, že lineární struktura těchto plastifikátorů usnadňuje interakci 
TPS s PLA, a zvyšuje tak účinnost plastifikace. 
 
2.3 Sáčky z PLA jako alternativa k sáčkům z HDPE 
Díky své biodegradabilitě je PLA perspektivním materiálem k nahrazení stávajících ropných 
polymerů v obalovém průmyslu. V něm se již PLA několik let pohybuje a našla si nemálo 
aplikací v podobě jogurtových kelímků, láhví na vodu i mléko, obalů na ovoce a zeleninu, 
zemědělských fólií aj. V současnosti se můžeme již setkat i s jednorázovými sáčky PLA 
na potraviny, které jsou zelenější alternativou ke stávajícím sáčkům z HDPE. Jejich většímu 
rozšíření však stále brání vyšší cena a horší mechanické vlastnosti PLA [1, 53]. Sáčky 
z HDPE jsou tenké, lehké, flexibilní, teplotně odolné, transparentní a hlavně levné. Jejich 
vysoká stabilita se stala dokonce jejich nevýhodou, jelikož mohou v přírodě zůstat několik 
desítek až stovek let. 
 Podobné vlastnosti jako HDPE vykazuje také PLA. Schopnost biodegradability je velkou 
výhodou, zatímco její křehkost je pro jednorázové sáčky značným problémem, neboť je 
od nich jistá flexibilita očekávána a požadována. Důležité v tomto případě je, aby modifikace 
stále umožnily její používání při styku s potravinami, neznesnadnily její biodegradabilitu a 
zároveň neovlivnili její cenu natolik, že se již sáčky z PLA nebudou vyrábět [53]. 
 
2.4 Metody charakterizace 
2.4.1 Tahová zkouška 

Mechanické vlastnosti polymerů se nejčastěji testují v tahu. Tato zkouška se provádí dle 
normy ČSN EN ISO 527. Vzorek testovaného materiálu daných rozměrů se upne do čelistí 
trhacího stroje a za konstantní rychlosti se deformuje. Konec zkoušky je určen buď 
přetržením testovaného vzorku nebo výrazným poklesem měřené hodnoty (např. 
deformačního napětí) [54].  
 Výstupem z měření je tahová křivka, jež představuje graf závislosti deformačního napětí 
na relativní deformaci. Z grafu lze vyčíst hodnoty mechanických veličin jako je Youngův 
modul pružnosti, mez kluzu, mez pevnosti, tažnost a houževnatost, včetně chování materiálu 
při namáhání v podobě krčkování, dloužení, mechanického zpevnění, páskování aj. Typická 
tahová křivka křehkého a houževnatého polymeru je znázorněna na obrázku č 15. 
 
2.4.2 Diferenční kompenzační kalorimetrie 

Typickou metodou stanovení tepelných vlastností polymeru je metoda DSC. Tato metoda 
patří mezi základní termické analýzy, jež umožňuje studovat kapalné i pevné vzorky 
v širokém intervalu teplot, typicky v rozmezí -100–600 °C, podle vybavení a citlivosti 
kalorimetrického přístroje. Základním principem metody je zaznamenávání rozdílu tepelných 
toků mezi vzorkem testovaným a referenčním, kterým je nejčastěji prázdný nosič vzorku 
(pánvička). Měření nejčastěji probíhá za konstantní rychlosti ohřívání, resp. chlazení. 
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 Podle způsobu měření se DSC dělí na DSC s tepelným tokem a DSC s kompenzací 
výkonu. Při DSC s tepelným tokem jsou obě pánvičky umístěny v jedné kalorimetrické cele a 
jsou spojeny tepelným mostem. Cela je zahřívána (chlazena) a pokud ve vzorku nedochází 
k žádným změnám, obě pánvičky mají stejnou teplotu. Pokud však ke změnám ve vzorku 
dojde, vzorek bude buď teplo spotřebovávat, nebo uvolňovat, na základě čehož se bude měnit 
teplota pánvičky se vzorkem. Termočlánky jsou potom měřeny teploty obou pánviček. 
Ze znalosti tepelného odporu mezi celou a vzorkem a referencí je možno považovat tepelný 
tok za úměrný rozdílu teplot pánviček. U kalorimetru s kompenzací výkonu jsou obě 
pánvičky umístěny ve své vlastní kalorimetrické cele, jež každá má svůj vlastní elektrický 
příkon. Pánvičky jsou opět zahřívány (chlazeny) stejnou rychlostí a na základě dějů 
v pánvičce se vzorkem se mění teplota cely. Ta je ovšem elektrickým příkonem udržována 
stejná jako teplota cely s pánvičkou referenční. Měřenou veličinou je tedy velikost 
elektrického příkonu, jež je potřebná k udržení izotermálních podmínek. 
 Výstupem z DSC je graf závislosti rozdílu tepelného toku na teplotě či čase (obrázek č. 5 
a 6). Děje, které vzorku mohou probíhat a které je DSC schopno zachytit, se poznají změnou 
rozdílu tepelného toku. Pokud vzorek teplo spotřebovává, dochází k endotermickým změnám, 
což mohou být děje jako tání, var či sublimace, rozkladné reakce, redukce či fázové přechody. 
Pokud vzorek teplo odevzdává, dochází k exotermickým změnám, jež mohou být nejčastěji 
krystalizace, vytvrzování/síťování či oxidace [55]. 
 
2.4.3 Dynamicko-mechanická analýza 

Termická metoda DMA umožňuje vyhodnotit mechanické vlastnosti vzorku jako funkci 
teploty, času nebo frekvence (jedná se o dynamické namáhání materiálu). Při této metodě se 
na vzorek aplikuje oscilující síla/deformace a sleduje se odezva na ni. Působením cyklicky se 

Obrázek č. 15: Typická tahová křivka křehkého (1) a houževnatého (2) polymeru; 
σmax představuje mez pevnosti, σK mez kluzu, εmax je prodloužení při přetržení a εK 

prodloužení na mezi kluzu [54] 



 
30 

měnícího napětí se vzorek deformuje. Pro ideálně elastické těleso se tato deformační odezva 
mění se stejnou frekvencí jako deformační napětí. U viskoelastických látek se však část 
energie dodaná při každém deformačním cyklu přemění např. na teplo, a tím se průběh 
deformace posune vůči napětí o fázový ztrátový úhel. Znalost periody a amplitudy 
deformačního napětí a velikosti ztrátového úhlu umožňuje stanovit komplexní dynamický 
modul pružnosti polymeru. Lze jej rozdělit na reálnou elastickou část (tzv. elastický modul) a 
imaginární viskózní část (tzv. ztrátový modul). Elastický modul je ve fázi s deformací a 
představuje míru ideálně elastického odporu vzorku vůči dynamickému napětí za daných 
podmínek. Ztrátový modul je zpožděn vůči deformaci o ztrátový úhel a představuje 
mechanické ztráty a velikost energie, jež se přemění na teplo. Výstupem je DMA křivka. Je to 
graf závislosti měřených veličin (komplexní, elastický či ztrátový modul pružnosti, ztrátový 
úhel) na teplotě či čase. Pomocí těchto křivek se stanovují vlastnosti studovaného materiálu 
jako je teplota skelného přechodu, koeficient tepelné roztažnosti, krystalinita, síťování 
aj. [56]. 
 
2.4.4 Měření pevnosti taveniny (haul off test) 

Měření pevnosti taveniny patří k reologickým metodám. Měření probíhá na kapilárním 
reometru, v němž je studovaný materiál roztaven. Tavenina vystupující z kapiláry je 
zachycena a navléknuta na odtahovací zařízení, jež vlákno taveniny odtahuje konstantní či 
zvyšující se rychlostí dokud se vlákno nepřetrhne. Měření pevnosti taveniny poskytuje 
informace o prodlužovacích vlastnostech materiálu. Samotná pevnost taveniny odpovídá 
maximální rychlosti odtahování taveniny, aniž by došlo k jejímu přetržení. Tato hodnota je 
důležitým parametrem ve všech procesech, při nichž je tavenina polymeru natahována 
(vyfukovaní, rotační navíjení, zvlákňování aj.). Výstupem z měření je závislost síly 
odtahovaného vlákna na rychlosti odtahování [57]. 
 
2.4.5 Termogravimetrická analýza 

Termogravimetrická analýza (TGA) patří k základním termickým analytickým metodám. 
Studuje hmotnostní změny, které v měřeném vzorku probíhají v závislosti na teplotě či čase. 
Při TGA je vzorek umístěný na pánvičce, jež je zahřívána požadovanou rychlostí v peci 
s definovanou pecní atmosférou. Výstupem z měření je TGA křivka. Je to graf závislosti 
hmotnosti vzorku na teplotě či čase. Pomocí této křivky se stanovuje teplota různých 
hmotnostních změn v materiálu (rozklad, oxidace, vypařování, sublimace aj.), dále lze pomocí 
ní určit reakční kinetiku vzniku nových sloučenin, stanovení čistoty a složení vzorku aj. [58]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je metodou vyfukování připravit fólie z PLA smíchané s vybranými typy 
polyesterů a jedním sacharidem za účelem změkčení fólie. Následně stanovit vliv vybraných 
látek na mechanické vlastnosti a strukturu vyrobených fólií a srovnat je s vlastnostmi fólie 
vyrobené pouze z PLA a pouze z HDPE. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Studované materiály 
Studovanými materiály jsou tenké fólie vyfukované z granulátu PLA a jejích směsí s PBAT, 
PCL, PBS, škrobem; jako srovnávací materiál je tenká fólie vyfukovaná z granulátu HDPE. 
Všechny materiály a jejich specifické informace jsou popsány v následujících podkapitolách.  
 
4.1.1 PLA 

Použitým typem PLA je granulát PLA-L97-HH od firmy Sulzer Chemtech, jenž je určen 
na výrobu orientovaných fólií metodou vyfukování. Jedná se o směs s obsahem 97 % L-formy 
a 3 % D-formy PLA. V tabulce č. 4 jsou uvedeny základní parametry, jež udává výrobce. 
 
Tabulka č. 4: Vybrané parametry o PLA-J97-HH pocházející od výrobce; MFI značí index 
toku taveniny [59]: 
 PLA-L97-HH 
Index žlutosti < 10 
Hustota [g/cm3] 1,25 ± 10 % 
Hmotnostní podíl zbytkového monomeru [%] <  0,3 
Tg [°C] 60 ± 5 
Tt [°C] 160 
MFI 2,16kg/190 °C [g/10 min] 4 ± 2 
Krystalinita [%] 25–35 
 
4.1.2 PBAT 

Použitým PBAT je Technipol® 061/E od firmy Sipol, jenž je určený k extruzi obalových 
fólií. V tabulce č. 5 jsou uvedeny jeho základní parametry, jež udává výrobce. 
 
Tabulka č. 5: Vybrané parametry o použitém PBAT pocházející od výrobce [60]: 
 Technipol® 061/E 
Tt [°C] 115 
MFI 2,16kg/160 °C [g/10 min] 20 
Napětí při přetržení [MPa] 17 
Prodloužení při přetržení [%] 365 
 
4.1.3 PCL 

Použitým PCL je Technipol® 70 od firmy Sipol, jenž je určený k mnoha průmyslovým 
využitím, od obalovacího až po textilní průmysl. V tabulce č. 6 jsou uvedeny jeho základní 
parametry, jež udává výrobce. 
 
Tabulka č. 6: Vybrané parametry o použitém PCL pocházející od výrobce [61]: 
 Technipol® 70 
Tt [°C] 64 
MFI 2,16kg/150 °C [g/10 min] 30 
Aplikační teplota [°C] 120–160 
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4.1.4 PBS 

Použitým PBS je Technipol® IP 720 od firmy Sipol, jenž je určený k extruzi obalových fólií. 
V tabulce č. 7 jsou uvedeny jeho základní parametry, jež udává výrobce. 
 
Tabulka č. 7: Vybrané parametry o použitém PBS pocházející od výrobce [62]: 
 Technipol® IP 720 
Hustota [g/cm3] 1,26 
Tt [°C] 113 
MFI 2,16kg/190 °C [g/10 min] 25 
Napětí při přetržení [MPa] 50 
Prodloužení při přetržení [%] 450 
Ohybový modul [MPa] 450 
Tvrdost Shore D 61 
 
4.1.5 Škrob 

Použitým škrobem je Solvarin AK od firmy Škrobárny Pelhřimov. Jedná se o termicky 
upravený (předželatizovaný) bobtnavý kukuřičný škrob. Na rozdíl od neupraveného 
kukuřičného škrobu tento lépe sorbuje vodu již při nižších teplotách a disponuje lepší 
distribucí částic. Tento škrob byl smíchán s glycerolem a vodou ve dvoušnekovém extrudéru 
Werner & Pfleiderer za účelem přípravy TPS. Teplotní profil od začátku ke konci extrudéru 
byl 80-100-110-120-125 °C při 200 ot/min. Tímto způsobem byly vyrobeny dvě směsi: TPS1 
o hm. složení Solvarin AK/glycerol/voda: 70/30/0 % a TPS2 o hm. složení Solvarin 
AK/glycerol/voda: 54/40/6 %. Výroba obou směsí byla velmi náročná; struna vycházející 
z extrudéru obou směsí nebyla dostatečně pevná pro kontinuální odtahování, bobtnala a 
adsorbovala vodu, což způsobovalo její neustálé přetrhávání. Směsi vykazovaly 
nekompatibilní chování a nehomogenní strukturu s viditelnými kousky škrobu na povrchu. 
Struna obou směsí se obtížně sekala do formy granulí, neboť bobtnáním získala velmi 
kluzkou gelovitou konzistenci, jež sekání znemožňovala. I přes tyto obtíže byly granule směsi 
TPS1 vyrobeny; granule směsi TPS2, jež navíc obsahovala vodu, se již vyrobit nepodařilo. 
Pro přehlednost je dále směs TPS1 označována jako pouze směs TPS.  
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4.1.6 HDPE 

Použitým HDPE je Liten FB 29 od firmy Unipetrol RPA, jenž je určený k výrobě obalových 
fólií, nákupních tašek a sáčků. V tabulce č. 8 jsou uvedeny jeho základní parametry, jež 
pochází od výrobce. 
 
Tabulka č. 8: Vybrané parametry o použitém HDPE pocházející od výrobce [63]: 
 Liten FB 29 
Hustota [g/cm3] 0,95 
Tt [°C] 130 
MFI 2,16kg/190 °C [g/10 min] 0,16 
Napětí při přetržení [MPa] 51 
Tvrdost Shore D 60 
 
4.2 Příprava granulátů pro vyfukování fólií 
Celkem bylo vyrobeno šest granulátů, jejichž složení udává tabulka č. 9. Granulát k výrobě 
každé fólie byl připravený fyzikálním mísením jednotlivých komponent v extrudéru 
Werner & Pfleiderer při rychlosti šneku 200 ot/min a teplotním profilu 180–200 °C. Před 
samotným mísením byly všechny polyestery i TPS sušeny 6 h při 80 °C v horkovzdušné 
sušárně. Výjimkou byl PCL, jenž byl sušen 6 h při 40 °C. Všechny vzorky s výjimkou HDPE 
obsahovaly organofosfitový sekundární antioxidant ADK STAB 2112, zvyšující odolnost 
polymeru vůči tepelné degradaci a hydrolýze během zpracování, fenolický primární 
antioxidant Irganox 1010, zvyšující odolnost polymeru vůči tepelné degradaci během 
zpracování i po něm, a polyvinylalkohol Vinnex 2525, jenž zajišťuje vyšší pevnost taveniny 
polymeru během zpracování a funguje také jako změkčovadlo. 
 
Tabulka č. 9: Složení jednotlivých granulátů pro vyfukování fólií: 
Granulát č. 1 2 3 4 5 6 
PLA L97-HH [%] 98,20 68,20 68,20 68,20 68,20  
Technipol 061/E [%]  30,00     
Technipol 70 [%]   30,00    
Technipol IP 720 [%]    30,00   
TPS [%]     30,00  
PE-HD Liten FB 29 [%]      100,00 
ADK STAB 2112 [%] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  
Irganox 1010 [%] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  
Vinnex 2525 [%] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50  
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4.3 Výroba fólií 
Metodou vyfukování byla z každého granulátu vyrobena odpovídající fólie. Před samotným 
vyfukováním byly všechny směsi sušeny 6 h při 80 °C v horkovzdušné sušárně. Výjimkou 
byla směs č. 3 – PLA/PCL, jež byla sušena 6 h při 40 °C. Vyfukování bylo provedeno 
na jednošnekovém extrudéru Brabender zakončeném vyfukovací hlavou o velikosti 3 cm s 
1mm štěrbinami při rychlosti šneku 35 ot/min. Procesní teploty při vyfukování jednotlivých 
fólií jsou uvedeny v tabulce č. 10. Odtahovací rychlost byla 5 m/min. Fólie byly získány ve 
formě nekonečného rukávu navinutého na roli. Čísla jednotlivých fólií odpovídají jednotlivým 
granulátům. 
 
Tabulka č. 10: Procesní teploty při vyfukování jednotlivých fólií; T1, T2 a T3 značí postupně 
teplotu na začátku, uprostřed a na konci extrudéru: 
 T1 [°C] T2 [°C] T3 [°C] 
Fólie č. 1 180 190 190 
Fólie č. 2 180 190 190 
Fólie č. 3 170 180 180 
Fólie č. 4 180 190 190 
Fólie č. 5 175 185 185 
Fólie č. 6 210 210 210 
 
Vyfukování fólií č. 1, 2, 3, 4 a 6 proběhlo bez problémů, tavenina všech vzorků byla vždy 
dostatečně pevná na vytvoření nekonečného rukávu. Vyfukování fólie č. 5 bylo náročné, ani 
po snížení procesních teplot nebyla tavenina směsi dostatečně pevná a při vyfukování se 
neustále trhala. K trhání docházelo především na nehomogenizovaných zrnech škrobu. Rukáv 
byl nestabilní, ve velké míře docházelo k tvorbě vzduchových bublin. I přes všechny 
komplikace byla fólie z této směsi vyrobena, byla však kratší a tlustší (okolo 150 µm). Zbylé 
fólie měly tloušťku výrazně nižší, v rozmezí 20–40 µm. Fólie čisté PLA byla zcela 
transparentní, přídavek polyesterů způsobil jemný mléčný zákal. Fólie s TPS byla škrobově 
nažloutlá a na omak drsná, fólie s HDPE mírně zakalená. Vzhled vyfukovaných rukávů 
vybraných fólií je vidět na obrázku č. 16. 
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Obrázek č. 16: Vyfukování jednotlivých fólií; 
nahoře: vlevo 1_čistá PLA, vpravo 2_PLA/PBAT, 

dole: vlevo 5_PLA/TPS, vpravo 6_HDPE 
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4.4 Charakterizace fólií 
Charakterizace fólií byla provedena měřením pevnosti taveniny, tahovou zkouškou a 
metodami DSC, DMA a TGA. 
 
4.4.1 Měření pevnosti taveniny 

Měření bylo provedeno na přístroji Advanced Capillary Rheometer RH10 od firmy ROSAND 
při zpracovatelských teplotách jednotlivých materiálů, tzn. PLA fólie byly testovány 
při teplotě 190 °C a HDPE fólie při teplotě 210 °C. Studované materiály byly do reometru 
vloženy ve formě granulátu a testovány při vytlačovací rychlosti 2 mm/min, výjimkou bylo 
testování HDPE fólie, při němž byla z důvodu velmi nízké pevnosti taveniny vytlačovací 
rychlost zvýšena na 6 mm/min. Po navinutí vlákna na odtahovací válec byla rychlost 
odtahování postupně zvyšována od 2 m/min až na 1 000 m/min. Test byl zastaven při 
přetržení taveniny. Každý vzorek byl proměřen šestkrát a získané hodnoty byly 
zprůměrovány. Snímek z měření pevnosti taveniny HDPE je uvedený na obrázku č. 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 DSC 

Charakterizace fólií pomocí DSC byla provedena na přístroji TA Instruments DSC 2920. 
Do měřících hliníkových pánviček bylo naváženo takové množství nastříhané fólie, které 
ve vzorku odpovídalo přibližně 3 mg PLA (přibližně 3 mg pro fólii č. 1, přibližně 4 mg pro 
fólie č. 2, 3, 4 a 5), resp. 3 mg HDPE pro fólii č. 6. Pro lepší charakterizaci krystalizačních 
změn byla provedena 2 měření lišící se rychlostí chlazení. První měření zahrnovalo ohřev 
v teplotním intervalu 40–210 °C s rychlostí ohřevu 10 °C/min následovaný chlazením 
rychlostí 1 °C/min do dosažení 60 °C, poté byl vzorek chlazen neřízeně. Po ochlazení vzorku 
na 40 °C byl proveden druhý ohřev za podmínek ohřevu prvního. Druhé měření zahrnovalo 
stejný ohřev jako v měření prvním, po němž však následovalo chlazení tlakovým vzduchem 
neřízenou rychlostí na 40 °C následované druhým ohřevem za podmínek ohřevu prvního. 
Všechna měření probíhala v dusíkové atmosféře. Získané hodnoty z prvních ohřevů byly 
zprůměrovány. Z naměřených dat byla vypočtena krystalinita PLA ve fólii podle rovnice č. 1: 

Obrázek č. 17: Struna taveniny HDPE na počátku měření její pevnosti 
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  χc =
ΔH t −ΔHcc

ΔH 0
t ⋅w

⋅100  (1) 

 
kde χc značí krystalinitu polymeru v [%], ΔHt entalpii tání polymeru v [J/g], ΔHcc entalpii 
studené krystalizace polymeru v [J/g], ΔHt

0 entalpii tání 100% krystalického polymeru v [J/g], 
jež má pro PLA hodnotu 93,7 J/g [64] a w hmotnostní zlomek krystalického polymeru 
ve fólii. 
 Analogicky byla vypočtena krystalinita PCL, PBS a HDPE ve fólii č. 3, resp. 4 a 6; 
ΔHt

0 100% krystalického PCL má hodnotu 139,5 J/g [65], PBS 110,5 J/g [66] a HDPE 
293,0 J/g [67]. 
 
4.4.3 Tahová zkouška 

Charakterizace fólií tahovou zkouškou byla provedena na přístroji LaborTech podle normy 
ČSN EN ISO 527-3, jež je určena pro testování tenkých fólií a desek. Měření probíhalo 
v obou směrech vyfukování (ve směru vyfukování (MD), kolmo na směr vyfukování (TD)) 
na obdélníkových vzorcích; pro směr MD měly rozměry 128×10 mm s tím, že vzdálenost 
čelistí byla 100 mm a účinná délka 14 mm, pro směr TD měly vzorky rozměry 78×10 mm 
s tím, že vzdálenost čelistí byla 50 mm a účinná délka 14 mm. Tloušťka fólií byla měřena 
u každého vzorku před samotným měřením. Z důvodu přílišné hrubosti čelistí byly vždy mezi 
čelisti stroje a samotné fólie vloženy dva kousky tvrdého papíru, aby nedocházelo k porušení 
fólie v místě upnutí. Pro každou fólii bylo provedeno osm měření v obou směrech vyfukování 
a získané hodnoty byly zprůměrovány. Modul pružnosti v tahu byl vyhodnocen z intervalu 
relativní deformace 0,05–0,25 % při rychlosti posunu příčníku 2 mm/min. Vlastní tahová 
zkouška probíhala při pokojové teplotě konstantní rychlostí 100 mm/min do přetržení fólie či 
dosažení maximálního měřitelného prodloužení. Ukázka vzorku fólie HDPE v průběhu tahové 
zkoušky je vidět na obrázku č. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Obrázek č. 18: Vzorek HDPE fólie v průběhu tahové zkoušky 
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4.4.4 DMA 

Charakterizace fólií metodou DMA byla provedena na přístroji TA Instruments RSA-G2. 
Měření probíhalo ve směru vyfukování (MD) na obdélníkových vzorcích o rozměrech 
50×10 mm; tloušťka fólií byla měřena u každého vzorku před samotným měřením. Výjimkou 
byla HDPE fólie, jež byla z důvodu vyššího modulu pružnosti ve směru TD zjištěného 
z tahové zkoušky měřena jak ve směru MD, tak ve směru TD. Fólie byly namáhány v tahu; 
vzdálenost čelistí byla 10 mm. Pro každou fólii byla nejdříve změřena závislost napětí 
na deformaci v rozsahu 0,001–0,5 %. Toto měření probíhalo za laboratorní teploty při 
frekvenci 1 Hz. Pro teplotní měření byla z výsledků pro každou fólii vyhodnocena oblast 
deformace, v níž je závislost lineární (a modul pružnosti konstantní) a pro měření z ní byla 
vybrána jedna hodnota deformace. Následně byla pro každou fólii při této konstantní 
deformaci změřena závislost modulu pružnosti na teplotě. Teplotní interval byl zvolen 30–
110 °C s rychlostí ohřevu 3 °C/min. Ze závislosti byl vyhodnocen elastický modul pružnosti 
jednotlivých fólií při 35, 50 a 100 °C, z maxima píku ztrátového modulu byla 
vyhodnocena Tg. Měření bylo pro každou fólii provedeno třikrát a výsledky byly 
zprůměrovány. 
 
4.4.5 TGA 

Charakterizace fólií metodou TGA byla provedena na přístroji TA Instruments TGA Q500. 
Měření probíhalo v korundových pánvičkách, do nichž byly postupně vloženy plátky fólií 
o celkové hmotnosti přibližně 6 mg. Teplotní interval byl zvolen 30–700 °C s rychlostí 
ohřevu 10 °C/min. Měření probíhalo v dusíkové atmosféře (60 ml/min); po dosažení 700 °C 
byla atmosféra přepnuta na kyslíkovou kvůli případnému vyhoření pyrogenního uhlíku. Pro 
každou fólii bylo provedeno jedno měření. Z TGA křivek byly podle píku první, resp. druhé 
derivace hmotnosti vyhodnoceny rozkladné kroky a byl stanovený přibližný obsah směsných 
komponent dle práce [68]. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Měření pevnosti taveniny 
Z naměřené závislosti síly odtahovaného vlákna jednotlivých vzorků na odtahovací rychlosti 
byla stanovena pevnost taveniny. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 11, grafické 
porovnání naměřené závislosti reprezentativních vzorků každé fólie je znázorněno 
na obrázku č. 19. Data chybí pro fólii č. 5, neboť se vlákno z tohoto materiálu nepodařilo 
úspěšně natáhnout do odtahovacího zařízení ani za použití vyšší vytlačovací rychlosti. 
Nejvyšší a podobnou pevnost taveniny měla fólie č. 3 a 1 a dále fólie č. 2 a 4, jejichž pevnost 
však byla téměř třikrát nižší. Nejnižší pevnost taveniny vykázal HDPE, jenž z důvodu nízké 
pevnosti taveniny byl vytlačován vyšší rychlostí, čemuž odpovídá i vyšší síla odtahovaného 
vlákna, jelikož bylo odtahované vlákno tlustší. Z výsledků je zřejmé, že jak řetězce PLA 
samotné, tak ve směsi s polyestery se i při vysokých odtahovacích rychlostech velmi dobře 
rozplétají a orientují, což předpokládá výrobu tenkostěnných výrobků či tenkých a vysoce 
orientovaných fólií.  
 Hodnoty pevnosti taveniny ukázaly, že s výjimkou fólie č. 5, má tavenina všech měřených 
materiálů dostatečnou pevnost pro procesy, v nichž je tavenina tahově namáhána. I při 
výrazně vyšších rychlostech než byly použity při vyfukování fólií v této práci, by tavenina 
měla být pevná a netrhat se. 
 
Tabulka č. 11: Pevnosti taveniny jednotlivých fólií: 
Fólie č. 1 2 3 4 6 
Pevnost taveniny 
[m/min] 

722 ± 52 288 ± 69 837 ± 162 211 ± 46 55 ± 10 

 
Obrázek č. 19: Závislost síly odtahovaného vlákna na odtahovací rychlosti pro jednotlivé 

vzorky  

0	

0,02	

0,04	

0,06	

0,08	

0,1	

0,12	

0,14	

0,16	

0	 100	 200	 300	 400	 500	 600	 700	 800	 900	

Sí
la
	o
dt
ah

ov
an

éh
o	
vl
ák
na

	(N
)	

Odtahovací	rychlost	(m/min)	

1_cista	PLA_190	°C	

2_PLA/PBAT_190	°C	

3_PLA/PCL_190	°C	

4_PLA/PBS_190	°C	

6_HDPE_210	°C	



 
41 

5.2 DSC 
Z DSC křivek (obrázek č. 20) byly vyhodnoceny přechodové teploty a entalpie studené 
krystalizace a tání fólií a byla vypočítána krystalinita PLA a HDPE (tabulka č. 12). První 
ohřev popisuje měřenou fólii, druhý ohřev již popisuje změnu struktury fólie vlivem prvního 
ohřevu a chlazení. Řízené chlazení (rychlostí 1 °C/min) lze považovat za velmi pomalé, 
zatímco neřízené chlazení tlakovým vzduchem lze považovat za rychlé (> 10 °C/min). 
 U směsných fólií je možné pozorovat jisté trendy: v porovnání s fólií z čisté PLA došlo 
u všech k mírnému změkčení fólií, jak o tom svědčí nižší Tg (nejvíce vlivem TPS). Spolu s Tg 
se snižovala i Tcc, zatímco Tt zůstávala přibližně konstantní. Snížení Tcc vlivem přídavku 
aditiv o min. 10 °C vypovídá o lepší pohyblivosti řetězců PLA pravděpodobně v důsledku 
vyššího volného objemu. Na rozdíl od čisté PLA při prvním ohřevu fólie vykazují pouze 
jeden endotermický pík tání, zatímco ve druhých ohřevech se po obou režimech chlazení 
objevují již píky dva, jež odpovídají tání dvěma fázím PLA (αʹ a α). Je zřejmé, že přídavek 
polyesterů podporuje krystalizaci PLA, což vedlo k navýšení jejího krystalického podílu 
(nejvíc u PBS a to téměř pětkrát) a ke krystalizaci dokonalejších krystalů, tedy α-fáze PLA. 
Přídavek TPS vedl ke vzniku méně dokonalých krystalitů, tedy αʹ-fáze PLA, a k navýšení 
krystalického podílu téměř nedošlo (o 1 %). 
 Při pomalém chlazení došlo u všech PLA fólií ke krystalizaci celé PLA, což je patrné 
z vymizení píku studené krystalizace při následném ohřevu. Vysoký krystalický podíl PLA 
vzniklý při pomalém chlazení (nejvíce u TPS 49,9 %) se při následném ohřevu projevil velmi 
slabou oblastí skelného přechodu PLA a dvěma endotermickými píky tání, jež odpovídají 
většímu či menšímu množství αʹ-fáze a její přeměně na lépe uspořádanou α-fázi. U fólie 
s TPS došlo během pomalého chlazení ke krystalizaci obou fází; α-fáze začala krystalizovat 
při teplotě 130 °C (krystalizační rameno k hlavnímu píku krystalizace αʹ-fáze; obrázek 
č. 20b), kdežto u všech ostatních vzorků krystalizace začala při teplotě nižší jak 120 °C 
(nejméně ochotně krystalizovala PLA ve směsi s PCL a PBS, o čemž svědčil pozvolný náběh 
krystalizačního píku a nejnižší teplota krystalizace z taveniny (Tc)). 
 Rychlé ochlazení po prvním ohřevu vedlo naopak k nejnižšímu krystalickému podílu PLA 
ve všech fóliích, protože s rychlostí chlazení se rychlost krystalizace PLA snižuje [69]. 
Při následném ohřevu došlo vždy ke studené krystalizaci, k tání αʹ-krystalitů a k jejich 
transformaci na α-fázi. K největšímu snížení krystalického podílu došlo u PBAT a 
k nejmenšímu u TPS; krystalický podíl byl ale vždy vyšší jak pro fólii č. 1. U všech fólií také 
došlo ke zvýšení Tcc a to v průměru o 10 °C, což je pravděpodobně důsledek ztráty orientace 
fólie. Rychlost chlazení neměla vliv na zastoupení αʹ-fáze PLA u směsi s PBS (stejný tvar i 
poměr výšky píků tání). 
 
5.2.1 Fólie č. 1 – čistá PLA 

Protože krystalický podíl fólie č. 1 byl nízký (4,9 %), lze předpokládat, že proces vyfukování 
byl příliš rychlý, a řetězce PLA tak nestihly vykrystalizovat. Pomalé chlazení po prvním 
ohřevu umožnilo řetězcům vysoký stupeň uspořádání, což lze vidět jak z píku krystalizace 
(obrázek č. 20b) při pomalém chlazení, tak při následném ohřevu (obrázek č. 20c), při němž 
nedošlo ke studené krystalizaci. To se projevilo v navýšení krystalinity na 36,5 %. Naopak 
rychlé chlazení po prvním ohřevu způsobilo snížení krystalinity (3,9 %), které bylo 
doprovázeno snížením Tg a navýšením Tcc o 14 °C. Změna nadmolekulární struktury se 
projevila ve změně tvaru píku tání. Tento trend je patrný i u všech ostatních fólií. Fólie PLA 
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jako jediná z vyrobených fólií vykázala při prvním ohřevu dva endotermické píky tání, což 
odpovídá tání dvou rozdílných krystalických fází; první taje α'-fáze a druhý pík tání odpovídá 
více dokonalým krystalitům α-fáze, které vznikly přeuspořádáním α'-fáze při ohřevu. Tato 
skutečnost je popsána v [69, 70, 71]. Aby po rychlém chlazení při druhém ohřevu mohlo dojít 
k uspořádání řetězců, musela být dodána větší tepelná energie. Zdá se tedy, že amorfní fáze 
obsahovala velké množství zapletenin, které vznikly v důsledku ztráty strukturní orientace 
původní fólie. Po studené krystalizaci se objevil pouze jeden pík tání s teplotou odpovídající 
střední hodnotě Tt obou fází, což je pravděpodobně důsledek vysoké Tcc, při které se už tvoří 
α-fáze. Vzniklou strukturu by však bylo potřeba určit metodou rentgenové difrakční analýzy 
(WAXS). Po pomalém chlazení lze při druhém ohřevu vidět dva velmi dobře separované a 
intenzivní píky tání, jež odpovídají oběma fázím. První pík, patřící α'-fází, je mírně 
intenzivnější. Jedná se o strukturu, která vznikla při Tc nižší než 120 °C, při níž se tvoří 
přednostně α'-fáze. Druhý pík tání pak přísluší α-fázi, která vznikla rekrystalizací během a 
po tání α'-fáze. 
 
5.2.2 Fólie č. 2 – PLA/PBAT 

Přídavek PBAT napomohl krystalizaci PLA, což se projevilo druhou nejvyšší krystalinitou 
PLA (16,4 %), sám ale při výrobě fólie ani během obou režimů chlazení taveniny po prvním 
ohřevu pravděpodobně nevykrystalizoval, protože nebyl zaznamenán jeho pík tání (obrázek 
č. 20c, d). Tomu odpovídá skutečnost, že se jedná o náhodný kopolymer, jehož možnost 
krystalizace je velmi omezená [6]. 
 
5.2.3 Fólie č. 3 – PLA/PCL 

Fólie č. 3 má skelný přechod PLA překrytý táním PCL (obrázek č. 20a), který vykrystalizoval 
jak při výrobě fólie, tak během obou režimů chlazení taveniny. K oddělení skelného přechodu 
a tání by bylo nutné použít modulované DSC, proto hodnoty uvedené pro krystalinitu PCL 
nejsou pravděpodobně přesné a ve skutečnosti jsou nižší. Mírně zvýšená krystalinita PLA 
po přídavku PCL odpovídá výsledkům v literatuře [15]. Ze znalosti entalpie tání 100% 
krystalického PCL a jeho hmotnostního podílu byla dle rovnice č. 1 vypočtena jeho 
krystalinita v původní fólii na hodnotu 67 %. Tato vysoká hodnota zřejmě značí schopnost 
rychlé krystalizace PCL pod napětím, když nekrystalizuje PLA. Do vysokého stupně však 
PCL krystalizuje také při rychlém chlazení bez napětí (krystalinita 63,3 %). Po pomalém 
chlazení se hodnota krystalizace PCL výrazně snížila (19 %), což lze vysvětlit dřívější 
krystalizací PLA do vysokého stupně (36 %). Vysoký obsah krystalitů PLA tedy omezil 
uspořádávání řetězců PCL. 
 
5.2.4 Fólie č. 4 – PLA/PBS 

Kalorimetrické křivky fólie č. 4 vykázaly největší rozmanitost v entalpických dějích, a tím 
demonstrovaly největší změnu v nadmolekulární struktuře tohoto materiálu v závislosti 
na rychlosti chlazení. Při prvním ohřevu původní fólie se do 70 °C projevilo několik dějů, 
které by snad bylo možné oddělit modulovaným DSC. Předpokládat lze studenou krystalizaci 
a tání nejméně dokonalých krystalitů PBS a skelný přechod PLA. Píku studené krystalizace 
PLA při prvním ohřevu předcházelo krystalizační rameno odpovídající studené krystalizaci 
PBS (kolem 92 °C) a ihned následoval endotermický pík tání PBS, který představuje tání jak 
původně přítomných, tak studenou krystalizací vzniklých krystalitů PBS. Protože nelze přesně 
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oddělit děj studené krystalizace PLA a PBS, nelze přesně spočítat krystalický podíl PBS 
ve fólii. Pokud se však krystalizační rameno zanedbá, plocha pod píkem odpovídá 38% 
krystalickému podílu PBS. Lze tak tvrdit, že krystalický podíl PBS byl ve fólii č. 4 nižší jak 
38 %. Nižší je také krystalický podíl PLA pro původní fólii uvedený v tabulce č. 11. Pomalým 
chlazením taveniny PBS vykrystalizoval pouze na hodnotu 11,4 %, přičemž PLA 
vykrystalizovala na hodnotu 40,1 %. Zvýšené množství krystalitů PLA tak zřejmě omezilo 
krystalizaci PBS. Při rychlém chlazení taveniny PBS vykrystalizoval, ale ne zcela, protože při 
následném ohřevu se objevil málo intenzivní pík studené krystalizace PBS při 87 °C. Tání 
PBS (113 °C) proběhlo během studené krystalizace PLA, což se projevilo rozštěpem píku 
studené krystalizace (obrázek č. 20d) a krystalický podíl PBS tak nebylo možné vyhodnotit. 
Nižší tak může být také krystalický podíl PLA vzniklý při rychlém chlazení uvedený 
v tabulce č. 11. Z výsledků však plyne, že rychlost chlazení taveniny této směsi ani orientace 
pod napětím neměla vliv na Tcc a Tt PBS, ovlivnila však míru krystalického podílu PBS. 
Přídavek PBS každopádně vedl k nejvyšší krystalinitě PLA a to jak u původní fólie, tak 
během rychlého chlazení taveniny. Toto zjištění potvrzuje závěry z literatury [17]. 
 
5.2.5 Fólie č. 5 – PLA/TPS 

Fólie č. 5 vykázala přibližně stejnou krystalinitu PLA jako fólie č. 1. Přídavek TPS se projevil 
největším změkčením směsi (Tg klesla o 8 °C), nejnižší Tcc PLA a malým podílem krystalitů 
s ještě nižším stupněm uspořádání než αʹ-fáze tající při 145 °C. Po rychlém chlazení skelný 
přechod již nevykázal relaxaci v takové míře jako u původní fólie a studená krystalizace 
proběhla při vyšší teplotě ve dvou krocích. Vyšší teplotní krok proběhl ve stejné teplotní 
oblasti, jak tomu bylo u fólií s přídavkem polyesterů. Vznikla tak struktura podobná té, která 
za stejných podmínek vznikla u čisté PLA (tvar píku tání a Tt). Přítomné však byly také 
krystality defektní tající při 146 °C. Strukturu PLA v tomto materiálu by ale bylo dobré ověřit 
WAXS. Při pomalém chlazení došlo jak ke vzniku αʹ-fáze, tak α-fáze PLA. 
 
5.2.6 Fólie č. 6 – HDPE 

Fólie č. 6 byla dle očekávání nejvíc krystalická, a protože se krystalický podíl během obou 
režimů chlazení taveniny fólie mírně zvýšil, nedošlo zřejmě při výrobě fólie k orientaci či 
stabilizaci všech orientace schopných řetězců. Oproti PLA fóliím, jež vykázaly velký vliv 
rychlosti krystalizace na morfologii, fólie HDPE tento vliv nevykázala. Při pomalém i 
rychlém chlazení došlo v obou případech pouze k mírnému zlepšení uspořádání krystalitů, 
čemuž odpovídá zvýšení nejvyšší Tt o 5 a 3 °C. 
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Obrázek č. 20: DSC křivky (a) prvního ohřevu, (b) pomalého chlazení, (c) druhého ohřevu 
po pomalém chlazení, (d) druhého ohřevu po rychlém chlazení reprezentativních vzorků fólií 

 

c) 
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Tabulka č. 12: Charakteristické teploty a entalpie PLA získané z DSC křivek; ΔHc a značí entalpii krystalizace z taveniny: 

Fólie č. 

1_čistá PLA 2_PLA/PBAT 

1. ohřev 
2. ohřev po 
neřízeném 
chlazení 

Řízené 
chlazení 

2. ohřev po 
řízeném 
chlazení 

1. ohřev 
2. ohřev po 
neřízeném 
chlazení 

Řízené 
chlazení 

2. ohřev po 
řízeném 
chlazení 

Tg [°C] 62,5 59,5 - 60,0 62,0 59,1 - 59,5 
Tcc [°C] 109,3 122,6 - - 97,5 112,1 - - 
ΔHcc [J/g] 27,7 27,7 - - 13,5 19,8 - - 
Tt [°C] 155,2; 160,7 157,1 - 154,8; 160,9 159,0 154,6; 160,7 - 155,0; 160,9 
ΔHt [J/g] 32,2 31,3 - 33,6 23,9 23,4 - 25,6 
Tc [°C] - - 107,3 - - - 108,6 - 
ΔHc [J/g] - - 32,9 - - - 24,3 - 
χc [%] 4,9 3,9 - 36,5 16,4 5,6 - 40,1 
 

Fólie č. 

3_PLA/PCL 4_PLA/PBS 

1. ohřev 
2. ohřev po 
neřízeném 
chlazení 

Řízené 
chlazení 

2. ohřev po 
řízeném 
chlazení 

1. ohřev 
2. ohřev po 
neřízeném 
chlazení 

Řízené 
chlazení 

2. ohřev po 
řízeném 
chlazení 

Tg [°C] neurčeno neurčeno - neurčeno 58,4 56,6 - 56,8 
Tcc [°C] 100,0 110,8 - - 100,1 114,7 - - 
ΔHcc [J/g] 15,5 19,8 - - 8,9 13,0 - - 
Tt [°C] 159,2 154,7; 160,4 - 154,3; 160,4 157,3 154,6; 160,5 - 154,3; 160,4 
ΔHt [J/g] 22,3 23,2 - 22,7 23,9 23,7 - 22,7 
Tc [°C] - - 104,0 -  - 104,5 - 
ΔHc [J/g] - - 22,6 -  - 21,3 - 
χc [%] 10,6 5,3 - 35,5 23,4 16,7 - 40,8 
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Fólie č. 

5_PLA/TPS 6_HDPE 

1. ohřev 
2. ohřev po 
neřízeném 
chlazení 

Řízené 
chlazení 

2. ohřev po 
řízeném 
chlazení 

1. ohřev 
2. ohřev po 
neřízeném 
chlazení 

Řízené 
chlazení 

2. ohřev po 
řízeném 
chlazení 

Tg [°C] 54,4 49,7 - 52,7 - - - - 
Tcc [°C] 92,5 98,9 - - - - - - 
ΔHcc [J/g] 19,8 22,2 - - - - - - 
Tt [°C] 145,3; 155,6 145,9; 156,5 - 153,1; 160,2 127,1* 129,8* - 131,7* 
ΔHt [J/g] 23,8 25,7 - 31,9 181,1* 197,7* - 202,1* 
Tc [°C] - - 108,8 - - - 120,3* - 
ΔHc [J/g] - - 27,9 - - - 177,4* - 
χc [%] 6,3 5,5 - 49,9 61,8* 67,5* - 69,0* 
* hodnoty odpovídají HDPE        
 
Tabulka č. 13: Tahové vlastnosti fólií ve směru MD a TD: 

Fólie č. Směr testování 
Modul pružnosti v 

tahu [MPa] 
Pevnost na mezi 

kluzu [MPa] 
Prodloužení na mezi 

kluzu [%] 
Pevnost při přetržení 

[MPa] 
Prodloužení 

při přetržení [%] 
1_čistá PLA 

MD 

1 434 ± 312 66 ± 7 5 ± 1 59 ± 7 10 ± 5 
2_PLA/PBAT 929 ± 70 39 ± 4 5 ± 1 31 ± 3 > 160 
3_PLA/PCL 538 ± 137 19 ± 4 3 ± 1 18 ± 3 61 ± 54 
4_PLA/PBS 1 123 ± 130 50 ± 6 5 ± 1 50 ± 6 5 ± 1 
5_PLA/TPS 402 ± 72 7 ± 2 2 ± 1 7 ± 2 2 ± 1 
6_HDPE 337 ± 21 18 ± 2 10 ± 1 23 ± 3 > 160 
1_čistá PLA 

TD 

1 081 ± 120 53 ± 5 5 ± 1 36 ± 4 12 ± 4 
2_PLA/PBAT 548 ± 85 17 ± 2 5 ± 1 17 ± 2 6 ± 1 
3_PLA/PCL 405 ± 123 7 ± 1 2 ± 1 7 ± 1 2 ± 1 
4_PLA/PBS 783 ± 284 39 ± 4 5 ± 1 30 ± 10 10 ± 6 
5_PLA/TPS 293 ± 62 6 ± 1 3 ± 1 6 ± 2 3 ± 1 
6_HDPE 480 ± 91 17 ± 2 6 ± 2 15 ± 1 > 220 
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5.3 Tahová zkouška 
Výsledky z tahové zkoušky ukazují, že přídavek aditiv značně ovlivňuje mechanické 
vlastnosti fólií, které se navíc lišily v obou směrech vyfukování. Vzhled vzorků po tahové 
zkoušce v obou směrech je znázorněn na obrázku č. 21. Pevnost v tahu na mezi kluzu a 
při přetržení spolu s příslušnými tažnostmi a modul pružnosti (E) pro oba směry jsou uvedeny 
v tabulce č. 13, obrázek č. 22 znázorňuje grafické porovnání reprezentativních tahových 
křivek každé z fólií. Zde je třeba si uvědomit, že fólie byly při měření ve skelném stavu (pod 
Tg PLA i polyesterů). 
 Naměřené hodnoty jsou pro čistou PLA fólii a fólii s PBAT velmi blízké těm dosaženým 
v literatuře [72]. Fólie s PCL vykázala vyšší tažnost než v literatuře [73]. V případě fólie 
s PBS se nepodařilo potvrdit, že by přídavek PBS zvyšoval tažnost fólie, jak tomu bylo 
v pracích [16, 73], a spíše tak naměřené hodnoty odpovídají pracím [9, 17], v nichž však 
tahové vlastnosti testovaly na fólií o milimetrové tloušťce. Podobně je tomu i HDPE fólie, jež 
v porovnání s literaturou vykázala tahové vlastnosti nižších hodnot, avšak v uvedených 
pracích byly testované fólie značně tlustší [74, 75]. 
 
5.3.1 Směr MD 

Fólie č. 1 měla dle teorie vykazovat křehké chování. Přídavek polyvinylalkoholu ve formě 
Vinnexu 2525 však způsobil, že fólie byla mírně změkčená a v tahové křivce vykazovala 
viditelnou mez kluzu, po níž následovalo krejzování a do určité míry i dloužení. Fólie tedy 
čistě křehké chování nevykazovala, disponovala však velmi nízkou tažností a nejvyšší 
pevností na mezi kluzu (66 MPa) a modulem pružnosti (1,4 GPa). 
 Přídavek PBAT ve fólii č. 2 způsobil viditelné změkčení za zcela vymizení křehkého 
chování. Při natahování fólie docházelo ke vzniku několika krčků, jež se následně dloužily. 
Oproti fólii č. 1 vykazovala fólie maximální měřitelné prodloužení (fólie se při měření 
nepřetrhla), což se projevilo snížením modulu pružnosti o 35 % a snížení pevnosti v tahu 
o 40 %. 
 Tahové křivky fólie č. 3 ukázaly velký rozptyl tažnosti při přetržení, což vysvětluje 
skutečnost, že směs PLA/PCL je velmi nemísitelná, a každý měřený vzorek tak měl jinou 
strukturu. Fólie však byla i přes nehomogenní složení přídavkem PCL znatelně změkčená 
(šestkrát vyšší průměrné zvýšení prodloužení při přetržení). Kvůli nemísitelnosti však velmi 
klesla pevnost (o 70 %) i tuhost (o 60 %). 
 Přídavek PBS způsobil namísto změkčení fólie č. 4 její zkřehnutí. Z tahových křivek je 
patrné, že k přetrhnutí fólie došlo před dosažením meze kluzu při nízkém prodloužení 
(poloviční ve srovnání s fólií č. 1). Toto křehké chování odpovídá vyšší krystalinitě zjištěné 
z DSC – přítomné jsou jak krystality PBS, tak PLA. Pokles pevnosti o čtvrtinu vzhledem 
k pevnosti fólie č. 1 svědčí o nízké deformovatelnosti amorfní fáze, srovnatelná tuhost pak 
o nízkém spojení krystalitů.  
 Fólie č. 5 vykázala nejhorší mechanické vlastnosti. Křehké chování, nejnižší modul 
pružnosti a nejnižší pevnost v tahu, spolu s nejnižším prodloužením při přetržení odpovídá 
předpokládaným závěrům již z chování fólie při vyfukování, neboť se směs PLA/TPS 
nepodařilo vyrobit tak, jak o tom mluví literatura [10, 21]. Fólie se chovala spíše jako 
částicový kompozit než směs, nebyla homogenní a viditelné kousky škrobu v její struktuře 
působily jako defekty. Získaná fólie je z hlediska tahových vlastností aplikačně nepoužitelná. 
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 Fólie č. 6 vykazuje oproti fólii č. 1 přibližně třikrát nižší modul pružnosti a pevnost v tahu. 
Vykazuje maximální měřitelnou tažnost (fólie se při měření nepřetrhla). Z tahové křivky není 
vidět klasická mez kluzu, nedochází ke vzniku krčku, jelikož řetězce HDPE jsou již 
orientované vyfukováním, a dochází tak pouze ke krátkému tečení amorfní fáze, jež následně 
přechází v deformační zpevnění. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

5.3.2 Směr TD 

Tahové vlastnosti ve směru TD byly téměř u všech fólií horší než ve směru MD s výjimkou 
HDPE fólie. Tento trend zahrnuje snížení pevnosti na mezi kluzu í při přetržení, snížení 
prodloužení na mezi kluzu i při přetržení a snížení modulu pružnosti v tahu. Horší 
mechanické vlastnosti souvisí s anizotropií fólií, orientace polymerních řetězců byla 
při vyfukování především ve směru MD. Tomu odpovídá křehké chování fólií č. 2, 3 a 5 
za dosažení velmi nízké tažnosti (< 6 %), pevnosti (< 20 MPa) a modulu pružnosti 
(< 550 MPa). 
 Fólie č. 1 vykazovala velmi podobnou tahovou křivku jako ve směru MD, křivka má 
viditelnou mez kluzu, po níž následovalo mírné krejzování a přetržení fólie. Fólie disponovala 
nejvyšší pevností (53 MPa) a nejvyšším modulem pružnosti v tahu (1 GPa), které byly však 
nižší o přibližně 25 % než ve směru MD. Tažnost fólie byla v obou směrech srovnatelná. 
Z výsledů lze tedy předpokládat, že během vyfukování byly řetězce pravděpodobně v určité 
míře orientovány i ve směru TD. 
 Fólie č. 4 již nevykazovala křehké chování, jak tomu bylo ve směru MD, po dosažení meze 
kluzu došlo ke dloužení a následnému přetrhnutí fólie. Fólie vykazovala snížení pevnosti a 
modulu pružnosti v tahu přibližně o 30 % oproti směru MD za současného mírného zvýšení 
prodloužení při přetržení. Z toho lze usuzovat, že přídavkem PBS se řetězce orientovaly 
rychleji ve směru TD než ve směru MD. 

Obrázek č. 21: Ukázka vzorků jednotlivých fólií po tahové zkoušce 
ve směru MD (a) a TD (b) 

a) 

b) 
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 Na rozdíl od PLA fólií vykazovala HDPE fólie srovnatelnou pevnost i tažnost jako 
ve směru MD (fólie se jako jediná nepřetrhla) a vykazovala dokonce vyšší modul pružnosti 
(přibližně o 50 %). Naměřené hodnoty i trend odpovídá výsledkům z literatury [74, 75]. 
Z viditelné meze kluzu následované dloužením lze předpokládat, že řetězce HDPE byly 
během vyfukování orientovány jak ve směru MD, tak ve směru TD, i když v jiné míře. 
 

 
 

Obrázek č. 22: Tahové křivky ve směru MD (a) a TD (b) jednotlivých fólií 
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5.4 DMA 
Z lineární části elastického modulu pružnosti na deformaci, která odpovídá lineární závislosti 
deformačního napětí na deformaci, byla vybraná hodnota deformace pro měření závislosti 
elastického a ztrátového modulu pružnosti na teplotě (tabulka č. 14). Všechny vzorky byly 
měřené ve směru vyfukování, pouze fólie HDPE v obou směrech pro ověření výsledků 
získaných v tahových testech. Ukázka těchto křivek je pro dva vzorky fólie č. 1 znázorněna 
na obrázku č. 22a, teplotní měření tří vzorků fólie č. 1 na obrázku č. 22b. Z obou sad křivek je 
zřejmé, že opakovatelnost měření je dobrá, stejně tomu tak bylo i u ostatních fólií. Teplotní 
závislost elastického modulu je pro jednotlivé fólie znázorněna na obrázku č. 22c,d, hodnoty 
elastického modulu pružnosti při 35, 50 a 100 °C jsou uvedeny v tabulce č. 14. Modul 
při 50 °C odpovídá konci skelného stavu a při 100 °C tuhosti fólií po studené krystalizaci. 
Rozdílné hodnoty elastického modulu zjištěné z DMA a z tahové zkoušky souvisí s jiným 
typem namáhání fólie, přesto lze z výsledků vidět, že trend je stejný, ač s nižšími hodnotami 
s podobným rozptylem. Z hodnot elastického modulu lze tvrdit, že nejvíce křehká je fólie 
z čisté PLA, následovaná fólií s PBS. 
 Z výsledků je patrné, že všechny PLA fólie vykazují téměř konstantní hodnotu elastického 
modulu v rozmezí 30–50 °C, v němž se PLA nachází ve skelném stavu. Nejvyšší elastický 
modul a tedy nejvyšší tuhost vykazovala fólie č. 1 (1 GPa) následovaná fólií č. 2 (0,9 GPa). 
Nejnižší hodnotu naopak vykazovala fólie č. 5 (0,3 GPa), což odpovídá trendům z tahové 
zkoušky. Od 55 °C se začal uvolňovat pohyb PLA řetězců amorfní části za současného 
snižování elastického modulu a zvyšování modulu ztrátového. Maximum píku ztrátového 
modulu značí Tg. Nejvyšší Tg byla zaznamenána pro fólii č. 1 (60 °C), nejnižší pro fólii č. 5 
(55 °C), což zcela odpovídá výsledkům z DSC. Co se týká hodnot samotných, byly stejné 
jako u DSC s výjimkou fólie č. 1, která je nižší o 3 °C, což koreluje s nižší rychlostí ohřevu. 
Je tedy zřejmé, že pro směsné fólie není Tg závislá na rychlosti ohřevu. Na rozdíl od DSC 
však byla určená také Tg pro fólii č. 3 (60 °C). Z výsledků tedy plyne, že Tg pro PLA není 
ovlivněná přídavkem PBAT a PCL, což je pro PCL v rozporu s [7], kde ovšem byl ve směsi 
v nižším zastoupení. Pro PBAT tento výsledek souhlasí se závěrem z [76]. 
 Uvolňování a rozplétání řetězců způsobilo prodloužení fólie, což v některých případech 
způsobilo ztrátu signálu odezvy elastického modulu na deformaci. Nejmenší pokles modulu 
pružnosti po skelném přechodu vykázala fólie č. 4 a největší fólie č. 5. Se začátkem studené 
krystalizace PLA (od 75 °C pro fólii č. 5, od 87 °C pro fólii č. 1) však došlo ke smrštění a 
zpevnění fólií za současného růstu elastického modulu, jenž ale ani u jedné PLA fólie 
nedosáhl vyšší hodnoty než 200 MPa. U fólie č. 4 je okolo 110 °C možné vidět počátek tání 
krystalitů PBS, čemuž odpovídá další snižování elastického modulu.  
 Na rozdíl od PLA fólií vykazuje HDPE fólie téměř lineární závislost poklesu elastického 
modulu na teplotě v obou směrech měření. V rozmezí 35–90 °C se elastický modul snížil 
na téměř třetinu. Při 35 °C vykazovala fólie vyšší elastický modul ve směru TD (1 GPa) než 
ve směru MD (0,4 GPa), což potvrdilo výsledky z tahové zkoušky. 
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Tabulka č. 14: Oscilační amplituda, Tg a elastický modul při 35, 50 a 100 °C jednotlivých 
fólií zjištěné z DMA měření: 

Fólie č. 
Oscilační 
amplituda 

[%] 

Tg 
[°C] 

Elastický 
modul při 

35 °C 
[MPa] 

Elastický 
modul při 

50 °C 
[MPa] 

Elastický 
modul při 

100 °C 
[MPa] 

1_čistá PLA 0,020 60,2 ± 0,1 1 009 ± 286 1 035 ± 344 166 
2_PLA/PBAT 0,006 59,7 ± 0,2 762 ± 284 780 ± 339 55 
3_PLA/PCL 0,010 59,7 ± 0,1 717 ± 213 713 ± 174 44 
4_PLA/PBS 0,020 56,9 ± 0,4 949 ± 514 787 ± 256 192 
5_PLA/TPS 0,015 54,6 ± 0,4 284 ± 75 203 ± 49 43 
6_HDPE_MD 0,010 - 530 ± 183 391 ± 109 182 ± 26* 
6_HDPE_TD 0,018 - 947 ± 81 750 ± 56 313 ± 20* 
* měřeno při 90 °C    
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a) 

b) 
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Obrázek č. 23: DMA křivky: (a) závislost deformačního napětí, elastického a ztrátového 

modulu na deformaci pro dva vzorky fólie č. 1; (b) závislost elastického a ztrátového modulu 
na teplotě pro tři vzorky fólie č. 1; (c, d) závislost elastického modulu na teplotě 

reprezentativních vzorků jednotlivých fólií 
 
  

c) 

d) 
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5.5 TGA 
Z TGA křivek byly podle první, resp. druhé derivace hmotnosti (DTG křivky) vyhodnoceny 
teploty rozkladu (teplota nejrychlejšího úbytku hmotnosti) PLA, HDPE a aditiv a určený 
jejich obsah. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 15. Ukázka vyhodnocení TGA křivky je 
pro fólii č 1 a 3 znázorněna na obrázku č. 23a, grafické porovnání rozkladných křivek 
jednotlivých fólií je znázorněno na obrázku č. 23b. 
 Z výsledků je patrné, že vyhodnocené složení fólií přibližně odpovídá složení při přípravě 
(obsah aditiv 25–27 %, přičemž 30 % bylo dávkováno) s výjimkou fólie č. 5, jejíž nízký 
obsah TPS potvrdil jeho nehomogenní rozložení předpokládané již od výroby fólie. Obsah 
TPS se předpokládá vyšší než uvedený, protože u pátého rozkladného kroku TPS (poslední) 
nebylo možné ani u druhé derivace hmotnosti určit, do jaké míry už přísluší rozkladu PLA. 
Separované píky rozkladu PLA a aditivních složek odpovídají jejich společné nemísitelnosti 
zmíněné v literatuře [35, 38, 44] a byla největší pro PCL a PBAT. Samotná PLA vykazuje 
teplotu rozkladu při 347 °C; přídavek polyesterů ji neovlivnil s výjimkou PCL, který ji snížil 
o 10 °C. Teplota rozkladu aditivních polyesterů je vyšší v rozsahu 370–390 °C. U fólie s TPS 
došlo ke vzniku pyrolytického uhlíku (sazí; 1,9 %) a u všech vzorků zůstalo 1 % 
nerozloženého zbytku (pravděpodobně aditiva procesu polymerace). Oproti HDPE fólii 
vykázaly PLA fólie výrazně nižší teplotu rozkladu, což souhlasí s literaturou [77, 78]. 
 
Tabulka č 15: Teploty rozkladu jednotlivých složek a hmotnostní složení fólií zjištěné 
z měření TGA: 

Fólie č. 
Teplota rozkladu PLA 

[°C] 
Teplota rozkladu aditiva 

[°C] 
Hmotnostní složení 
PLA/aditivum[%] 

1_čistá PLA 347 - 99 
2_PLA/PBAT 344 377 74/25 
3_PLA/PCL 337 387 72/27 
4_PLA/PBS 344 368 73/26 
5_PLA/TPS 347 < 250 79/21 
6_HDPE 456* - 99 
* teplota rozkladu HDPE   
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Obrázek č. 24: (a) TGA a DTG křivky pro fólii č 1 (PLA) a č. 3 (PLA/PCL) a (b) grafické 

porovnání TGA křivek jednotlivých fólií 

 
 
  

a) 

b) 
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6 ZÁVĚR 

Metodou vyfukování byly připraveny fólie z kyseliny polymléčné (PLA) smíchané 
s vybranými polyestery – poly(butylenadipát-ko-tereftalátem) (PBAT), polykaprolaktonem 
(PCL) a polybutylensukcinátem (PBS) – a termoplastickým škrobem (TPS) za účelem 
změkčení fólie. Vliv aditivních látek na mechanické a tepelné vlastnosti fólií byl srovnán 
s vlastnostmi fólií vyrobených pouze z PLA a vysokohustotního polyetylénu (HDPE). 
Ke všem materiálům s PLA byly přidané dva typy antioxidantů a polyvinylalkohol 
pro zvýšení pevnosti taveniny. Tavenina všech materiálů měla kromě směsi s TPS 
dostatečnou pevnost pro procesy, v nichž je tavenina tahově namáhána. I při výrazně vyšších 
rychlostech než byly použity při vyfukování fólií v této práci by tavenina měla být pevná a 
netrhat se. Nejnižší pevnost měla tavenina HDPE, pevnost taveniny nebylo možné stanovit 
u směsi s TPS. Problematická už byla příprava granulátu PLA/TPS, při níž extrudovaná struna 
nebyla pevná a ve vodě bobtnala, čímž získala velmi kluzkou gelovitou konzistenci 
s nehomogenizovanými škrobovými zrny na povrchu. Fólie vyfukovaná z této směsi se 
na zrnech škrobu trhala. Vyhovující pevnost u ostatních tavenin testovaných materiálů 
potvrdila bezproblémovou výrobu fólií. 
 Změkčení z hlediska snížení teploty skelného přechodu (Tg) fólie způsobil pouze přídavek 
PBS a TPS, z hlediska zvýšení tažnosti pouze přídavek PBAT. Ke snížení tuhosti, 
posuzováno dle tahového modulu, došlo jak přídavkem TPS, tak polyesterů, nejvíce u TPS a 
PCL. Změkčující účinek TPS a PCL však lze u vyrobených fólií vyloučit, protože rozložení 
obou složek v matrici PLA bylo značně nehomogenní, což se také projevilo na nejnižších 
pevnostech a na velkém rozptylu naměřených dat. Nejméně tažná i pevná byla fólie s TPS a 
dle modulu pružnosti byla spolu s fólií obsahující PCL nejméně tuhá. Pokud by byl TPS i 
PCL homogenně rozložený v matrici, lze změkčující účinek předpokládat, a to především 
u TPS, protože nepodporuje krystalizaci PLA při procesu vyfukování (krystalický podíl byl 
srovnatelně nízký jako u čisté PLA fólie) zatímco PCL krystalický podíl mírně zvýšil (o 7 %). 
Z hlediska zlepšení tažnosti je přídavek PBS druhým nejhorším aditivem. Tažnost ve srovnání 
s čistou PLA fólií klesla o polovinu a pevnost o čtvrtinu. Fólie byla velmi křehká, a to kvůli 
navýšení krystalického podílu PLA o 20 %. Z hlediska změkčení PLA se u vyrobených a 
testovaných fólií nejlépe osvědčil PBAT, který značně zvýšil tažnost PLA za současného 
zachování solidní pevnosti i modulu ve směru vyfukování. Oba tyto parametry byly 
při pokojové teplotě dokonce vyšší než u fólie HDPE. V kolmém směru na směr vyfukování 
byly však vlastnosti fólie s PBAT stejně jako zbylých PLA fólií již při laboratorní pokojové 
teplotě horší, všechny fólie vykázaly velmi nízkou tažnost za současného snížení pevnosti i 
modulu pružnosti oproti směru vyfukování. V tom byl hlavní rozdíl oproti HDPE fólii, jež si 
dobré mechanické vlastnosti zachovala i ve směru kolmém na směr vyfukování. 
 Při teplotní závislosti vykazovaly PLA fólie téměř konstantní modul pružnosti do dosažení 
Tg, což umožňuje jejich aplikaci přibližně do 50 °C. Nad touto teplotu už modul pružnosti 
fólií výrazně klesal za současného zvýšení houževnatosti, zatímco modul HDPE fólie klesal 
v teplotním intervalu do 90 °C pouze mírně. Při dosažení Tg PLA se dosti tažnou stane fólie 
s PCL, protože současně dojde k tání PCL krystalů. Při ohřevu nad 70, 80 a 96 °C došlo 
ke studené krystalizaci PLA ve směsi s TPS, s polyestery a v čisté PLA fólii. Tato změna 
morfologie způsobí smrštění fólií, zvýšení pevnosti a snížení tažnosti; prokázaný byl nárůst 
elastického modulu pružnosti. U fólie s PBS dojde po studené krystalizaci k opětovnému 
zvýšení tažnosti díky bezprostředně následujícímu tání krystalického PBS. U všech směsných 
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PLA fólii pak dojde při ohřevu nad asi 120 °C k natávání krystalitů PLA (u čisté PLA fólie 
při ohřevu nad 130 °C). 
 Snížení teploty studené krystalizace směsných fólií oproti čisté PLA bylo způsobeno 
zvýšením volného objemu přídavkem TPS i polyesterů. Přídavek polyesterů navíc vedl 
k dokonalejšímu uspořádávání krystalitů PLA (tání α-fáze) na rozdíl od TPS, jehož 
přítomnost způsobila vznik pouze αʹ-fáze, která tála při nižší teplotě. U čisté PLA vznikla 
pouze αʹ-fáze fáze, která se při testované rychlosti ohřevu (10 °C/min) vždy přeuspořádala 
na stabilnější α-fázi. Přídavek polyesterů také vedl ke zvýšení krystalického podílu PLA         
o 5–20 %; nejvyšší vykázal přídavek PBS, což se projevilo nejvyšším modulem pružnosti 
ze všech PLA směsí. Spolu s PLA krystalizoval ve fólii také PCL a PBS. Přídavek polyesterů 
ovlivnil také teplotu rozkladu PLA, a to jejím mírným snížením.  
 Z měření bylo potvrzeno, že rychlost chlazení má na strukturu PLA a její směsi zásadní 
vliv. Při pomalém chlazení (1 °C/min) došlo ke krystalizaci PLA zcela (při následném ohřevu 
se studená krystalizace nevyskytla) a to v αʹ-fázi (α-fáze vznikla pouze ve směsi s TPS), 
zatímco při rychlém chlazení byl krystalický podíl PLA výrazně nižší a dokonce nižší než 
u fólií původních. Fólie HDPE tento vliv nevykázala – při pomalém i rychlém chlazení došlo 
pouze k mírnému navýšení krystalického podílu (o 7 a 6 %) za současného vzniku 
dokonalejšího uspořádání krystalitů. 
 Ve srovnání s HDPE fólií byla vyhodnocena jako nejlepší fólie s PBAT, jež vykázala vyšší 
pevnost taveniny, vyšší modul pružnosti a pevnost v tahu a stejnou (maximální měřitelnou) 
tažnost ve směru vyfukování. Oproti HDPE fólii však vykázala výraznou závislost morfologie 
na rychlosti chlazení a nižší teplotu rozkladu. Dalším rozdílem byla její tažnost ve směru 
kolmém na směr vyfukování, jež byla výrazně horší než u HDPE fólie. 
 Tato práce poskytuje úzce zaměřenou studii vyfukovaných PLA fólií obohacených o tři 
typy polyesterů a termoplastický škrob, a to z hlediska přípravy a stanovení základních 
fyzikálně-mechanických vlastností. Pro hlubší pochopení vlivu přidaných látek na získané 
vlastnosti by bylo nutné provést další strukturní měření, např. rentgenovou difrakční analýzu 
či modulovanou diferenční kompenzační kalorimetrii. Pro pochopení interakce mezi 
přidanými aditivy a PLA by bylo také vhodné provést studii fólií o různém obsahu aditiv, 
především pak u fólie PLA/PBAT, která vykázala nejlepší výsledky. Tato práce tak může 
posloužit jako dobrý výchozí bod pro budoucí studie. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

PLA Kyselina polymléčná 
PBAT Poly(butylenadipát-ko-tereftalát) 
PCL Polykaprolakton 
PBS Poly(butylensukcinát) 
TPS Termoplastický škrob 
HDPE Vysokohustotní polyetylén 
LA Kyselina mléčná 
PLLA L-forma kyseliny polymléčné 
PDLA D-forma kyseliny polymléčné 
PDLLA DL-forma kyseliny polymléčné 
MW Molekulová hmotnost 
Tg  Teplota skelného přechodu 
Tt  Teplota tání 
PS  Polystyren 
ATP Adenosintrifosfát 
ROP Polymerace za otevření kruhu 
OLLA Oligomerní kyselina mléčná 
DSC Diferenční kompenzační kalorimetrie 
Tcc Teplota studené krystalizace 
A Amorfní fáze 
PET Polyetylentereftalát 
ABS Akrylonitrilbutadienstyren 
PEO Polyetylenoxid 
PPO Polypropylenoxid 
PVA Polyvinylacetát 
LDPE Nízkohustotní polyetylen 
LLDPE Lineární nízkohustotní polyetylen 
HIPS Vysoce odolný polystyren 
PC Polykarbonát 
TBC Tributylcitrát 
DMA Dynamicko-mechanická analýza 
TGA Termogravimetrická analýza 
MFI Index toku taveniny 
χc  Krystalinita (krystalický podíl) polymeru 
ΔHt Entalpie tání polymeru 
ΔHcc Entalpie studené krystalizace polymeru 
ΔHt

0 Entalpie tání 100% krystalického polymeru 
MD Směr vyfukování 
TD Kolmý směr na směr vyfukování 
Tc Teplota krystalizace z taveniny 
WAXS Širokoúhlá difrakční analýza 
DTG Derivační termogravimetrie 
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