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ABSTRAKT 
        
   Předmětem disertační práce je i v současnosti stále aktuální téma zabývající se 
systémem polymerního kompozitu – izotaktického polypropylenu plněného 
částicemi CaCO3, zejména pak vlivem těchto částic na zhouţevnatění 
výsledného kompozitu. Takový to zásah do struktury vede ke zlepšení 
některých fyzikálně-mechanických vlastností (zvýšení tuhosti, zlepšení 
rozměrové stability). Obecně však přidání minerálních plniv má za následek 
zvýšení křehkosti a tudíţ sníţení deformačních charakteristik a houţevnatosti. 
Několik prací z poslední doby však ukázalo, ţe je moţné vyuţít částicové 
plnivo ke zvýšení houţevnatosti kompozitu ve srovnání s nativním materiálem 
a to v případě pouţití částic řádově o sub-mikronové velikosti (běţně 
pouţívaná velikost částic je o řád větší). První fáze experimentální činnosti se 
zabývá přípravou a výběrem vhodné polypropylenové matrice a to na jak na 
úrovni molekulární, tak i úrovni nadmolekulární. Hodnotili jsme zejména vliv 
molekulární hmotnosti a vliv nukleačních činidel na chování, strukturu a 
vlastnosti matričního PP. Na základě získaných výsledků byla vybrána vhodná 
optimalizovaná matrice. Dalším krokem byla příprava kompozitu tvořeného 
touto matricí a částic CaCO3 plniva submikronové velikosti. Vytvořený 
kompozitní systém byl studován pomocí běţných metod zkoušek 
mechanických vlastností doplněných o mikroskopické pozorování. Dále jsme se 
zaměřili na deformační chování kompozitu. Výsledky experimentální činnosti 
byly konfrontovány s teoretickým modelem. Uvaţovaný částicový kompozit 
byl modelován metodou konečných prvků jako třífázové kontinuum tvořené 
nekonečnou matricí, mezifází a rovnoměrně rozmístěnými kulovými částicemi. 
V závěrečné fázi experimentální části disertační práce byl připravený 
kompozitní systém porovnán s obdobným systémem PP/CaCO3 tvořeným 
částicemi odlišné velikosti.  
 
 
ABSTRACT 
 
   Polypropylene (PP) as one of the most important commodity polymer is 
widely used in technical applications. The advantage of this material is good 
processability, relatively high mechanical properties, great recyclability and low 
cost. However, due to its impact resistance especially, the usefulness of PP as an 
engineering thermoplastic is still limited. The challenge of improving the 
impact toughness of this semi-crystalline polymer continues to receive 
considerable interest in recent years. It is well known that the addition of the 
mineral fillers to PP can profoundly change the mechanical properties of a 
polymer system. The properties themselves (size, shape, material properties 
and surface treatment) and distribution of these particles can have a significant 
effect on the global behavior of the composites. Generally, the addition of rigid 
particles to a polymer matrix will have an embrittling effect on the composite. A 
new concept is the usage of filler particles as toughening agent. The general 
idea is to mimic the rubber toughening mechanism using rigid filler particles. 
The rigid particles must debond and create free volume in the blend on a sub-
micron size level. This is much like the cavitation mechanism in rubber 
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toughened systems. The micro-mechanistic model for this toughening effect is 
consisting of three stages (stress concentration, debonding and shear yielding). 
   In this thesis, the toughening of polypropylene with calcium carbonate 
particles on submicron size level is studied. The aim is to mimic the micro-
mechanism of rubber cavitation followed by shear yielding of the matrix 
polymer with rigid particles. In this manner a material can be developed in 
which an increased stiffness can be combined with an increased fracture 
resistance.  
   First, the influence of matrix molecular weight and the nucleation agent on 
the toughening behavior was evaluated. Following results o this experiment 
was preparing optimized polymeric matrix. The next step was compounding of 
a composites system from optimized matrix and submicron size CaCO3 
particles. This system was investigated by conventional mechanical testing 
methods and results were compared with microscopic observation. Further we 
were interested on deformation behavior of the composite system. A numerical 
simulation has been performed with aim to asses the role of filler size and 
interphase properties on micro- and macro-behavior of particulate composite. 
The particle filled composite is modeled as three-phase continuum represented 
by infinite matrix and homogenously distributed coated spherical particles and 
the relation between microstructure of the composite and its macro properties is 
estimated.  Not least we confronted this PP/CaCO3 composite system with 
similar system due to CaCO3 particles of different size level. 
   The mechanical properties and morphologies of PP composites filled with 
different sizes and amount of CaCO3 particles are in good accordance with 
literature. It was clear that type of PP matrix had key effect on composite 
properties and behavior. The addition of fillers particles lead to increase 
stiffness and crack initiation resistance and improve too the deformation 
behavior especially in the case of beta nucleated PP matrix. It was confirmed 
forming of 3-stage deformation mechanism in investigated systems.   Selected 
numerical simulation method is good tool for modeling these composite 
systems.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klíčová slova: částicově plněné polymery, kompozit PP/CaCO3, 
submikronová velikost částic, mechanické vlastnosti - houţevnatost.  
 
Keywords: Particulate-filled polymers, PP/CaCO3 composite, submicron size 
particles, mechanical properties - toughness.  
 



 5 

Veselý, P. Houževnatost polyolefínových kompozitů se submikroskopickými částicemi. 
Brno, 2008. 100 s. Disertační práce na Fakultě strojního inţenýrství Vysokého 
učení technického v Brně, Ústavu materiálových věd a inţenýrství. Vedoucí 
disertační práce prof. RNDr. Bohumil Vlach, CSc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, ţe jsem disertační práci vypracoval samostatně a ţe všechny pouţité 
literární zdroje jsem správně a úplně citoval. Disertační práce je z hlediska 
obsahu majetkem Fakulty strojního inţenýrství VUT v Brně a můţe být vyuţita 
ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího disertační práce a děkana 
FSI VUT v Brně. 
 
V Brně 1.8.2008                                                                                   Ing. Petr Veselý 
 
 
 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 
  Rád bych poděkoval svému školiteli prof. RNDr. Bohumilu Vlachovi, CSc. a 
školiteli specialistovi Ing. Evě Nezbedové, CSc. za odborné vedení a cenné rady 
při řešení disertační práce. Děkuji také všem pracovníkům Ústavu 
materiálových věd a inţenýrství, Polymer Institutu a.s. Brno, Ústavu chemie 
materiálů VUT Brno a panu doc. RNDr. Františku Lednickému, CSc., kteří mi 
pomohli při experimentální práci.  
Zvláštní poděkování pak patří rodičům, přátelům a blízkým za podporu v 
průběhu studia. 

 



 6 

OBSAH 
1 ÚVOD.................................................................................................................................. 7 

1.1 Polypropylen .............................................................................................................. 8 
1.2 Částice CaCO3 (uhličitan vápenatý) ........................................................................ 8 
1.3 Zpracování .................................................................................................................. 9 

2 OBECNÉ CÍLE PRÁCE ................................................................................................... 10 
3 POLYPROPYLEN JAKO MATRIČNÍ MATERIÁL .................................................... 11 

3.1 Chemická podstata polypropylenu ....................................................................... 11 
3.2 Struktura a vlastnosti polypropylenu ................................................................... 13 
3.3 Deformační chování polypropylenu ..................................................................... 17 

4 UHLIČITAN VÁPENATÝ JAKO ČÁSTICOVÉ PLNIVO ......................................... 19 
4.1 Typy pouţívaných plniv ......................................................................................... 19 
4.2 Uhličitan vápenatý CaCO3 ...................................................................................... 20 
4.3 Vliv morfologie částic .............................................................................................. 21 

4.3.1 Tvar částic plniva ............................................................................................. 21 
4.3.2 Velikost částic plniva ....................................................................................... 21 
4.3.3 Dispergace částic plniva .................................................................................. 23 
4.3.4 Mnoţství pouţitého částicového plniva ....................................................... 24 
4.3.5 Povrchová úprava částic plniva ..................................................................... 24 

5 METODY ZVYŠOVÁNÍ HOUŢEVNATOSTI POLYMERŮ ..................................... 26 
5.1 Mechanismy zvyšování houţevnatosti polymerních materiálů ....................... 26 

5.1.1 Zhouţevnatění elastomerními částicemi ...................................................... 27 
5.1.2 Zhouţevnatění tuhými částicemi ................................................................... 28 

5.2 Mechanismy deformace polymerních materiálů ................................................. 29 
6 TEORIE ZHOUŢEVNATĚNÍ – MODELOVÁ ZPRACOVÁNÍ ................................ 32 

6.1 Mikromechanika a teoretické modely ................................................................... 35 
6.2 Mikromechanické modelování ............................................................................... 36 

7 CHOVÁNÍ A VLASTNOSTI SYSTÉMU PP-CaCO3 ................................................... 38 
8 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE .................................................... 41 

8.1 Pouţitá experimentální technika ........................................................................... 41 
8.1.1 Hodnocení strukturních charakteristik ......................................................... 41 
8.1.2 Hodnocení mechanických vlastností ............................................................. 43 
8.1.3 Hodnocení houţevnatosti ............................................................................... 43 
8.1.4 Hodnocení mikrostruktury ............................................................................. 45 

8.2 Příprava matrice ....................................................................................................... 46 
8.2.1 Molekulární úroveň - molekulová hmotnost ............................................... 46 
8.2.2 Nadmolekulární úroveň - nukleační činidla ................................................ 51 
8.2.3 Vlastnosti a chování optimalizované PP matrice ........................................ 56 
8.2.4 Zhodnocení experimentu a diskuse výběru PP matrice ............................. 64 

8.3 Chování připraveného systému PP-CaCO3 .......................................................... 65 
8.4 Porovnání s teoretickým modelem ........................................................................ 83 
8.5 Porovnání s obdobným systémem PP-CaCO3 ..................................................... 87 

9 ZÁVĚR .............................................................................................................................. 93 
9.1 Příprava matrice ....................................................................................................... 93 

9.1.1 Molekulová hmotnost...................................................................................... 93 
9.1.2 Nukleační činidla ............................................................................................. 93 
9.1.3 Vlastnosti a chování optimalizované matrice .............................................. 94 

9.2 Chování připraveného systému CaCO3 ................................................................ 95 
9.3 Teoretický model ...................................................................................................... 96 
9.4 Porovnání s obdobnými systémy........................................................................... 96 

10 LITERATURA .................................................................................................................. 98 
11 PŘEHLED PUBLIKACÍ AUTORA .............................................................................. 104 
  



 7 

1 ÚVOD 

   Měřítkem úrovně a vyspělosti kaţdé civilizace můţe být technologie, kterou 
pouţívá. Tento vývoj jde ruku v ruce s vývojem materiálů a dokonce celá 
historická údobí nesou pojmenování po dominantních typech materiálů. Jsou to 
vlastně takové stavební kameny civilizace a proto hledání nových a 
zdokonalování stávajících materiálů má i v naší společnosti své místo. Nejen 
tento vývoj a příprava materiálů „šitých na míru“, ale i snaha o poznání a popis 
mechanismů a pochodů na různých úrovních sledování struktury těchto 
materiálů, je důleţitým stupněm na pomyslných schodech k výšinám. Aby toto 
„schodiště“ bylo bezpečné, nesmíme taktéţ opomíjet otázku recyklace a 
dopadu těchto materiálů na ţivotní prostředí. 
 
   Inţenýr postavený před tento nelehký úkol se musí vypořádat s řadou 
protichůdných poţadavků a nároků zejména na kvalitu, vlastnosti, 
recyklovatelnost a cenu. Taktéţ v případě částicově plněných materiálů 
(kompozitů) bychom měli nejprve zodpovědět následující otázky: Kterou 
vlastnost chci zlepšit? U kterých vlastností jsem schopen slevit? Jsou potřeba 
tato plniva? Jak náročné bude celkové zpracování? Není jiná alternativa 
z hlediska ceny? Téměř vţdy se jedná o určitý kompromis. V praxi existují 
v podstatě dva přístupy. V prvním případě, je-li cena plniva menší neţ cena 
polymeru, je snaha o pouţití tohoto plniva v co největší moţné míře, při 
zachování poţadovaných vlastností. V druhém případě, je-li cena plniva vyšší, 
pak hledáme minimální mnoţství plniva, zlepšující výsledné vlastnosti. [1]   
 
   Předmětem disertační práce je i v současnosti stále aktuální téma zabývající se 
systémem polymerního kompozitu – izotaktického polypropylenu plněného 
částicemi CaCO3, zejména pak vliv těchto částic na zhouţevnatění výsledného 
kompozitu. Takový to zásah do struktury vede ke zlepšení některých fyzikálně-
mechanických vlastností (zvýšení tuhosti, zlepšení rozměrové stability). Obecně 
však přidání minerálních plniv má za následek zvýšení křehkosti a tudíţ 
sníţení deformačních charakteristik a houţevnatosti. Většina studií, týkající se 
modifikace semikrystatických polymerů tuhými částicemi konstatuje, ţe 
materiál ztrácí houţevnatost ve srovnání s nativním materiálem. 
   Několik prací z poslední doby však ukázalo [2, 3, 4], ţe je moţné vyuţít 
částicové plnivo ke zvýšení houţevnatosti kompozitu ve srovnání s nativním 
materiálem a to v případě pouţití částic řádově o sub-mikronové velikosti 
(běţně pouţívaná velikost částic je o řád větší). Příčina zhouţevnatění je 
zaloţena na následující myšlence (viz kap. 5). Jsou-li částice plniva dostatečně 
jemné a rovnoměrně dispergované v matrici [5, 6, 7], pak při zatěţování budou 
vznikat v okolí částic dutinky. Toto poměrně velké mnoţství malých dutinek 
sníţí náchylnost matrice ke vzniku krejzů a probíhá smyk v matrici. [2, 3]    
   Právě dostatečná houţevnatost výrobků je jedním ze základních poţadavků 
kladených na většinu technických aplikací. Jedná se o obecně komplexní 
vlastnost zatěţovaného tělesa a souvisí zejména se schopností materiálu 
odolávat iniciaci a šíření trhliny, tedy jeho lomovou houţevnatostí. [8]            
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1.1 Polypropylen 

   Polypropylen je zajímavým materiálem pro tyto aplikace jak pro širokou 
škálu moţností úpravy jeho struktury jakoţto výchozí matrice (viz kap. 3, 
polymorfie PP), tak pro snadnou zpracovatelnost a recyklovatelnost a 
v neposlední řadě pro příznivý poměr jeho vlastností ku ceně. První krystalický 
polypropylen byl objeven v USA v  roce 1950. Jeho moderní historie však začíná 
aţ po roce 1952, kdy chemik Ziegler a poté Natta (1954) vyuţívají 
organokovových katalyzátorů na bázi titanu a hliníku k syntéze izotaktického 
polypropylenu. Jeho komerční produkce je zahájena v roce 1957 v USA a o rok 

později i v Evropě. Jeho stabilní  forma byla plně popsána jiţ v roce 1960  a  
forma aţ v roce 1989. [9, 10, 11]      
   Celosvětová produkce polypropylenu se v roce 1999 pohybovala kolem 28 
milionů tun ročně a kaţdý rok se navyšuje o více jak 3 %. Podle tohoto trendu 
se odhaduje, ţe v roce 2006 se bude jeho produkce pohybovat okolo 32,9 
milionů tun. Mezi jeho největší výrobce patří USA, které produkuje téměř 7,8 
milionů tun ročně. Největším spotřebitelem polypropylenu je pak Asie, které 
spotřebovává aţ 39 % celosvětové produkce. [12]      
   K jeho celosvětově největším výrobcům patří  Exxon Chemical(USA), Hoechst 
(Něm.), Mitsui Toatsu (Jap.), Chisso (Jap.), BASF (Něm.). V České republice 
vyrábí izotaktický polypropylen akciová společnost Unipetrol Litvínov pod 
obchodním názvem MOSTEN. Ze zahraničních dovozců u nás se pak jedná 
zejména o Slovnaft (TATREN), německý BASF (NOVOLEN) dále Hoechst 
(HOSTALEN) pak Vestolen (VESTOLEN) a Borealis, americký Exxon  
(ESCORENE) mnohé další. [11, 13]                      
   Díky svým vlastnostem, mezi které patří především vyšší tuhost a teplota 
tání, dostatečná houţevnatost, dobrá tepelná a chemická odolnost, odolnost 
proti únavě, dobrá zpracovatelnost a další, se pouţívá v aplikacích jako vlákna, 
filmy, díly v automobilovém průmyslu, lékařské zařízení, v obalové a spotřební 
technice. [10, 11, 13]      
 

1.2 Částice CaCO3 (uhličitan vápenatý) 

   Mezi nejpouţívanější částicová minerální plniva patří zejména mastek, kaolín, 
CaCO3, slída a další (viz kap. 4).  
Celosvětová spotřeba plniv je 5 – 10 milionů tun za rok, z nichţ přes 60 % je 
pouţito jako plnivo PVC, polyolefinů (PP,PE) a pryţí. Podle vzrůstajícího 
trendu se odhaduje, ţe se v dnešní době jedná aţ o 20 milionů tun ročně. [1, 12] 
Jen v Evropě je jeho spotřeba vyšší neţ 5 milionů tun ročně. V poslední době se 
stává důleţitým komerčním plněným polymerem také polypropylen. 
   Mezi největší evropské výrobce CaCO3 patří například Omya, Solvay, 
Ankerpoort NV, Carmeuse Group, Dankalk a další, kteří jsou členy CCA-
Europe – evropské asociace výrobců  CaCO3 se sídlem v Bruselu. [12, 14] 
Z českých výrobců se jedná například o firmu CHEVA s.r.o. z Ústí nad Labem.  
   Technický CaCO3 se pouţívá jako plnivo do pryţe, plastů, barev, laků, 
nátěrových hmot, tiskových barev apod. a pro speciální účely například v 
kosmetickém průmyslu. [10, 11, 13]      
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1.3 Zpracování 

   Na výsledné vlastnosti kompozitu má vliv vhodně pouţitá matrice, plnivo a 
v neposlední řadě také zpracovatelské podmínky. Plniva jsou do polymerů 
přidávány spolu s ostatními přídavnými činidly (stabilizátory, pigmenty apod.) 
pomocí extruderu. Tento krok také ovlivňuje cenu finálního výrobku, proto je 
důleţitá jeho optimalizace – vyšší produktivita, niţší spotřeba energie a 
opotřebení válce extruderu (jemnější plnivo, povrchová úprava). Existují dva 
typy těchto extrudérů – jednošnekový a dvojšnekový. I přes větší finanční 
náročnost je pro lepší schopnost dispergace částic pouţíván právě dvoušnekový 
extruder.   Poţadovanými hlavními parametry jsou objemová výrobní kapacita 
(mnoţství vyrobené směsi za jednotku času) a dispergace částic plniva. [15] 
Právě na důkladné dispergaci částic v celém objemu závisí homogenita 
struktury a tudíţ i výsledné vlastnosti finálního výrobku.  [1]      
   Kvůli sníţení tvorby aglomerátů částic plniva a sníţení jejich povrchové 
energie se pouţívá povrchová úprava těchto částic např. kyselinou stearovou 
(viz kap. 4). [1, 2]      
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2 OBECNÉ CÍLE PRÁCE 

   Hlavním cílem disertační práce je studium procesů vedoucích ke zvýšení 
houţevnatosti polyolefínové matrice submikronovými částicemi při zachování 
dostatečné tuhosti vzniklého kompozitu. Tohoto cíle bude dosaţeno hlubším 
poznáním procesů poškozování při namáhání v tahu, ohybu a rázem v ohybu 
ve vazbě na jeho mikrostrukturu.  
   Dalším cílem je, na základě takto získaných poznatků optimalizovat uvedené 
mechanické vlastnosti (pevnost, houţevnatost atd.).  
   Zhouţevnatění modelových systému bude studováno z pohledu strukturního 
a lomově mechanického. Experimentální poznatky budou konfrontovány 
s teoretickým modelem. 
 
   Vzhledem k navrhovaným cílům práce byla zpracována literární rešerše, 
která se nejprve zabývá strukturou a vlastnostmi matričního materiálu, kterým 
je izotaktický polypropylen. Úvod do problematiky dále obsahuje zpracovaný 
přehled nejčastěji pouţívaných plniv se zaměřením na vlastnosti a 
charakteristiky uhličitanu vápenatého – CaCO3. Součástí písemného pojednání 
jsou také teoretické modely a metody zvyšování houţevnosti polymerních 
materiálů, zakončené popisem chování systému PP–CaCO3. Na základě 
zjištěných poznatků byla připravena a realizována experimentální část 
disertační práce.  
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3 POLYPROPYLEN JAKO MATRIČNÍ MATERIÁL 

    
   V této části se zaměříme na matriční materiál polypropylen, jeho popis, 
strukturu a vlastnosti. Z hlediska plněných kompozitních materiálů má stále 
prvořadý význam typ pouţité matrice. Její výchozí vlastnosti hrají klíčovou roli 
při formování vlastností výsledného kompozitu.  
  

3.1 Chemická podstata polypropylenu 

 Historie 
   Moderní historie polypropylenu začíná kolem roku 1952, kdy Karl Ziegler 
studuje katalytický systém a vyuţívá organokovových katalyzátorů na bázi 
titanu a hliníku. Guilio Natta tyto katalyzátory pak dále vyuţívá k syntéze 
polypropylenu. Jako první rozpoznal, ţe polymery mají určité uspořádání a 
stereospecifickou polymerací připravil první syntetický stereoregulární 
polymer. Další generace těchto katalyzátorů byly připravovány tak, aby dále 
zvyšovali aktivitu a stereoregularitu (elektron-donor koncept). Ziegler–Nattovy 
katalyzátory jsou i dnes stále nejběţněji pouţívanými katalyzátory. [9, 10, 11]   
   V součastné době se dostává do popředí také pouţití metallocenových 
katalyzátorů. Na rozdíl od Z-N katalyzátorů jsou jednostranné – mají identická 
aktivní vazební místa a proto výsledné vlastnosti polymerních řetězců jako je 
molekulová hmotnost nebo stereoregularita můţe být přizpůsobena 
konkrétním poţadavkům dané aplikace. Změnou pouţitého katalyzátoru tedy 
měníme molekulovou hmotnost a stereoregularitu polymerního řetězce, tím i 
nadmolekulární strukturu a výsledné vlastnosti polymeru. [10, 11]   
 

Stereochemie  
   Polypropylen je připravován polymerací propylenu za přítomnosti 
katalyzátorů a přísně kontrolované teploty a tlaku. Během polymerační reakce 
jsou monomery propylenu spojovány dohromady a tvoří polymerní řetězec. 
Klasický postup polymerizace je zaloţen na Zieglerových-Nattových 
katalyzátorech. Jde o heterogenní katalyzátory, tedy tuhé částice rozptýlené 
v polymerizujícím prostředí, díky nimţ mohou vznikat molekuly polymeru 
s různou takticitou (izotaktický, syndiotaktický, ataktický). Výsledný produkt 
tak obsahuje jednak izotaktický a jednak ataktický podíl. Jejich vzájemný poměr 
je ovlivněn pouţitým katalyzátorem, rozpouštědlem a také podmínkami 
polymerizace. Přítomnost ataktického podílu je obecně neţádoucí, protoţe 
zhoršuje mechanické vlastnosti a tudíţ obsah izotaktické sloţky by měl být 
vyšší neţ 95 %. K vyjádření obsahu izotaktické sloţky se pouţívá index 
izotakticity. [10, 14] 
  
   Izotaktický polypropylen (Obr. 1) má nejvyšší krystalinitu a dobré 
mechanické vlastnosti například tuhost a pevnost v tahu. Syndiotaktický 
polypropylen má tuhost niţší, ale vykazuje vyšší rázovou houţevnatost. Díky 
iregulární struktuře má ataktická forma polypropylenu nízkou krystalinitu a 
horší mechanické vlastnosti. [14]   
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(Obr.1) Stereoizomery polypropylenu [10] 
 

Molekulová hmotnost a index toku 
   Molekulová hmotnost je v přímé relaci s délkou polymerního řetězce a to tak, 
ţe větší molekulová hmotnost odpovídá delšímu polymernímu řetězci. 
Průměrná molekulová hmotnost obecného polypropylenového řetězce se 
pohybuje v rozmezí od 220 000 – 700 000 g/mol  s indexy toku od 0,3 g/10min 
do 1000 g/10min. Index toku (Melting Flow Index – MFI) umoţňuje odhad 
průměrné molekulové hmotnosti polymeru. Vyšší index toku odpovídá niţší 
molekulové hmotnosti. S molekulovou hmotností také souvisí houţevnatost 
polymerního materiálu. Vyšší molekulová hmotnost poskytuje větší 
houţevnatost. [10, 14]   
 

Distribuce molekulové hmotnosti 
   Polymerní materiál je tvořen polymerními řetězci různé délky a tedy i 
proměnné molekulové hmotnosti. Distribuce molekulové hmotnosti  
(Molecular Weight Distribution – MWD) je úzká, kdyţ většina řetězců je 
přibliţně stejné délky a široká v případě různé délky polymerních řetězců 
(Obr.2). Bývá vyjadřována jako poměr hmotnostní k číselné průměrné 
molekulové hmotnosti (Mw/Mn) a pohybuje se v rozmezí od 2,1 do 11,0. [1, 10]   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Obr. 2) Distribuce molekulové hmotnosti – distribuční křivka [1] 
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3.2 Struktura a vlastnosti polypropylenu 

Struktura a morfologie 

   Schopnost polymerů vytvářet uspořádanou strukturu závisí zejména na 
následujících faktorech: geometrický tvar řetězců, objem postranních 
substituentů, počet rozvětvení, délka postranních řetězců, ohebnost řetězců a 
polarita makromolekul. Obecně vzniká krystalická struktura tím snadněji, čím 
je molekula symetričtější, řetězce hladší a pravidelnější. Kromě strukturních 
předpokladů jsou pro krystalizaci nutné i vhodné kinetické podmínky, které 
souvisejí s pohyblivostí makromolekul nebo jejích částí. Tyto podmínky závisí 
především na teplotě. [14, 16] U polymerů jako takových hrají klíčovou roli dvě 
přechodové teploty a to teplota tání polymeru Tm a teplota skelného přechodu 
Tg. Hodnoty těchto teplot jsou pro daný materiál charakteristické. [17] Spolu s 
teplotou souvisí dva faktory rozhodující o tvorbě krystalické fáze: rychlost 
nukleace a rychlost růstu krystalitů. Se sniţující se teplotou (pod Tm) rychlost 
nukleace roste aţ k maximu, směrem k Tg se opět sniţuje v důsledku sniţující 
se pohyblivosti makromolekul. Obdobnou závislost vykazuje i rychlost růstu 
krystalitů. Druhou veličinou ovlivňující průběh krystalizace je doba, kterou má 
polymer k dispozici. Při pomalém ochlazování polymeru z Tm se vytváří malé 
mnoţství zárodků a struktura je hrubozrnná. K dosaţení jemnozrnné struktury 
musí krystalizace probíhat při takové teplotě, kdy se tvoří velké mnoţství 
zárodků. [16] Má-li výrobek dosahovat co nejlepších mechanických parametrů, 
je nutné řídit krystalizaci tak, aby bylo dosaţeno nejen co nejvyššího stupně 
krystalinity, ale aby se současně získala jemnozrnná struktura. Toho lze docílit 
přídavkem práškových anorganických látek – tzv. nukleačních přísad. [18]   
 
     V krystalickém stavu zaujímají makromolekuly polypropylenu obvykle tvar 
šroubovice 31. Toto konformace je jednak ovlivněna stereochemickým 
uspořádáním metylových skupin (takticitou) a jednak termodynamickou 
tendencí o zaujetí polohy s nejmenší mezimolekulární energií. Během 
krystalizace se tyto šroubovice skládají do lamel. Počátkem krystalizace jsou 
nukleační místa v přechlazené amorfní tavenině. Tyto lamely jsou tvořeny 
trojrozměrným uspořádáním polymerního řetězce, který tvoří ohyby a tím 
můţe docházet ke skládání řetězce a tvorbě lamely. Tloušťka lamel je závislá na 
délce makromolekuly, krystalizační teplotě a stupni přechlazení. Uvnitř lamely 
jsou jednotlivé makromolekuly uloţeny paralelně s krystalitem (Obr. 3).  
Makromolekuly vyplňující prostor mezi skládanými řetězci tvoří amorfní podíl, 
zahrnující taktéţ volné konce lamel, chyby skladu (smyčky, zapleteniny) a 
vazební molekuly spojující dva krystality (tie-molecules). Amorfní části jsou 
tedy vazebně slabšími místy polymeru, avšak zodpovídají za houţevnatost 
materiálu. [14, 16]   
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(Obr. 3)  Schématické znázornění skladu lamel [16] 
 
   Dalším stupněm během izotermické krystalizace je tvorba nadmolekulární 
sférolitické struktury. Tyto sférolity jsou tvořeny svazky lamel prostorově 
uloţenými vůči sobě v radiálním směru (Obr. 4). Polymerní řetězce uvnitř lamel 
jsou orientovány kolmo k poloměru sférolitu. Jednotlivé lamely taktéţ 
nevyplňují celý prostor sférolitu a jsou od sebe odděleny amorfními oblastmi. 
Průměr sférolitu se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 1 mm. [14, 17]   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 4) Schematické znázornění sférolitu [16] 
 
 
   Strukturu polymeru je tedy nutno sledovat na více úrovních (mikro – makro). 
Při tom niţší úroveň většinou rozhoduje o charakteru úrovně vyšší. V tomto 
slova smyslu můţeme proto mluvit o jakési strukturní hierarchii. [11] 
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Krystalinita 
   Schopnost polymeru dosáhnout určitého stupně uspořádanosti a vykazovat 
určitou nadmolekulární strukturu se nazývá krystalinita. Tato schopnost 
vytvářet pravidelně naskládané molekulární útvary – krystality, souvisí s 
pravidelností geometrické stavby polymerních řetězců. Ve skutečnosti však 
nedochází k úplné krystalizaci – existují vedle sebe oblasti krystalické i amorfní 
(poruchy). Struktura polymeru je tedy semikrystalická. [14, 17]   
   Krystalinita je určena jako objemový podíl mnoţství krystalů vůči celkovému 
objemu vzorku a bývá udávána v procentech. Pro zjišťování krystalinity 
polymerů se pouţívá mikroskopie, rentgenografie, spektroskopie, rozptyl 
světla a řada dalších metod. Jednoduchou metodou je měření hustoty (např. 
pyknometricky nebo pomocí hustotní gradientové kolony). [1] 
 
   

Polymorfismus polypropylenu 
   Polypropylen představuje polymorfní materiál krystalizující v několika 
krystalografických modifikacích. Jsou to následující modifikace: monoklinická 

, triklinická , orthorhombická  a takzvaná smektická fáze. V krystalických 
oblastech jsou obecně molekulární řetězce uspořádány v konformaci 
pravotočivé nebo levotočivé 31 šroubovice s metylovou skupinou nahoře nebo 
dole. Samotný polymorfismus tedy plyne z odlišného uloţení šroubovic 
v krystalické mříţce. Kaţdé této krystalografické modifikaci jednoznačně 
odpovídají specifické difrakční píky v širokoúhlé rentgenografii (Obr. 5). [14,18]   
Nejběţnější krystalografickou modifikací izotaktického polypropylenu je 

monoklinická  fáze. Za standardních zpracovatelských podmínek krystalizují 

komerčně dostupné polypropyleny převáţně vţdy do této  fáze. Vyšší podíl  
fáze můţe být připraven pouze pomocí speciálních krystalizačních postupů a to 
vyuţitím specifických nukleačních činidel, pomocí nichţ můţeme vzájemný 

poměr  a  fáze citlivě řídit. [18]   

    Z krystalografického hlediska odpovídá  fáze trigonálnímu uspořádání. 
Důsledkem tohoto méně těsného uspořádání makromolekul je hustota a teplota 

tání niţší v porovnání s  fází. Přítomnost  fáze také významně ovlivňuje 
makroskopické optické a mechanické vlastnosti, takţe izotaktický polypropylen 

s převaţujícím obsahem  fáze jiţ patří taktéţ mezi komerční polymerní 
materiály. [19]   
   Mechanické vlastnosti polypropylenu obsahujícího většinový podíl 

krystalické  fáze tvořené plošně-centrovanou orthorhombickou mříţkou nejsou 

dosud detailně popsány a prozkoumány. Hlavní metodou pro přípravu  fáze 
v homopolymeru je krystalizace při vysokých tlacích.  
   Tato smektická forma polypropylenu vzniká při velkých rychlostech 
ochlazování a tvoří přechod mezi krystalickou a amorfní formou 
polypropylenu. [14, 18] 
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(Obr. 5)   Rentgenografická difrakční spektra polypropylenu [18] 
 

Vlastnosti  - polypropylenu 

   Izotaktický polypropylen obsahující podíl -fáze má oproti materiálu 

výhradně s -fází  výrazně vyšší houţevnatost, lepší dlouţitelnost avšak 
vykazuje niţší pevnostní charakteristiky. Experimentální porovnání těchto 
dvou fází bylo provedeno řadou autorů [19, 20, 21], kteří ukazují odlišné změny 
chování obou fází a to jiţ při poměrně malých koncentracích nukleačního 

činidla podporujícího tvorbu -fáze. [18, 20]   

   Bylo navrţeno několik strukturních modelů vlivu -fáze, avšak jednoznačná 
strukturní interpretace nebyla dosud přijata. Jedno moţné vysvětlení vychází 
z toho, ţe během dlouţení, případně na čele rostoucí trhliny, dochází k fázové 

transformaci  na .  S tím spojená disipace mechanické energie by pak zvýšila 
makroskopickou houţevnatost. [22]  
    Další alternativní vysvětlení je zaloţeno na odlišné morfologii sférolitů 

v materiálech s  a  fází. Sférolity typu  totiţ vzájemně prorůstají, zatímco 

mezi  sférolity jsou ostré hranice, podél nichţ při namáhání probíhá lom. 

Dalším předpokladem je také, ţe  sférolity jsou propojeny větším počtem 

vazebných molekul (tie-molecules) ve srovnání se sférolity . Polypropylen 

tvořený -fází vykazuje hladký a křehký lom, zatímco lomová plocha 

polypropylenu s -fází má drsný, plastický charakter. Poslední model 

předpokládá, ţe odlišné struktuře krystalitů  a  odpovídá také různé 
uspořádání amorfní fáze, zejména lepší kontinuita amorfní matrice v materiálu 

obsahujícím podíl -fáze. [18, 21]   
   Díky těmto mechanickým vlastnostem je polypropylen obsahující určitý podíl 

-fáze zajímavou alternativou matričního materiálu, výchozího pro pouţití 
v oblasti částicově plněných materiálů. [18, 19]   
 
 
 
 



 17 

3.3 Deformační chování polypropylenu  

 
   Polymery jsou visko-elastické materiály vykazující nelineární deformační 
chování a jejich mechanické vlastnosti jsou časově a teplotně závislé. Toto 
visko-elastické chování je způsobeno schopností makromolekul reagovat na 
působící zatíţení vlastní deformací nebo napěťovou relaxací. Rychlost změny 
uspořádání molekul závisí na velikosti působícího napětí, pohyblivosti 
makromolekul, jejich uspořádání a teplotě. Ke specifickým strukturním 
charakteristikám (molekulová hmotnost, stupeň krystalizace apod.) a 
podmínkám prostředí (teplota, vlhkost) nutno přičíst také vliv tepelně-
mechanické historie zatěţování vzorku. [16, 23]   
 
   Vnějším projevem těchto vlivů jsou různé tvary deformačních křivek 
diagramu napětí – deformace. Působí-li zatíţení krátkou dobu ve srovnání 
s dobou potřebnou pro přeuspořádání molekul (velká rychlost zatěţování), 
polymer se chová jako tuhý a křehký. Mají-li molekuly dostatek času na 
přeuspořádání (pomalá rychlost zatěţování), jeví se polymer jako méně tuhý a 
houţevnatý (Obr. 6). [14, 24] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 6) Diagram napětí – deformace polymerů s odlišným deformačním  
                chováním [16] 

 
Deformační mechanismy a dloužení polymeru  
   Při deformaci polymeru se izotropní sférolitická struktura reorganizuje za 
vzniku fibrilární struktury. Optimální teplotní oblast pro dlouţení 
polypropylenu je asi 100 aţ 130 °C. Ke dlouţení sférolitického polypropylenu 
dochází však i při pokojové teplotě, která je pracovní oblastní většiny výrobků. 
Potřebné síly jsou ovšem větší a dlouţení neprobíhá homogenně. Při protaţení 
kolem 10% původní délky vznikne na některém místě protahovaného tělesa 
zúţené místo – krček. Odtud pak dlouţení se zmenšením průřezu a bez růstu 
síly pokračuje přes celé těleso. Proces tohoto nehomogenního dlouţení končí při 
určitém poměru, který se nazývá přirozený dlouţící poměr. Při dalším 
protahování je uţ dlouţení homogenní a napětí roste aţ do přetrţení (Obr. 7). 
[16, 24] 
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(Obr. 7) Deformační křivka – průběh dlouţení polypropylenu [16] 
 
   Strukturní změny probíhající při dlouţení polymeru se sférolitickou 
strukturou jsou při malých deformacích homogenní. S rostoucí deformací 
dochází k nárůstu smykových sil způsobujících kluz podél molekulárních 
řetězců. Tím se z lamel odtrhávají krystalické bloky a orientují se rovnoběţně se 
směrem orientace (s osou zatěţování). Tyto bloky jsou prostřednictvím 
spojovacích molekul (tie-molecules) spojeny s dalšími lamelami. Dochází 
k jejich rozpadu, zvyšování počtu spojovacích molekul a vzrůstu plastické 
deformace. Při vysokém stupni orientace ztrácí protaţené sférolity svou 
identitu a vzniká struktura fibrilární. [24] 
 
   K popisu deformačního chování existuje řada dalších podrobných modelů a 
mechanismů. Porušování lamel popisuje například deformační mechanismus 
označovaný jako „de-krystalizační“ proces, kdy po rozpadu lamel nastupuje 
napěťově-indukovaná re-krystalizace za vzniku mikrofibril. Dále lze tyto 
strukturní procesy vysvětlit z hlediska tepelného a kinetického jako výsledek 
adiabatického ohřevu, tření a lokálního tečení. [16, 17] 
   Pozorováním těchto deformačních procesů pomocí transmisního a 
rastrovacího elektronového mikroskopu (TEM, SEM) se zabýval například prof. 
Michler, který také popisuje tvorbu a vznik krejzů v polypropylenu. [25] 
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4 UHLIČITAN VÁPENATÝ JAKO ČÁSTICOVÉ PLNIVO 

  
   Tato kapitola se zabývá nejprve obecně pouţívanými typy minerálních plniv s 
bliţším zaměřením na jedno z běţně pouţívaných plniv, kterým v našem 
případě jsou částice CaCO3.  Je zde dále diskutován vliv tvaru, velikosti, 
mnoţství, dispergace a v neposlední řadě také povrchové úpravy částic na 
mechanické vlastnosti kompozitu.         
 

4.1 Typy pouţívaných plniv  

   V současnosti je na trhu dostupné relativně široké spektrum plniv a výztuţí 
kompozitů lišících se typem, charakterem, velikostí, tvarem a mnohdy i 
způsobem výroby. Tato plniva jsou přidávána jednak kvůli sníţení mnoţství 
draţšího polymeru a tím i ceny kompozitu a jednak kvůli úpravě jeho 
vlastností. Existuje řada odborné literatury [1, 26, 27] obsahující souhrn a popis 
fyzikálních, mechanických, chemických, optických a dalších vlastností 
jednotlivých typů těchto plniv. Dále zde nalezneme údaje o jejich přípravě, 
pouţití i finálních výrobcích [26, 27]. Často vycházejí ze zkušeností samotných 
výrobců těchto plniv [28] anebo sdruţení zabývajících se touto problematikou 
(např. CCA–Europe) [29]. Rozdělení plniv a výztuţí bývá provedeno jak podle 
jejich původu (přírodní, syntetické) tak často také podle jejich charakteru 
(částicové, vláknové) apod. Z materiálového hlediska se v případě plněných 
polymerů můţeme setkat s následujícími hlavními typy kompozitů: polymer – 
polymer, polymer – vláknové výztuţe, polymer – minerální (syntetické) částice. 
(Tab. 1) uvádí příklady typických představitelů těchto jednotlivých skupin. 
V částicových kompozitech je plnivo většinou náhodně orientované a jeho další 
dílčí klasifikace je pak právě podle tvaru tohoto částicového plniva (kulová, 
krychlová, čtyřstěnná, destičková nebo jiného pravidelného či nepravidelného 
tvaru) a jeho velikosti. V případě členění podle velikosti částic se můţeme bavit 
o částicích hrubých, jemných, ultrajemných, mikronových, submikronových 
apod. [1] V této souvislosti  se patří tento souhrn doplnit o moderní nanoplniva. 
I přes problémy související s přípravou a především dispergací těchto 
nanočástic do matričního polymerního materiálu se v součastné době dostávají 
do popředí zájmu. [1, 5, 25] 
 
Jak bylo zmíněno jiţ v úvodu této kapitoly, dále se budeme zabývat minerálním 
částicovým plnivem a to uhličitanem vápenatým (CaCO3).  
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(Tab. 1) Typy plněných polymerních materiálů (polymerní kompozity) 

 

4.2 Uhličitan vápenatý CaCO3 

   Pod chemickým vzorcem CaCO3 se skrývá sloučenina, kterou můţeme najít 
na celém povrchu zeměkoule (více neţ 4 %), ať uţ na dnech oceánů ve formě 
ztuhlé lávy nebo jako minerál tvořící celá pohoří, tak i v tělech ţivočichů a 
rostlin. Z mineralogického hlediska můţeme CaCO3 rozdělit do tří skupin: 
Kalcit, Aragonit a Dolomit a tyto pak tvoří útvary jako křída, vápenec, mramor, 
travertin. Z průmyslového hlediska si pak pod pojmem uhličitan vápenatý 
představíme následující tři skupiny látek: mletý vápenec, sráţený uhličitan 
vápenatý a dolomit. V našem případě budeme pouţívat zejména sráţený 
CaCO3 – (Tab. 2) uvádí jeho základní fyzikální vlastnosti. [26, 27, 28] 
 
(Tab. 2) Fyzikální vlastnosti CaCO3 [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polymer + polymer + výztuţ + Minerální 
částice 

+ Syntetické 
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 Pryţ 
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elefíny 

     (eleastomery) 
 

 wollastonit 

 skelná 
vlákna 

 uhlíková 
vlákna 

 

 CaCO3 

 mastek 

 slída 

 kaolín 

 barit 
 

 saze 

 silika 

 Dawsonit 

 Hydroxidy 
(Al, Mg) 

 Uhličitany 
(Mg) 

 Oxidy (Sb) 

 sráţený 
CaCO3 

Vliv na 
vlastnost 

Nárazová práce, 
houţevnatost… 

Pevnost, tuhost, 
odolnost – tečení… 

Pevnost, tuhost, rozměrová stálost… 

Hustota [g/cm3]  2.7-2.9  
Tvrdost ( Mohs)  3  
Teplota tání [°C]  1339  
Povrchové napětí [mJ/m2]  207  
Tepelná vodivost [WK-1 m-1]  2.4-3  
Poissonovo číslo [-]  0.27  
Modul pruţnosti E [MPa]  35000  
Chemická odolnost  Reaguje s 

kyselinami 
 

Barva  Bílá aţ 
šedá 
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4.3 Vliv morfologie částic 

4.3.1 Tvar částic plniva 

   Tvar částic plniva ovlivňuje důleţité vlastnosti výsledného kompozitu, jakými 
jsou například tuhost, pevnost, taţnost, nárazová práce a další. Samotný tvar 
částice je dán jejím chemickým sloţením (krystalovou strukturou) a také 
zpracováním (obr. 8). V případě plněných polymerů se pouţívají všechny 
uvedené typy (viz 4.1), protoţe kaţdý z nich přináší specifické výsledné 
vlastnosti. K vyjádření popisu tvaru byl zaveden tzv. tvarový faktor (aspect 
ratio), coţ je poměr délky částice k jejímu průměru (poměr majoritního rozměru 
k rozměru minoritnímu). Částice s malým tvarovým faktorem (koule, krychle, 
kvádr…) můţou zlepšit tahové vlastnosti, ovlivňují modul pruţnosti E a 
v některých případech i houţevnatost. Částice s velkým tvarovým faktorem 
(vlákna, destičky…) zvyšují především tuhost, pevnost v tahu a příznivě 
ovlivňují cenu kompozitu. Nevýhodou však bývá pokles deformačních 
vlastností a zejména houţevnatosti kompozitu. [28] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Obr. 8) Typy pouţívaných plniv [28]  

 

4.3.2 Velikost částic plniva 

   Velikost částic je jednou z proměnných, které můţeme ovlivnit a má zásadní 
vliv na chování výsledného kompozitu. [30, 31] Jejich velikost je určena svým 
původem (minerální) nebo podmínkami syntézy (sráţený CaCO3), sušením a 
povrchovou úpravou částice. K měření velikosti částic slouţí řada technik jako 
například prosévání, sedimentace, optické a difrakční metody. [1, 32] 
   K samotnému popisu velikosti částic plniva se nejčastěji pouţívá průměrná 
velikost částic (d50 %) zjištěná z odpovídající distribuční křivky. Tato křivka 
můţe být definována více způsoby, například podle hmotnosti, objemu nebo 
počtu částic. Hodnota d50 % tedy rozdělí distribuční křivku na dvě oblasti o 
stejné např. hmotnosti, takţe 50 hm% částic má průměr větší neţ hodnota  
d50 % a 50 hm% částic menší. Moderní technologie dovolují definovat velikost 
a distribuci částic přesněji pouţitím kritéria d98 % (Top Cut). [28] 
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   Velikost částic se ve většině praktických případů vyuţitelných plněných 

plastů pohybuje mezi 1-20 m. Ve speciálních materiálech, kde nejsou kladeny 
vysoké poţadavky na mechanické vlastnosti, mohou být částice aţ 1 mm. Na 
druhé straně moderní kompozitní materiály mají velikost částic submikronovou 
a v poslední době atraktivní  nanokompozity dosahují velikosti částic aţ kolem 
10-9m. Spolu související důleţitou hodnotou je také specifický měrný povrch 
částic. [33] 
 
 

Specifický měrný povrch   
   Významným parametrem je specifický měrný povrch uváděný v m2/g. Určuje 
moţný počet vazebných bodů povrchu částice k polymernímu řetězci. 
Významně ovlivňuje výsledné vlastnosti kompozitu. Větší specifický měrný 
povrch má za následek zvýšení tuhosti, modulu pruţnosti, pevnosti v tahu i 
lepší rázovou houţevnatost. [28] 
Tento parametr je obvykle zjišťován pomocí kvantitativní absorpce dusíku 
metodou výpočtu z rovnice izotermy odvozené Brunauerem, Emmenem a 
Tellerem (metoda BET). [1] 
   Mezi velikostí povrchu, objem, tvarem a mnoţstvím částic platí určité 
fyzikální zákonitosti. Můţeme říct, ţe nejmenší povrch při největším objemu má 
kulová částice. Krychle stejného objemu má povrch větší a částice tvaru 
destičky má při stejném objemu povrch největší. Z pohledu mnoţství částic má 
ovšem velká částice mnohem menší měrný povrch neţ velké mnoţství malých 
částic stejného objemového podílu (Obr. 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 9) Měrný povrch částic [1] 
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Povrchová energie 
    Povrchová energie částice se vyjadřuje v mJ/m2 a popisuje energii, která musí 
být dodána ke zvětšení plochy povrchu částice o jeden metr čtvereční. Měření 
povrchové energie je velmi obtíţné. V případě práškových částic se například 
vyuţívá metody inverzní plynové chromatografie. [1, 28] Minerální částice 
s velkou povrchovou energií příznivě ovlivňují především pevnost v tahu. Pro 
snadnou dispergaci a kompaundaci částic je vhodné pouţít částice plniva s niţší 
povrchovou energií. Tato energie se v případě částic CaCO3 s povrchem 
neupraveným pohybuje kolem 200 mJ/m2 a částic s povrchem upraveným 
kyselinou stearovou kolem 40 mJ/m2. [28] 
 

4.3.3 Dispergace částic plniva 

   Dalším problémem spojeným s výrobou a výslednými vlastnostmi kompozitu 
je dispergace částic. Častou chybou během zpracování v extruderu je, ţe 
dochází ke tvorbě shluků primárních částic a to dvojího typu: aglomeráty – 
slabé vazby, agregáty – silné vazby (Obr. 10). Při dalším zpracování nebo 
zatěţování finálního výrobku pak dochází k rozpadu aglomerátu na agregáty. 
Tyto agregáty v matrici působí jako primární částice rozdílné velikosti nebo se 
dále rozpadají. Vzniklá nehomogenita struktury kompozitu se odrazí na jeho 
výsledném chování. Se zmenšujícím se rozměrem částic plniva a naopak 
rostoucím objemovým mnoţstvím těchto částic ve výchozí matrici, je právě 
tvorba agregátů jedním z hlavních faktorů ovlivňujících deformační chování 
kompozitu. [1, 34]      

(Obr. 10)  Dispergace částic plniva – agregace [1] 
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4.3.4 Mnoţství pouţitého částicového plniva 

   Mnoţství plniva, které je moţno do matričního polymerního materiálu přidat, 
je omezeno. Pro daný typ plniva (tvar a velikost částic) a danou výchozí matrici 
existuje určitá přípustná mez, po jejímţ překročení dochází k poklesu 
poţadovaných vlastností nebo úplné degradaci (vznik dutin) výsledného 
kompozitu. Toto maximální objemové mnoţství částic lze určit například 
pomocí konceptu maximálního podílu plniv (Maximum packing fraction). [1] 
 

Mezi-částicová vzdálenost 
   Vzdálenost mezi částicemi přidávanými do polymerní matrice je dalším 
důleţitým aspektem ovlivňujícím výsledné vlastnosti kompozitu. Čím je tato 
vzdálenost menší, tím více je ovlivněno chování kompozitu. Polymerní řetězce 
mají omezenou moţnost pohybu, coţ se projeví sníţením deformačních 
vlastností celého systému. Mezičásticová vzdálenost je určena jednak 
objemovým mnoţstvím částic plniva a jednak velikostí těchto částic. [1] 
 

4.3.5 Povrchová úprava částic plniva 

   Povrchová úprava pouţitého plniva obecně zlepšuje správnou 
dispergovatelnost těchto částic a tím upravuje vlastnosti kompozitu (např. 
houţevnatost, taţnost, nárazovou práci). Dále chrání částice plniva proti 
atmosférickým vlivům při manipulaci během výrobního procesu nebo při jejich 
skladování. Důvodem provádění povrchových úprav částic plniva však je také 
ovlivnění chemických vazeb na mezifázovém rozhraní částice – matrice. Kaţdá 
povrchová úprava částic musí tedy být přizpůsobena konkrétním poţadavkům 
na zpracování a vlastnosti finálního výrobku a také chemické charakteristice 
daného systému. [1, 35] 
   Z chemického hlediska můţeme tuto problematiku rozdělit na dva přístupy. 
Jeden z nich se zabývá zlepšením vazebných vlastností a působí jako 
„prostředník“ mezi částicí a matricí. Podle vzájemné chemické povahy částice a 
matrice je pouţito odpovídající činidlo (coupling agent), které vytvoří silnou 
chemickou vazbu na povrchu částice vedoucí k příznivé interakci s polymerní 
matricí. Druhý přístup se naopak omezuje na vhodnou úpravu povrchu částice, 
která má za následek sníţení interakce mezi takto povrchově upravenou částicí 
a polymerní matricí. Samotná úprava povrchu částic plniva se provádí dvěma 
způsoby a to buď předem při přípravě částic nebo následně při výrobním 
procesu v extruderu (in-situ), coţ s sebou nese řadu výhod i nevýhod. [1] 
 
   V našich zkoumaných systémech PP-CaCO3 se většinou jedná o slabý roztok 
kyseliny stearové. Důvodem povrchové úpravy částic CaCO3 v těchto 
systémech je tedy především sníţení volné povrchové energie a tím zabránění 
vzniku agregátů. Dále také dochází ke změně mikromechanického 
deformačního chování v okolí částic a tím k podmínkám vhodným ke zvýšení 
houţevnatosti. [35] 
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Vliv rozhraní a mezifáze  
   Klíčovou roli u těchto vícekomponentních materiálů hraje mezifázové 
rozhraní částice - matrice. V částicově plněných polymerech se obecně vyskytují 
dva typy interakcí. Částice - částice vedoucí ke tvorbě agregátů a matrice - 
částice interakcím ovlivňujícím mikromechanický deformační proces, coţ se 
projeví i na makroskopickém chování výsledného kompozitního materiálu. [1, 

36] Podrobný popis této problematiky provedl Pukánszky a kol. [37] 

   Adhese mezi částicí a matricí závisí na velikosti plochy rozhraní a pevnosti 
vazby. Velikost rozhraní souvisí se specifickým měrným povrchem částice a 
pevnost vazby můţe být ovlivněna povrchovou úpravou částice. Efekt mezifáze 
na vlastnosti kompozitu závisí na její velikosti a charakteru. Vzniká-li 
chemickou reakcí (coupling agent) dá se její vliv na vlastnosti jen obtíţně 
předpovídat. V druhém případě, kdy se mezifáze tvoří fyzikálně - chemickou 
interakcí, závisí tloušťka mezifáze na pevnosti interakce. Mezi pevností 
interakce (mnoţství chemických vazeb v mezifázi) a kontaktní plochou mezi 
částicí a matricí, závisí tedy finální vlastnosti materiálu jako celku. [37, 38] 
 Pro popis chemického sloţení částice i případné vzniklé mezifáze a v jejím 
okolí se pouţívají spektroskopické metody (XPS, SIMS, DRIFT). [1]  
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5 METODY ZVYŠOVÁNÍ HOUŢEVNATOSTI POLYMERŮ 

 
   Mechanické vlastnosti patří mezi nejdůleţitější vlastnosti z hlediska pouţití 
moderních konstrukčních polymerů. Mezi mechanické vlastnosti patří 
například tuhost, pevnost, taţnost a houţevnatost. Cílem modifikace 
polymerních materiálů je tedy připravit materiál s vysokou houţevnatostí a 
taţností při zachování dostatečné tuhosti a pevnosti. Právě dostatečná 
houţevnatost výrobků je totiţ jedním ze základních poţadavků kladených na 
většinu technických aplikací. V tomto kontextu houţevnatost jako taková, 
představuje proces absorpce mechanické energie během deformace, zpravidla 
končící lomem. Houţevnatost materiálu tedy souvisí zejména se schopností 
materiálu odolávat iniciaci a šíření trhliny. [8, 39, 40] 
   Detailní znalost vztahů struktura-vlastnosti a základních mikromechanických 
mechanismů je důleţitým předpokladem při studiu těchto materiálů. Existují 
různé mechanismy a jim odpovídající výpočtové modely vedoucí ke 
zhouţevnatění polymerních materiálů. Řada z nich jiţ dosáhla praktického 
uplatnění a je běţně vyuţívána, další jsou prozatím součástí výzkumu jako 
alternativní teoretické moţnosti. Z tohoto úhlu pohledu pak rozumíme 
zvyšování houţevnatosti polymerního materiálu jako procesu 
(mikromechanickému mechanismu), při němţ dochází k absorpci energie. 
Jedná se o proces plastické deformace v mikro- nebo submikrometrickém 
měřítku, coţ se navenek projeví jakoby vyšší houţevnatostí celého systému. [25] 
   Polypropylen jako konstrukční materiál je pouţíván v celé řadě 
průmyslových odvětví, ale jeho aplikace je částečně limitována především díky 
relativně nízké hodnotě rázové houţevnatosti a to zejména při pokojové teplotě 
a niţších teplotách. V posledních 20 letech byla provedena řada studií [2, 3, 4] 

zabývajících se právě zhouţevnatěním polypropylenu pomocí částicového 
plniva. Můţeme říci, ţe plnění polymerů částicemi je jednoduchý, efektivní a 
ekonomicky výhodný způsob. [1, 41] 

 

5.1 Mechanismy zvyšování houţevnatosti polymerních 
materiálů 

   Obecně existují z pohledu plnění polymerů částicemi za účelem zvýšení 
houţevnatosti následující přístupy a to plnění buď eleastomery nebo tuhými 
částicemi, popřípadě jejich kombinací do matrice amorfního nebo 
semikrystalického charakteru. Kaţdý z těchto přístupů uplatňuje odlišné 
mechanismy zhouţevnatění. Podle těchto mechanismů zhouževnatění můţeme 
provést následující rozdělení [25] : 
 
Zhouževnatění elastomerními částicemi 

 Tří-stupňový mechanismus zhouţevnatění částicemi 

 Homogenní a core - shell částice 

 Deformací částic v pryţových sítí (Rubber network yielding) 

 Plastickou deformací částic ( Inclusion yielding) 
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Zhouževnatění tuhými částicemi 

 Třístupňový mechanismus 

 Nano-částice 
 

5.1.1 Zhouţevnatění elastomerními částicemi 

   Termoplasty plněné elastomerními částicemi byly pouţívány jiţ krátce před 
rokem 1950 a tyto systémy jsou stále intenzivně studovány. [42] Mezi 
komoditní semikrystalické polymery plněné elastomerními částicemi patří 
například polyamidy a polyestery, ale také polyolefíny. Jako plnící částice, které 
slouţí ke zvýšení houţevnatosti těchto materiálů pak patří etylen-propylen-
diene-monomer (EPDM), polybutadien (PB), etylen-propylen-rubber (EPR), 
acrylonitrile-butadien-styren (ABS), styren-etylen-butylen-styren (SEBS), 
styren-butadien-styren (SBS). [25] 
   Za účelem zvýšení houţevnatosti bývají elastomerní částice přidávány do 
polymerní matrice ve formě buďto homogenních nebo heterogenních částic. 
Chemická struktura a sloţení této matrice pak určuje nejen typ lokálních 
deformačních zón, ale také výchozí parametry pro zhouţevnatění. V případě 
matrice tvořené amorfním polymerem je nejdůleţitější veličinou průměr 
(velikost) částice. [42] 
 

Tří-stupňový mechanismus zhouževnatění  
   Tento mechanismus se skládá ze tří částí:  

1. elastická deformace; jako výsledek koncentrace napětí v okolí 
elastomerní částice a v některých případech vzniku kavity uvnitř částice. 

 
2. změkčení vlivem plastické deformace; charakterizované lokální 

smykovou deformací matrice způsobenou vícenásobným krejzováním, 
rozsáhlou smykovou deformací, nebo kombinacemi obou. 

 
3. deformační zpevnění smykové zóny; proces protahování elastomerní 

fáze vedoucí k velkým deformacím, především v případě velkého 
obsahu elastomerních částic ve vzorku s mnoţstvím ostrých vrubů nebo 
trhlin; elastomerní částice způsobují otupení špice trhliny s následným 
zastavením trhliny (zabraňují předčasnému šíření trhliny a vzniku 
porušení). [2, 25, 41] 

 

Částice core-shell  
   Jedná se o heterogenní, vícevrstvé a dobře dispergovatelné částice. Jedním 
z typických představitelů tohoto plniva je částice sloţená z PMMA jádra 
s obálkou z poly(butyl acrylat-co-styrenu) – PBA a vnější slupkou tvořenou 
opět PMMA slouţící k lepší adhezi mezi částicí a polymerní matricí. Touto 
matricí obvykle bývá například taktéţ PMMA, PSAN apod. Během zatěţování 
dochází k plastické deformaci obálky z PBA a to kavitačním mechanismem za 
vzniku mikrodutin, jejich spojováním a vznikem mikrofibril. Mezi částicemi, 
které působí jako koncentrátory napětí a matricí pak dochází k intenzivní 
smykové deformaci. Pevné jádro těchto částic má pouze nepřímý efekt na 
zvýšení houţevnatosti. Slouţí především ke zvýšení objemového podílu částic. 
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   Jednou z výhod pouţití těchto částic oproti plnění homogenními částicemi je 
ta, ţe deformační mechanismy, během nichţ dochází k disipaci mechanické 
energie, jsou uzavřeny v objemu částice. [25] 
 

Deformací částic v pryžových sítí (Rubber network yielding) 
Jedním z efektivních přístupů zhouţevnatění amorfních polymerů 
elastomerními částicemi je pouţití pryţových sítí (rubber networks). Tato 
metoda pouţívá částice termoplastu v pryţovém síťový, které má charakter 
včelích plástev. Například částice PVC v síti ethylen-vinylacetat kopolymeru 
(EVAc) nebo nitril-butadien-rubber (NBR). Při zatíţení dochází k protahování 
síťový a částice v nich umístěné se deformují a absorbují mechanickou energii.   
                                                                                                                                       [25] 

 

Plastickou deformací částic ( Inclusion yielding) 
   Princip této metody je obdobný jako v případě deformace pryţových sítí, kdy 
jsou relativně tuhé částice umístěné v matrici s výrazně niţším odporem vůči 
deformaci (např. PSAN částice v matrici PC). Během zatíţení se napětí přenáší 
s poddajné matrice na tuhé částice, tím dochází k plastické deformaci a absorpci 
energie. Aby došlo k tomuto efektu je nutný dostatečný počet částic 
optimálního tvaru a silná adheze mezi částicí a matricí. [25] 
 

5.1.2 Zhouţevnatění tuhými částicemi 

   Jednou z dalších moţných metod zvyšování houţevnatosti můţe být přidání 
tuhých částic do termoplastické matrice. [45] Jedná se většinou o částice 
minerální (CaCO3, mastek, kaolín, slída, barit) nebo skleněné částice, většinou 
v polyolefínové či PA matrici. Pak záleţí především na velikosti těchto částic, 
jejich distribuci a taktéţ na adhezi mezi částicemi a matricí. Je-li vzniklá mezi-
fázová pevnost (adheze) malá nebo nevýznamná, dochází během zatěţování 
k odsmáčení částic plniva od matrice. Vzniklá mikrodutina v okolí částice 
působí jako koncentrátor napětí a můţe iniciovat lokální smykovou deformaci. 
Jedná-li se o silnou adhezi, dochází především ke zvyšování tuhosti systému a 
zvyšování meze kluzu, bez zvýšení houţevnatosti tohoto systému. Velké částice 
pak způsobují tvorbu velkých dutin a produkují trhliny nadkritické velikosti. 
Naopak vzniklé aglomeráty malých částic taktéţ nepříznivě ovlivňují celkové 
chování kompozitu tím, ţe během zatěţování dochází k jejich rozpadu a tvorbě 
ostrých trhlin. Homogenní distribuce při dostatečném obsahu částic pak 
zaručuje optimální vzdálenost mezi částicemi. Mezi velikostí částic, mezi-
částicovou vzdáleností (mnoţství plniva) a adhezí existuje pouze malá oblast 
umoţňující nástup mechanismů zhouţevnatění (Obr. 11). [25, 45] 
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(Obr. 11) Vliv velikosti částic/mezičásticové vzdálenosti a pevnosti 
                  rozhraní/adheze na mechanické vlastnosti. [25] 
 
   V případě semikrystalických polymerů jsou hlavními mechanismy disipace 
mechanické energie porušení vazeb mezi částicí a matricí, odsmáčení částic 
plniva od matrice a smyková deformace matrice. I v součastné době stále 
převládá názor, ţe přidáním tuhých anorganických částic do polymeru obecně 
dochází k ostrému sníţení nárazové práce. Některé studie ale přesto prokázali 
nárůst houţevnatosti u polymerů plněných tuhými částicemi. [2, 3, 4] 

 
 

5.2 Mechanismy deformace polymerních materiálů 

   V případě heterogenních polymerů, polymerních směsí nebo částicově 
plněných polymerů se uplatňují čtyři následující mikromechanické deformační 
procesy [25, 46] : 

 Krejzy (crazing mechanism) 

 smyková deformace (shear yielding mechanism) 

 kavitace (cavitation) 

 odsmáčení (debonding) 
 
 

   Tyto módy deformace jsou řízeny molekulární charakteristikou polymeru 
(ohebnost polymerního řetězce, hustota polymerního klubka apod.) [17] a 
podmínkami zkoušky zahrnujícími geometrii vzorku, rychlost deformace a 
teplotu zkoušky. V závislosti na těchto podmínkách mohou první dva módy 
deformace (krejzy, smyková deformace) probíhat odděleně nebo součastně 
v různém rozsahu deformace matrice. Oba tyto mechanismy jsou nezávislé 
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procesy a převládajícím deformačním mechanismem bude ten, který iniciuje při 
menším napětí. Přechod mezi mechanismem krejzů typickým pro křehké 
chování a mechanismem smykové deformace odpovídající houţevnatému 
chování polymerního materiálu je rozhodující vlastností v otázce zhouţevnatění 
polymerů. Dále bylo ukázáno, ţe kritickým parametrem rozhodujícím o 
způsobu deformace polymeru je hustota polymerního klubka. Nízká hustota 
upřednostňuje mechanismus deformace krejzy, kdeţto vzrůstající hodnota 
naopak smykovou deformaci. [25] Významná je taktéţ role tie-molekul, které 
během deformace slouţí k přenosu energie. Jejich mnoţství souvisí 
s molekulovou hmotností. [47, 48] 
   Jedním z faktorů ovlivňujících přechod mezi smykovou deformací 
a deformací krejzy je teplotní závislost.  Obecně lze říci, ţe smyková deformace 
vykazuje vyšší teplotní závislost, neţ deformace krejzy. [25] 

 
Mechanismus deformace krejzy 
   Tento mechanismus iniciuje při tahovém napětí obvykle v místech vyšší 
koncentrace napětí, jakými jsou: defekty, mikrodutiny a cizí částice a to v rovině 
kolmé ke směru největšího tahového napětí. Na rozdíl od trhlin krejzy přenáší 
zatíţení, dokud nedojde k porušení struktury mikrofibril plasticky 
deformovaných ve stěnách krejzu. Význam deformace krejzy spočívá: krejzy 
iniciují vznik mikrotrhlin; během deformace dochází v plastické zóně na špici 
trhliny ke vzniku dalších krejzů a tím k jejímu otupení; krejzy jsou zdrojem 
taţnosti amorfních polymerů. Avšak často také bývají předchůdci křehkého 
porušení, protoţe velká plastická deformace spojená s absorpcí energie je 
lokálně umístěna pouze v malém objemu materiálu. Růst a šíření krejzů je řízen 
dvěma procesy: vznikem mikrofibril na špici krejzu a růstem šířky krejzu. Tyto 
pochody mají za následek propojování a iniciaci nových krejzů na špici trhliny, 
umoţňující další šíření krejzu. V případě křehkých polymerů (PS, PMMA) 
zaujímají-li krejzy dostatečnou část objemu, mohou absorbovat velké mnoţství 
energie. Díky těmto vícenásobným krejzům pak dochází ke zvýšení 
houţevnatosti daného polymeru. U polymerů plněných částicemi je iniciace 
krejzů výsledek koncentrace napětí v okolí částic a hlavním parametrem je 
právě velikost těchto částic. [25] 
 
Mechanismus smykové deformace 
   Smyková deformace bývá popisována jako proces umoţňující velké 
deformace taţných a houţevnatých polymerů. Kdy vlivem deformace dochází 
smykovým mechanismem (popř. kluzem) k přemisťování molekul a atomů. Na 
rozdíl od deformace krejzy však nenastává změna objemu nebo hustoty. Při 
tomto mechanismu tedy nedochází ke ztrátě soudrţnosti (koheze) polymerního 
materiálu. Deformace krejzy probíhá při trojosé napjatosti, kdeţto smyková 
deformace je podporována napjatostí dvouosou.  
   Vícenásobná smyková deformace je ovlivňována přítomností částic plniva a 
závisí na řadě parametrů ovlivňujících toto deformační chování. Proces 
smykové deformace vzhledem ke zhouţevnatění polymerních materiálů pak 
největší měrou ovlivňuje koncentrace a velikost částic plniva. [25] 
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   K těmto dvěma deformačním mechanismům se v případě plněných polymerů 
uplatňují i následující dva mechanismy a to kavitační mechanismus a 
mechanismus odsmáčení částic plniva od polymerní matrice. 
 
Kavitační mechanismus 
   Kavitace se uplatňuje zejména při deformaci tuhých polymerů plněných 
elastomerními částicemi, jakými jsou například PA, PP nebo epoxidové 
pryskyřice. Velký hydrostatický tlak vznikající během deformace v okolí částic 
plniva dispergovaných v polymerní matrici vede ke vzniku dutin (kavit). [41] 

 
Odsmáčení (debonding) 
   V případě plněných polymerních materiálů je právě odsmáčení (debonding) 
částic plniva od matrice jedním z dominantních deformačních procesů 
probíhajících na rozhraní částice a matrice. Detailní znalost těchto procesů 
odsmáčení umoţňuje efektivní přípravu kompozitu s ohledem na jeho výsledné 
vlastnosti. [38, 41] 
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6 TEORIE ZHOUŢEVNATĚNÍ – MODELOVÁ ZPRACOVÁNÍ 

 

   Existuje celá řada teoretických modelů popisujících a vysvětlujících 
mikromechanismy zhouţevnatění jak v systémech amorfních tak i 
semikrystalických polymerů, plněných elastomerními nebo tuhými částicemi.  
Některé z těchto teorií mají obecnou platnost, jiné jsou omezeny konkrétním 
typem systému polymer – částice. 
   Teorie mikrotrhlin navrţená jiţ v roce 1956 byla výchozí pro celou řadu 
dalších teorií zhouţevnatění. Zpočátku byly zkoumány systémy polymeru 
s elastomerními částicemi a to většinou amorfní polymery plněné pryţovými 
částicemi. Mezi teorie zhouţevnatění vycházející z takovéhoto systému patří 
například: teorie smykové deformace, teorie více-násobných krejzů, teorie prolínání 
smykových a krejzových pásů. Tyto teorie zhouţevnatění byly dále rozšířeny a 
upraveny i na semikrystalické polymery plněné elastomery. V posledních letech 
byly učiněny další závěry a vysloveny některé nové teorie zhouţevnatění 
například: kritérium přechodu z křehkého k houževnatému chování (Brittle - ductile 
transition) vycházející z kritické šířky ligamentu mezi dvěma částicemi a kritické 
plastické oblasti v okolí částice, teorie dutin a kavit, teorie převládajícího 
mechanismu poškození (damage competition theory). Jedním z důleţitých faktorů 
ovlivňujících zhouţevnatění je také velikost adheze mezi částicí a matricí 
ovlivňující mikro-deformační mechanismus a jemu odpovídající teoretický 
model. [3, 25, 41]  
 
   Nový konceptem zkoumaným v posledních několika letech je pouţití částic 
plniva jako činidel (agentů) vedoucích ke zhouţevnatění. Tyto studie vycházejí 
z představy vyuţití obdobných mechanismů zhouţevnatění jako u polymerů 
plněných elastomerními částicemi. Tuhé částice se musí oddělit od matrice a 
vytvořit volný objem sub-mikronové velikosti kolem částice. Jedná se o obdobu 
kavitačního mechanismu. Tento obecný mikromechanický model (Obr. 12) se 
skládá ze tří částí – třístupňový mechanismus zhouževnatění. [2, 50] 
 
1 fáze: koncentrace napětí 
   Částice plniva působí díky odlišným elastickým vlastnostem oproti matrici 
jako koncentrátory napětí. 
 
2 fáze: vznik dutin a formace smykových pásů 
   Vlivem koncentrace napětí a vyššího hydrostatického nebo trojosého napětí 
uvnitř částic dochází ke vzniku dutiny kavitačním mechanismem nebo 
k porušení vazeb na rozhraní mezi částicí a matricí. S pokračujícím napětím 
dochází k tvorbě smykových pásů v matrici mezi částicemi a to vůči směru 
působícího napětí pod úhlem přibliţně 45°.  
 
3 fáze: smyková deformace   
   Během tvorby dutin nebo kavit uvnitř nebo v okolí částic vzniklých v 
předcházející fázi tohoto mechanismu dochází v lokálních místech k uvolnění 
trojosého napětí a vzrůstu smykové sloţky. Mez kluzu se sniţuje a následkem 
toho se můţe uplatňovat další smyková deformace matrice. 
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(Obr. 12) Třístupňový mechanismus deformace – schéma [2] 

 
   Další podrobný rozbor těchto mechanismů mikromechanických deformačních 
procesů s příslušnými modely provedli Kim a Michler [25, 50], kteří tuto 
problematiku rozdělili na šest schematických modelů příslušejících různým 
polymerním systémům. Jako obecný modelový mechanismus pro 
mikrodeformační proces navrhují taktéţ třístupňový mechanismus. Dále 
schematicky popisují deformační proces v ternárních systémech a dělí ho na 
proces jednoduché a vícenásobné kavitace. V případě binárních systémů 
uvádějí čtyři následující modely (Obr. 13 a,b). 
 
Proces jednoduché kavitace  
   Popisuje chování systému polymer - elastomerní částice. V první fázi dochází 
ke koncentraci napětí v okolí částice. V druhé fázi nastává mírné protaţení 
částic za vytvoření mikrodutiny uvnitř těchto částic. Mezi částicí a matricí pak 
vznikají smykové pásy. Při dalším působení napětí jsou dutiny dále zvětšovány 
a matrice je intenzivně deformována smykovým mechanismem. [50] 
 
Proces jednoduchého oddělování částic od matrice (single debonding process) 
    Vyskytuje se převáţně v systémech polymer-tuhá částice. Charakteristická je 
slabá nebo téměř zanedbatelná adheze mezi matricí a částicí. První fáze je 
shodná jako v předchozích případech – dochází ke koncentraci napětí v okolí 
částic. Maximum tohoto napětí leţí v polárních oblastech částic (rovina, jejíţ 
normála je rovnoběţná se směrem zatěţování). Vlivem slabé mezi-fázové 
adheze se částice plniva oddělují od matrice právě v těchto polárních oblastech. 
Dále se během druhé fáze v matrici vytváří smykové pásy. V poslední fázi 
dochází mezi matricí a částicemi k opětovné deformaci těchto smykových pásů. 
[50] 
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(Obr. 13a) Mechanismy deformace [50] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 13b) Mechanismy deformace [50] 
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Proces oddělování částic od matrice za vzniku fibril na rozhraní částice-matrice 
(fibrillized debonding process) 
   V případě významné adheze mezi částicí a matricí dochází ke vzniku fibril na 
rozhraní částice-matrice. První fáze náleţí koncentraci napětí v okolí částic. 
Vlivem této koncentrace napětí se částice plniva mírně deformují (protahují) ve 
směru působícího hlavního napětí. Díky adhezním silám nedochází k úplnému 
oddělování částic od matrice, ale vzniku fibril směrem k částici a vznikem 
smykových pásů směrem do matrice. Vlivem vzrůstající deformace 
nastává porušování těchto fibril v polárních oblastech a pouze část jich zůstává 
neporušena v rovníkové oblasti (rovina, jejíţ normála je kolmá vůči směru 
zatěţování) – druhá fáze. V poslední fázi narůstá smyková deformace matrice. 
[50]  
 
Proces vícenásobného oddělování částic od matrice (multiple debonding process) 
   Tento proces deformace nastupuje v případě vzniku agregátů částic plniva. 
Jako obvykle dochází v první fázi ke vzniku koncentrace napětí v okolí částic. 
Maximum koncentrace napětí se nachází v rovníkových oblastech částic a to 
díky tomu, ţe se tento agregát chová jako velká plastická částice, ačkoli je 
sloţen z tuhých částic malých rozměrů. Vzdálenost mezi částicemi uvnitř 
agregátu je velmi malá, takţe smyková deformace a proces vzniku fibril 
v úzkém pásu matrice mezi částicemi, můţe být snadno aktivován. Během této 
druhé fáze se uvnitř agregátu vytváří struktura mající charakter vícenásobných 
krejzů. Matrice mezi jednotlivými agregáty se deformuje plasticky za vzniku 
smykových pásů. V poslední fázi se zmenšuje vzdálenost mezi agregáty a 
matriční materiál je dále deformován smykovým mechanismem. [50]  
 
 

6.1 Mikromechanika a teoretické modely 

      Efektu zhouţevnatění tedy můţe být dosaţeno přídavkem elastomerních 
částic a příslušným kritériem pro takové chování je pak mezi-částicová 
vzdálenost definovaná jako šířka ligamentu matrice mezi jednotlivými 
částicemi. U takových to typů kompozitů (např. PA/pryţ, PE/pryţ) existuje 
určitá kritická mezi-částicová vzdálenost, při níţ dochází k ostrému přechodu 
křehkého k houţevnatému chování a tato vzdálenost je závislá na objemovém 
podílu a velikosti částic plniva – perkolační model [43]. 
   Dále byla tato teorie na základě matematických úvah rozšířena o studium 
napěťových polí narušených přítomností částic plniva a jejich vzájemné 
interakce. Také se ukazuje souvislost kritické šířky ligamentu s lokálním 
přechodem rovinné deformace k rovinné napjatosti v matrici. [43, 49] 
Všechny tyto jevy pak ovlivňují disipaci energie během deformace materiálu a 
tím i houţevnatost kompozitu. 
   Následující úvahy sledují uvedenou problematiku spíše z fyzikálního 
hlediska. Přechod křehkého k houţevnatému chování reprezentovaný 
délkovým parametrem (vzdálenost mezi částicemi) je z tohoto hlediska 
povaţován za materiálovou charakteristiku. Je v souvislosti se šířkou vrstvy 
trans-krystalizovaného materiálu v okolí částice plniva. Tato vrstva materiálu 
má sníţený odpor vůči plastické deformaci vzhledem k okolní matrici. 
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Experimentálně bylo zjištěno, ţe šířka této vrstvy přibliţně odpovídá polovině 
kritické mezi-částicové vzdálenosti. Tyto oblasti s niţší odolností vůči smykové 
deformaci během zatěţování vedou k jejich velké plastické deformaci a touto 
cestou zlepšují houţevnatost systému. [44, 49] 
   Ke studiu orientovaných vrstev v okolí částic je moţno pouţít například 
mikro-mechanický numerický model pracující s jednotlivě rozloţenými 
napěťovými poli v okolí částic (staggered array) modelovaný pomocí 
anisotropní Hill plasticity. Tento model ukázal, ţe průběh rozloţení plastické 
deformace je diagonální směrem od částice. [25] 
   Zobecnění kritéria kritické šířky ligamentu i na další semikrystalické 
materiály (HDPE, PP) otevřelo moţnost pouţití minerálních plniv jako činidel 
vedoucích ke zhouţevnatění takových systémů. Bylo ukázáno, ţe i tuhá 
minerální plniva mohou být alternativou dosud pouţívaných elastomerních 
částic. [2, 45, 51] 
 

6.2 Mikromechanické modelování   

   Mikromechanické modelování se stává důleţitým nástrojem v oblasti poznání 
deformačních mechanismů také u částicově plněných kompozitních materiálů. 
Idealizace takovéto mikrostruktury můţe být provedena různými způsoby.  
   Řada přístupů vychází z hypotézy lokální anizotropie se specifickou 
mikrostrukturou, která je důsledkem krystalizace polymerní matrice ovlivněné 
částicemi plniva. Tato lokální anizotropie pak v makroskopickém měřítku 
ovlivňuje houţevnatost systému. Jiné přístupy uvaţují pouze tenkou 
mezivrstvu mezi částicí a plně izotropní matricí. Deformaci polymerního 
materiálu a jeho křehké nebo houţevnaté předpoklady ve skutečnosti ovlivňuje 
celá řada efektů a mechanismů na různých úrovních – více úrovňový přístup 
modelování (full multiscale aproach). [11, 25] 
 
   Na rozdíl od dříve uvedených zjednodušených modelů se v tomto případě 
jedná o 3D modelování, uvaţující působící hydrostatické napětí popřípadě efekt 
anizotropie materiálu. Nejprve zvolíme vhodný reprezentativní objemový 
element (representative volume element). Opakováním tohoto 
reprezentativního objemového elementu za určitých zvolených okrajových 
podmínek pak dostaneme poţadovaný model příslušné mikrostruktury. 
Numerickým nástrojem vhodným k takovému to modelování je metoda 
konečných prvků (ANSYS, ABAQUS). Vstupními údaji pak jsou materiálové 
charakteristiky jako modul pruţnosti v tahu, mez kluzu, poissonovo číslo a 
podobně. Klíčovou roli v takových to systémech hraje vrstva mezifáze, která je 
jen obtíţně definovatelná. Tloušťka a vlastnosti této mezivrstvy nemohou být 
měřeny přímo. Většinou jsou pouţívány některé nepřímé metody s vyuţitím 
spektroskopie, mikroskopie atomových sil a právě modelování. Numerická 
cesta určení tloušťky mezifáze vychází v celé řadě publikací z hustoty, 
specifického povrchu a mnoţství částic v závislosti na mechanických 
vlastnostech matrice. [37] 
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   Tloušťka mezifáze je tedy nepřímo ovlivněna změnou specifického povrchu 
částic dosaţenou povrchovou úpravou těchto částic a je v úzké souvislosti s 
termodynamickou adhezní prací na rozhraní částice a matrice. Se sniţující se 
hodnotou této adhezní práce dochází taktéţ ke zmenšování tloušťky mezifáze. 
Výsledné efektivní tloušťky mezifáze se pak pochybují v rozmezí 17 – 37 nm 
pro částice povrchově upravené a v rozmezí 37 – 53 nm pro částice bez 
povrchové úpravy. [67] 
   Jiný autor sleduje tuto problematiku v širší relaci pro různé druhy 
polymerních matric a také typ interakce na rozhraní částice a matrice. Ve své 
práci dochází v případě polypropylenové matrice k tloušťce mezifáze řádově 

vyšší a to 0,117 m pro částice neupravené a 0,150 m pro částice s povrchovou 
úpravou. Změny tloušťky a vlastnosti mezifáze v závislostech na uvedených 
parametrech a efekty na rozhraní částice a matrice mají rozhodující dopad na 
chování celého systému a musí být hlouběji prostudovány. [68] 
 
   Řada dalších autorů [69, 70] uvádí idealizovaný polymerní matriční materiál 
obsahující částice (dutiny) modelovaný metodou anizotropní Hill plasticity se 
zvoleným odpovídajícím reprezentativním objemovým elementem. Uvaţovaná 
lokální plastická anizotropie v okolí částice (dutiny) velmi efektivně přerozdělí 
smykovou deformaci a změní působící hydrostatické napětí, coţ potenciálně 
vede k houţevnatému chování materiálu. Takový to model můţe obsahovat 
délkový parametr, kterým je poměr průměrné mezičásticové vzdálenosti vůči 
kritické vzdálenosti. Délkový parametr je pak výpočtech opět reprezentován 
tloušťkou anizotropní vrstvy v okolí částice. Dalším důleţitým faktorem je také 
velikost mezifázové adheze, kdy částice s malou adhezí částečně narušují 
anizotropii, zatímco silně vázané částice indukují velké tahové hydrostatické 
napětí. [69, 70] 
 
   Idealizovaný případ uvaţující izotropní vlastnosti a chování matrice s tenkou 
mezivrstvou se zvoleným reprezentativním objemem bude dále konfrontován 
s experimentem (Kap. 8).  
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7 CHOVÁNÍ A VLASTNOSTI SYSTÉMU PP-CaCO3 

 
   Tento koncept vychází z myšlenky pouţití částic plniva jako činidel vedoucích 
ke zhouţevnatění takovéhoto systému a nahrazení elastomerních částic 
částicemi tuhými. [2, 44, 50] Myšlence pouţití částic CaCO3 minerálního plniva 
kvůli zlepšení houţevnatosti výsledného kompozitu, předcházelo jako i 
v případě jiných polymerních matric (PE, PA atd.), plnění polypropylenu 
elastomerními částicemi (EPR, EPDM, SBS, SEBS atd.). Pouţití těchto plniv 
pozitivně ovlivňuje nárůst houţevnatosti, avšak na úkor sníţení pevnostních 
charakteristik. Cesta pouţití minerálních plniv tedy ukazuje moţnou 
alternativu vytvoření dostatečně houţevnatého kompozitu při zachování 
uspokojivých pevnostních charakteristik. [25] 

 
   Součastné výzkumy zabývající se zhouţevnatěním isotaktického 
polypropylenu částicemi CaCO3 přináší řadu zajímavých výsledků, jak také 
dokazují četné publikace v odborné literatuře. [2, 3, 4, 51, 52, 53, 54] 
   Základní charakteristiky kompozitního materiálu jsou nejčastěji zjišťovány 
tradiční tahovou zkouškou. [2, 25, 55, 56] Celá řada prací se také zabývá 
hodnocením těchto systému pomocí lomové mechaniky v závislosti na 
struktuře kompozitu a vnějších podmínkách zkoušky. [57, 58, 59, 60, 61] Dále 
přicházejí v úvahu ohybové zkoušky (tříbodový nebo čtyřbodový ohyb). [4] 
   
   Poměrně komplexně se touto problematikou ve své práci zabývá Zuiderduin 

et al. [2] Sleduje vliv velikosti částic CaCO3 (0,07; 0,3; 0,7; 1,9 m) a povrchové 
úpravy na zhouţevnatění polypropylenu a to při obsahu plnění v rozmezí (0–60 
hm%) CaCO3. Index toku výchozí polypropylenové matrice se pohybuje 
v rozmezí od 0,3 do 24 g/10 min. Konstatuje, ţe tato koncepce disperze částic 
CaCO3 v polypropylenové matrici vede k houţevnatému a zároveň tuhému 
kompozitu. Případy niţší houţevnatosti a křehkého porušení některých vzorků 
pak přisuzuje vzniklým aglomerátům částic uvnitř struktury kompozitu. Dále 

lze říci, ţe větší částice plniva (1,9 m) iniciují křehké porušení, naopak příliš 

malé částice (0,07 m) jsou poměrně obtíţně dispergovatelné a mají značný 
sklon ke tvorbě agregátů, které taktéţ bývají příčinou křehkého porušení. Jako 

optimální uvádí průměrnou velikost částic 0,7 m. Tyto částice zlepšují 
nárazovou práci (Izod) aţ čtyřnásobně, oproti nativnímu polypropylenu. 
V případě polypropylenu s vyšší molekulovou hmotností je přechod od 
křehkého k houţevnatému chování posunut k niţším teplotám. Nejlepšího 
zlepšení houţevnatosti bylo dosaţeno u částic povrchově upravených 
kyselinou stearovou. Popisovaným mechanismem zhouţevnatění je 
třístupňový mechanismus (koncentrace napětí v okolí částic následovaná 
odsmáčením částic od matrice a vznikem smykových pásů v matrici). Ve své 
práci se však nezabývá velikostí ligamentu mezi částicemi ani pozorováním 
transkrystalické zóny polypropylenu v okolí částic plniva.  
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   Sledování mechanismů deformace a lomové chování polypropylenu plněného 
částicemi CaCO3 studuje ve své práci například Thio et al. [51] Jako 
experimentální materiál pouţívá izotaktický polypropylen (index toku: 12 
g/10min, hustota 0,91 g/cm3) plněný povrchově upravenými částicemi CaCO3 

o velikostech 0,07; 0,7; 3,5 m. Objemový podíl plniva v polypropylenové 
matrici se pohybuje v rozmezí od 0,05 do 0,3 %. Deformační a lomové chování 
hodnotí na základě výsledků z tahové zkoušky, nárazové práce podle Izoda a 
pomocí J-integrálu. Pozorování struktury je doplněno elektronovou 
mikroskopií. V závislosti na velikosti plniva dochází ke zvyšování pevnosti a 
růstu modulu pruţnosti v tahu a sniţování meze kluzu. Deformace do lomu se 
s přidáním malého mnoţství plniva mírně zvyšuje, avšak významně klesá při 
vyšších obsazích. Ve shodě s Zuiderduinem [2] ukazuje, ţe pozitivní vliv na 
houţevnatost tohoto systému byl zjištěn při pouţití částic plniva o průměrné 

velikosti 0,7 m. V případě ostatních velikostí částic plniva je houţevnatost 
niţší, především díky špatné dispergaci částic. Za mechanismus zhouţevnatění 
povaţuje plastickou deformaci ligamentu matrice mezi částicemi plniva 
následovanou odsmáčením částic od matrice spolu s příspěvkem disipace 
energie spojené se zastavením trhliny.  
 
   Obdobný experiment doplněný o tříbodový a čtyřbodový ohyb uvádí 

Zebarjad et al. [4] Poměrně velké částice plniva (kolem 4,5 m) v mnoţství 
v rozsahu 0 – 30 hm% přidává do polypropylenové matrice  
(index toku 8 g/10min). Chování tohoto systému vykazuje obdobné trendy jako 
ve výše zmiňovaných prací. Mikrostruktura pozorovaná (SEM) po testu 
čtyřbodovým ohybem vykazuje poškození krejzovým mechanismem 
následovaným opakovanou kavitací a odsmáčením částic plniva od matrice.  
    

   Goldman et al. [53] se kromě mechanických vlastností zabýval termálními 
vlastnostmi systému PP/CaCO3. Jako experimentální materiál pouţívá dva 
typy PP matrice: homopolymer (hustota 0,91 g/cm3) a kopolymer (hustota 0,90 
g/cm3). Do těchto matričních materiálů je postupně přidáno 0,15 – 0,4 hm% 

částic CaCO3 o velikostech 0,7; 1,4; 3 m jak s povrchovou úpravou, tak i ve 
výchozím stavu. Podle výsledků stanovených pomocí DSC ukazuje silný vliv 

částic na krystalizaci polypropylenu, kdy v případě částic o velikosti 3 m je 
teplota krystalizace sníţena aţ o 10 °C. Všechny typy připravených kompozitů 
pak mají teplotu tání niţší neţ výchozí polypropylenová matrice, coţ poukazuje 
na sniţování tloušťky lamel krystalitů. Při porovnání modulů pruţnosti v tahu 
se ukazuje, ţe velké částice jej ovlivňují větší měrou. Avšak v případě pouţití 
částic malé velikosti jsou mechanické vlastnosti primárně ovlivňovány 
objemovým podílem přidaných částic. Projevy plastické deformace jsou pak 
dobře viditelné i pouhým okem jako zbělené pásy v oblasti krčku zkušebního 
tělesa, jako důsledek intenzivního odsmáčení částic od matrice a deformace 
ligamentu matrice mezi částicemi. Povrchová úprava kyselinou stearovou 
nezlepšuje adhezi, ale usnadňuje dispergovatelnost částic plniva. Nárazová 

práce byla vůči čistému PP navýšena v případě částic CaCO3 o velikosti 0,7 m 

o cca 60 %, v případě podílu 25 hm% a velikostech 1,4 a 3 m o cca 230 % a aţ o 

300 % u částic  CaCO3 o velikosti 3 m a 30 hm% podílu.   
 



 40 

   Zajímavé výsledky také přináší Chan et al. [54] Částice  CaCO3 pouţívá jako 
nanoplnivo o průměrné velikosti přibliţně 44 nm. Nejlepší disperze částic 
dosahuje při obsahu 9,2 obj%. Závěry termální analýzy (DSC) ukazují, ţe tyto 
CaCO3 nanočástice mohou v případě polypropylenu být velmi efektivními 
nukleačními činidly.  
   Pochody na rozhraní částice – matrice, tvorba agregátů a rovnoměrná 
dispergace částic ve struktuře hrají klíčovou roli ovlivňující chování tohoto 
kompozitního systému. 
 
   Výše uvedenými faktory se ve své disertační práci zabývá například Móczó. 
[62] Uvádí zde korelaci mezi tloušťkou vrstvy polymeru s omezenou 
pohyblivostí (transkrystalická vrstva v okolí částice) a pevností mezifázové 
adheze. Dále ukazuje, ţe povrchová úprava částic CaCO3 sniţuje pevnost 
interakce a mění jak tloušťku, tak vlastnosti mezifáze.  
   Struktura částicově plněných polymerů je často velmi komplikovaná a jen 
zřídka kdy jsou částice plniva rovnoměrně dispergovány. Vliv segregace je při 
praktických podmínkách zanedbatelný, ale tvorba agregátů je jev, který se 
v těchto systémech vyskytuje takřka vţdy. Jejich přítomnost ve struktuře 
zhoršuje vlastnosti kompozitu, především pak jejich houţevnatost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Velikost agregátů vzrůstá se zmenšující se velikostí částic a rostoucím obsahem 
plniva ve struktuře. Řada faktorů včetně distribuce velikosti částic ovlivňuje 
velikost agregátů ve struktuře a vlastnosti kompozitu tak závisí nejen na 
soudrţnosti těchto agregátů, ale také i na okolní matrici. 
   Domnívá se, ţe hlavním mikromechanickým deformačním procesem je 
odsmáčení částic plniva a dále také smyková deformace polymerní matrice. 
Poměr těchto dvou procesů silně ovlivňuje tvorbu dutin, jejich počet a velikost. 
V případě komerčních plniv, právě díky širokému rozsahu distribuce velikosti 
částic, pouze určité mnoţství částic umoţňuje tvorbu dutin. Při stejné deformaci 
a obsahu plnění se u měkkých matric vyskytuje menší počet dutin spíše větší 
velikosti, neţ u matric s vyšším modulem pruţnosti v tahu.  
   Zajímavým faktem jeho práce je tvrzení, ţe má-li dojít k nástupu popsaného 
deformačního procesu (odsmáčení částic plniva a smyková deformace matrice), 
coţ vede ke zhouţevnatění systému, musí být částice plniva větší neţ 
submikronové velikosti.   
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8 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
   Experimentální část disertační práce je rozdělena do tří fází. V první fázi jsme 
se zaměřili na výběr a přípravu vhodného typu polypropylenu jako matričního 
materiálu.  Druhá fáze experimentální části je zaloţena na přípravě a hodnocení 
mechanických vlastností konkrétního systému PP-CaCO3 a porovnání 
s obdobnými systémy. V závěrečné třetí fázi je provedena konfrontace 
připraveného systému s teoretickým modelem. 
 
   Jednotlivé fáze experimentální části práce: 
1. Pouţitá experimentální technika 
2. Příprava a výběr matrice 
3. Chování připraveného systému PP-CaCO3 a porovnání s obdobnými systémy 
4. Konfrontace s teoretickým modelem 
 

8.1 Pouţitá experimentální technika 

   Úvodem experimentální části práce jsou uvedena pouţitá zařízení a 
experimentální technika potřebná pro hodnocení jednotlivých materiálových 
charakteristik, mechanických vlastností, houţevnatosti a mikrostruktury 
připravovaných materiálů.  

8.1.1 Hodnocení strukturních charakteristik 

   Hodnocení strukturních charakteristik bylo prováděno jak na molekulární tak 
i nadmolekulární úrovni.  
   
Gelová permeační chromatografie (GPC) 
   Relevantní molekulární parametry (molekulová hmotnost, index toku, index 
izotakticity) byly hodnoceny metodou gelové permeační chromatografie (GPC), 
označované někdy také jako SEC (size exclusion chromatography), která je 
typem kapalinové chromatografie, při které se látky přítomné ve vzorku dělí 
především podle velikosti svých molekul. Řídícím mechanismem je při gelové 
chromatografii sterická exkluze, v menší míře se uplatňuje také difuze a 
adsorpce. Dělení látek probíhá při GPC na jemnozrnném pórovitém materiálu, 
nejčastěji zesíťovaném organickém kopolymeru (gelu), který je zbotnalý v 
eluentu. Separace látek probíhá hlavně v závislosti na velikosti molekul. Podle 
teorie sterické exkluze má gel takovou strukturu, ţe pro největší molekuly 
nejsou jeho póry vůbec přístupné a tyto molekuly procházejí v prostoru mezi 
částicemi gelu. Pro dostatečně malé molekuly jsou přístupné veškeré prostory v 
pórech gelu. Gelově-chromatografická separace se pouţívá zejména k 
charakterizaci distribuce molekulových hmotností. Dále se GPC pouţívá ke 
studiu vztahu mezi chemickým sloţením a strukturou vysokovroucích ropných 
frakcí a jejich fyzikálními a uţitnými vlastnostmi.  
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Pulsní 1H-NMR 
   Metodou pulsní 1H-NMR byly hodnoceny změny podílu pevné fáze (PPF). 
Tato absolutní veličina je úměrná stupni krystalinity materiálu. Princip metody 
je následující: jádra vodíku, v silném magnetickém poli, mají orientované 
magnetické momenty, které mohou být nositelem informace o struktuře. 
Výsledkem relaxace magnetických momentů jader 1H po působení 
radiofrekvenčního pulsu je tzv. FID signál (Free Induction Decay), který se 
matematicky zpracovává. Rychlost relaxace je ovlivněna molekulárními 
vlastnostmi látek. Pevná (rychlá relaxace – charakterizována konstantou a) a 
kapalná (pomalá relaxace – charakterizována konstantou b) fáze jednoho 
vzorku má odlišné relaxační chování. Získaný FID signál se prokládá 
experimentální rovnicí - součtem Gaussovské a Lorentzovské rovnice: 
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     Ze získaných konstant této rovnice se vypočítá metodou nejmenších čtverců 
veličina nazvaná Podíl Pevné Fáze (PPF). Tato absolutní veličina je úměrná 
stupni krystalinity materiálu.  K měření byl pouţit přístroj Bruker minispec mq 
20 NMR Analyser, který pracuje za podmínek 0.47 T, 20 MHz a 40°C. 
  
DMTA (dynamicko – mechanická termická analýza) 
   Dynamicko- mechanická termická analýza (DMTA) je jedna z nejcitlivějších 
technik schopná charakterizovat a interpretovat mechanické chování materiálu. 
Podstata metody DMTA je zaloţena na sledování viskoelastické odezvy 
materiálu podrobeného malému oscilačnímu napětí. Metoda odděluje 
viskoelastickou odezvu materiálu na dvě komponenty modulu (E*): reálná část, 
která reprezentuje elastický modul (E) a imaginární část, která představuje 
útlumovou nebo viskozitní sloţku (E").  
   Celkový tzv. komplexní modul je E* = E + iE". Tato separace měření do dvou 
komponent popisuje dva nezávislé procesy uvnitř materiálu: elasticitu (vratná 
sloţka) a viskozitu (ztrátová, disipační energie). Pomocí DMTA můţeme 
charakterizovat polymerní materiál závislostí modulu a útlumu nebo-li 
ztrátového úhlu na teplotě popřípadě na čase. Tím poskytuje základní údaje o 
mechanických vlastnostech, které mají přímý vztah ke zpracování a především 
ke zpracovatelnosti a pouţitelnosti výrobku. Metoda DMTA je citlivá na 
posuzování sekundárních přechodů v polymerech.  
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8.1.2 Hodnocení mechanických vlastností 

Tahová zkouška 
   Základní mechanické vlastnosti byly hodnoceny pomocí tahové zkoušky. 

Jednalo se o zejména o modul pruţnosti v tahu E, mez kluzu y, celkovou 

deformaci případně energii určenou plochou pod tahovou křivkou jako 
charakteristiku houţevnatosti. Důleţitou informaci o deformačních 
vlastnostech materiálu nám poskytuje také tvar krčku a dlouţení zkušebních 
těles. Tahová zkouška byla realizována na univerzálním zkušebním stroji 
Zwick Z020. K přesnějšímu stanovení měřených mechanických charakteristik 
byl pouţit extenzometr MULTISENS. Všechna měření probíhala v souladu 
s ČSN EN ISO 527-1.
 

8.1.3 Hodnocení houţevnatosti 

Instrumentovaná rázová zkouška 
    Zkouška spočívá v měření nárazové síly způsobující průhyb zkušebního 
tělesa a v grafickém zpracování této závislosti. Plocha pod křivkou závislosti 
síla – průhyb určuje práci spotřebovanou při deformaci a lomu zkušebního 
tělesa. Z křivek síla – průhyb je moţno usuzovat na charakteristické rysy 
jednotlivých fází zkoušky; tak je moţno získat významné informace o lomovém 
chování zkušebního tělesa. Bylo pouţito instrumentované kyvadlové rázové 
kladivo typu PSW 300 E MFL. Základem instrumentace je břit s tenzometry 
snímajícími průběh síly v závislosti na čase a snímač průhybu vzorků (indukční 
nebo optický), který snímá polohu beranu v závislosti na čase. Vyloučením 
časové osy získáme závislost síla – průhyb vzorku. Integrací plochy pod 
křivkou zjistíme velikost práce potřebné na přeraţení vzorku.  
   Stanovení rázové houţevnatosti na instrumentovaném Charpyho kladivu 
probíhalo dle příslušného standardu a to ČSN EN ISO 179-2. 
 
 
Metoda J-R křivky 
     Další zkušební metodou, která umoţňuje poměrně rychlé hodnocení 
odolnosti kompozitního materiálu nebo i výchozí matrice proti stabilnímu růstu 
trhliny je metodika J – R křivky například dle ASTM D6068-96. Zkouška se 
provádí metodou více těles, která jsou zatěţována na rozdílné hodnoty 
přemístění síly.  
   Z výsledných záznamů síla – přemístění síly je určena korigovaná hodnota 
celkové energie U, která se pouţije pro výpočet J-integrálu podle následujícího 
vztahu: 
  

   0aWB

U
J

                                                                                                         
 
   Kde η je geometrický faktor zohledňující tvar zkušebního tělesa, U je celková 
hodnota korigované energie, B je tloušťka zkušebního tělesa, W je šířka 
zkušebního tělesa a a0 je původní hloubka trhliny. Z vypočítaných hodnot J 
integrálu a délek stabilních přírůstků trhliny Δa sestavíme závislost J – Δa (J – R 
křivka). Body této závislosti proloţíme zvolenou funkcí.  
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Odolnost materiálu proti iniciaci stabilně rostoucí trhliny nám potom udává 
kritická hodnota nejčastěji J0,2 stanovená z J – R křivky pro stabilní přírůstek 
trhliny Δa = 0,2 mm.  
 
   V našem případě byly pouţitými zkušebními tělesy trámečky 4x10x80 mm 
s vrubem o hloubce 5mm (frézování - 4mm a zatlačování - ţiletka 1mm, viz 
Obr. 14). Výsledné hodnoty byly aproximovány mocninnou funkcí a z takto 
získaných závislostí (J-R křivek) jednotlivých materiálů byly určeny 
charakteristiky J0,05. Jednotlivé materiály pak byly setříděny podle této 
charakteristiky. Měření probíhalo na univerzálním zkušebním stroji Zwick 1120 
(Obr. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr. 14) Příprava vrubu na zkušebním tělese. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Obr. 15) Uspořádání měření na zkušebním stroji Zwick 1120. 
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8.1.4 Hodnocení mikrostruktury 

   Mikrostruktura připravených materiálů byla pozorována opět na dvou 
úrovních. Jednak z pohledu formování nadmolekulární struktury (velikost a 
růst sferolitů) a jednak z pohledu mikrostruktury částicového kompozitu a role 
plniva během deformace tohoto kompozitu. 
 
Světelná mikroskopie 
   Výsledná nadmolekulární sferolitická struktura spolu s pozorováním změn 
během krystalizace materiálu byla hodnocena metodou tenkých řezů 
připravených pomocí zařízení Mikrotom. Takto připravené vzorky byly 
pozorovány v polarizovaném světle na světelném mikroskopu. V případě 
sledování změn během krystalizace byl světelný mikroskop doplněn o teplotní 
komůrku (Hot Stage) umoţňující regulovaný ohřev a ochlazování vzorku 
materiálu. 
 
 
SEM (Rastrovací elektronová mikroskopie) 
   Studium mikrostruktury bylo prováděno pomocí rastrovacího elektronového 
mikroskopu PHILIPS XL 30. Příprava lomových ploch probíhala ponořením 
vzorku na cca 30 min do kapalného dusíku s následným přelomením. Takto 
získaná lomová plocha byla pokryta vodivou vrstvou směsi zlato-paladium.  
Získané snímky slouţily především k obrazové analýze velikosti a distribuce 
částic plniva ve struktuře a dále pak k pozorování deformačního procesu 
v okolí těchto částic. 
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8.2 Příprava matrice 

   Typ a vlastnosti pouţité polymerní matrice má zásadní význam na chování 
výsledného kompozitu. Tvoří vlastně jakýsi „nosný“ prvek kompozitního 
systému. Relevantní parametry připravované matrice můţeme ovlivňovat na 
dvou úrovních a to na úrovni molekulární a nadmolekulární. V případě úrovně 
molekulární závisí tyto parametry na podmínkách polymerizace a jsou to index 
izotakticity, molekulová hmotnost a její distribuce. V případě nadmolekulární 
úrovně se pak jedná zejména o krystalinitu. 
   V první fázi experimentální části jsme se zabývali otázkou přípravy na 
molekulární úrovni a to konkrétně změnou molekulové hmotnosti matrice a 
úpravou nadmolekulární struktury pomocí vhodných nukleačních činidel. Na 
základě výsledků těchto experimentů byl připraven optimalizovaný materiál 
tvořící výchozí matrici pro přípravu kompozitu.   
  

8.2.1 Molekulární úroveň - molekulová hmotnost 

   Prvním krokem je změna molekulové hmotnosti výchozího polypropylenu. 
Molekulová hmotnost (MW), a její distribuce a takticita jsou většinou ovlivněny 
pouţitým katalytickým systémem, polymeračními podmínkami a obsahem 
vodíku. V současné době mají katalyzátory tak vysokou kvalitu, ţe garantují 
vysokou takticitu , takţe vliv I. I. na vlastnosti PP matrice hraje minoritní roli. 
V praxi tedy MW a distribuce molekulové hmotnosti (MWD) jsou hlavní 
faktory, které rozhodují o vlastnostech PP (tuhost, pevnost, teplotní 
odolnost…).  
  
 
Materiál a příprava vzorků 

   Práškový polypropylen byl připraven plynofázním způsobem ve 2 litrovém 
reaktoru na bázi Z-N katalyzátorů. Molekulová hmotnost byla regulována 
přidáváním vodíku. Touto cestou bylo připraveno šest polymerních materiálů 
lišících se právě molekulovou hmotností (Tab. 3). Tyto jednotlivé materiály byly 
charakterizovány metodou GPC, indexem toku I.T., index izotacticity I.I. a 
rozpustností v xylenu X.S. Změny podílu pevné fáze (PPF) byly hodnoceny 
metodou pulsní 1H-NMR. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny pomocí 
zkoušky tahem na zkušebních tělesech připravených v souladu s ČSN EN ISO 
527-3. 
 
 (Tab. 3) Charakteristiky jednotlivých materiálů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vz. 
H2 

[mmol] 

I.T. 

[g/10´] 

I.I. 

[%] 

X.S. 

[%] 

Mw 

 
Mw/Mn 

H 818 0 0,2 98,81 1,66 671000 4,5 

H 786 3 2,7 98,52 1,87 412000 4,0 

H 787 5 3,4 98,29 1,96 269000 3,2 

H 788 10 5,4 98,27 2,02 378000 4,0 

H 819 20 13,6 97,60 2,10 219000 3,5 

H 820 50 41,4 97,00 2,29 194000 3,6 
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Pulsní 1H-NMR 
     Metodou pulsní 1H-NMR byly opět hodnoceny změny podílu pevné fáze 
(PPF). Tato absolutní veličina je úměrná stupni krystalinity materiálu.  K měření 
byl pouţit přístroj Bruker minispec mq 20 NMR Analyser, který pracuje za 
podmínek 0.47 T, 20 MHz a 40°C. Dále jsou zde (Tab. 4) uvedeny naměřené 
přechodové teploty a to teplota tání Tm a teplota krystalizace Tc pro jednotlivé 
typy materiálů. 
 
(Tab. 4) Podíl pevné fáze (PPF) v závislosti na mechanických vlastnostech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Výsledky tohoto měření (Tab. 4) ukazují vzájemnou korelaci mezi podílem 
pevné fáze (PPF) a mechanickými vlastnostmi zde reprezentovanými modulem 

pruţnosti v tahu E a mezí kluzu y jednotlivých materiálů. Se vzrůstajícím 
obsahem PPF a tedy i vyšší krystalinitou dochází ke zvyšování pevnostních 
charakteristik sledovaných materiálů.  
 
Tahová zkouška 
   Tahová zkouška byla prováděna na univerzálním zkušebním stroji Zwick 
Z020. Bylo provedeno měření při rychlosti deformace 1 mm/min.  
K přesnějšímu stanovení měřených mechanických charakteristik (modul 

pruţnosti E, mez kluzu y…) byl pouţit extenzometr MULTISENS. Všechna 
měření byla prováděna při teplotě 23°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 16) Závislost modulu pruţnosti v tahu na molekulové hmotnosti. 
                Rychlost zkoušky 10mm/min. 

Vz. 
E 

[MPa] 
y 

[MPa] 
PPF 
[%] 

H 818 1391 28 68,4 

H 786 1563 30 69,8 

H 787 1513 30 70,3 

H 788 1607 30 70,5 

H 819 1609 32 71,3 

H 820 1791 32 73,0 
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(Obr. 17) Závislost meze kluzu na molekulové hmotnosti.  
                Rychlost zkoušky 10mm/min. 
 
   Podle uvedených závislostí naměřených parametrů mechanických 
charakteristik na molekulové hmotnosti (Obr. 16, 17) je patrný klesající trend 
s rostoucí molekulovou hmotností materiálu. Materiál s nejmenší molekulovou 
hmotností dosahuje vyšších pevnostních charakteristik. V případě materiálu 
s vysokou molekulovou hmotností je tomu naopak a to jak v případě modulu 

pruţnosti v tahu E, tak i v případě meze kluzu y. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 18) Závislost modulu pruţnosti v tahu na indexu izotakticity. 
                Rychlost zkoušky 10mm/min. 
 
   Závislost pevnostních charakteristik vykazuje klesající charakter i s rostoucí 
hodnotou indexu izotakticity I. I., charakteristikou uspořádanosti struktury 
materiálu na molekulární úrovni (Obr. 18). V případě materiálu s nejmenší 
molekulovou hmotností dosahuje i index izotakticity nejmenších hodnot. Co se 
týče indexu toku I. T. materiálu je tomu naopak a v případě materiálu s nízkou 
molekulovou hmotností je dosaţeno nejvyšších hodnot tohoto parametru.   
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Hodnocení Mikrostruktury 
    Nadmolekulární struktura byla hodnocena pomocí světelné mikroskopie. 
Nejprve byly z jednotlivých typů materiálu pomocí zařízení Mikrotom 

připraveny tenké řezy (cca 5 m). Poté byla za pouţití Hot Stage pozorována 
nadmolekulární struktura v polarizovaném světle na světelném mikroskopu 
(Obr. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr. 19) Vliv molekulové hmotnosti na nadmolekulární strukturu materiálu. 

                  Řez 5 m - Mikrotom, Světelný mikroskop - polarizované světlo,  
                  Zvětšeno 40x. 
 
   Vlevo na obrázku je mikrostruktura vzorku s vysokou molekulovou 
hmotností, na obrázku vpravo pak mikrostruktura vzorku s molekulovou 
hmotností nízkou. Rozdíly v nadmolekulárních strukturách těchto dvou typů 
materiálů nejsou výrazné. V případě materiálu H 820 (vpravo) je velikost 
sferolitů nepatrně větší.  
 
 
Diskuse 
   Výsledky tahové zkoušky v souvislosti s charakteristikami připravených 
materiálů jsou v souladu s představou o vlivu molekulové hmotnosti na délku 
polymerního řetězce ve struktuře. S klesající molekulovou hmotností dochází 
ke zkracování délky tohoto polymerního řetězce, coţ se projeví zvýšením 
indexu toku materiálu na úkor sníţení uspořádanosti na molekulární úrovni – 
klesající index izotakticity. Modul pruţnosti v tahu je řízen takticitou a 
polymeračními podmínkami a méně MW.  
 
   Měření podílu pevné fáze (PPF) ve struktuře ukázalo, ţe dochází k růstu této 
veličiny s klesající molekulovou hmotností. Na nadmolekulární úrovni to 
znamená, ţe dochází k nárůstu krystalinity materiálu díky snazší skladbě lamel 
sloţených z kratších řetězců s lepší pohyblivostí. Důsledkem tohoto nárůstu 
krystalinity jsou pak vyšší pevnostní charakteristiky materiálu. Dále dochází ke 
sniţování amorfního podílu ve struktuře a vytvoření menšího počtu vazebných 
molekul (tie-molekul), coţ vede ke křehkému chování polymeru.  MW je tedy 
rozhodujícím faktorem pro rázovou houţevnatost. Pevnostní charakteristiky 
v tomto případě rostou na úkor charakteristik deformačních.  
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Dílčí závěr 
   Z pohledu výše uvedeného experimentu zabývajícího se vlivem molekulové 
hmotnosti na vlastnosti polymerního materiálu se jako nejvhodnější jeví 
materiál označený H820 s následujícími parametry: I.T. 41,4 g/10min (230°C, 
2,16 kg) a Mw = 194000 (Tab. 5). Jedná se o materiál s nejuţší distribuční 
křivkou (Obr. 20) rozdělení molekulové hmotnosti (MWD) z námi zkoumaného 
souboru materiálů, coţ zaručuje poměrně rovnoměrnou délku polymerních 
řetězců ve struktuře a tedy homogenní vlastnosti matricového materiálu.  
 
(Tab. 5) Parametry polypropylenového prášku: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 20) Distribuce molekulové hmotnosti vybraného matričního materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál 
H2 

[mmol] 

I.T. 

[g/10´] 

I.I. 

[%] 

X.S. 

[%] 
Mw Mw/Mn 

H 820 G2B 50 41,4 97,00 2,29 194000 3,6 
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8.2.2 Nadmolekulární úroveň - nukleační činidla 

   Druhým krokem je úprava charakteru polypropylenu pouţitím různých 
nukleačních činidel, coţ vede k odlišným strukturám (velikost, rovnoměrný 

růst sférolitů atd.) a tedy i vlastnostem takovéto matrice. Vyšší podíl  fáze 
můţe být připraven pouze pomocí speciálních krystalizačních postupů a to 
právě vyuţitím specifických nukleačních činidel, pomocí nichţ můţeme 

vzájemný poměr  a  fáze citlivě řídit. Přítomnost    fáze umoţňuje 
zhouţevnatění materiálu a tím posunutí pouţití tohoto materiálu do širších 
praktických aplikací. β fáze se v iPP nachází spíše sporadicky, ale pouţitím 
nukleačních činidel je dosaţeno její přednostní tvorby. Chceme-li dosáhnout 
nejlepších mechanických vlastností, především maximální houţevnatosti, je 
důleţité zjistit optimální mnoţství tohoto činidla.  Jisté je, ţe se na výsledných 
vlastnostech budou podílet i zpracovatelské procesy.  V naší práci jsme se 
zaměřili na posouzení vlivu různého obsahu především β nukleačního činidla 
na změnu mechanických vlastností a na změnu podílu pevné fáze (PPF) 
získaného pulsním 1H-NMR. Změny byly pozorovány pomocí zkoušky tahem 
na vzorcích připravených lisováním. Stejný způsobem byl sledován také vliv α 
nukleačního činidla. 
 
 
Materiál a příprava vzorků 

     Základní matricí materiálu byl granulát isotaktického polypropylenu (iPP) 
značený jako Mosten GB 003, v. 600/05 připravený plynofázním způsobem, 
který byl dodán firmou Chemopetrol Litvínov (IT230°C,21N = 3.2 g/10 min, ρ = 
909 kg/m3, I.I. = 97.86%). 

   Jako   nukleační činidlo bylo pouţito činidla NJ Star NU – 100 dodané firmou 
Rika International (VB). Chemicky je toto činidlo podobné N‟ , N‟ - dicyclohexil 
– 2,6 - naphtalene  dicarboxamide. Základní materiál bylo nukleován 0.02hm% 
α nukleačního činidla (Millad 3988). K takto nově vytvořenému materiálu bylo 
dále přidáno 0.01% , 0.03%, 0.05%, a 0.1hm.% β nukleačního činidla – SADA 1. 
Další skupinu materiálu tvořil matricový materiál, ke kterému bylo přidáno 
0.01% , 0.03%, 0.05%, a 0.1hm.% β nukleačního činidla – SADA 2, viz (Tab. 6). 
 
(Tab. 6) Obsah nukleačních činidel a značení jednotlivých typů materiálů. 

SADA 1 MATERIÁL SADA 2 MATERIÁL 

A02/0 iPP + 0,02hm%  B0/0 iPP 

A02/01 iPP + 0,02hm%  + 0,01hm%  B0/01 iPP + 0,01hm%  

A02/03 iPP + 0,02hm%  + 0,03hm%  B0/03 iPP + 0,03hm%  

A02/05 iPP + 0,02hm%  + 0,05hm%  B0/05 iPP + 0,05hm%  

A02/1 iPP + 0,02hm%  + 0,1hm%  B0/1 iPP + 0,1hm%  

 
     Vzorky byly připraveny extruzí a následnou granulací na dvoušnekovém 
extruderu APV 25. Z granulátu byly lisovány desky o tloušťce 1 mm, z nichţ 
byla vysekána zkušební tělesa dle ČSN EN ISO 527-3. 
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Pulsní 1H-NMR 
     Metodou pulsní 1H-NMR byly opět hodnoceny změny podílu pevné fáze 
(PPF). Tato absolutní veličina je úměrná stupni krystalinity materiálu.  K měření 
byl pouţit přístroj Bruker minispec mq 20 NMR Analyser, který pracuje za 
podmínek 0.47 T, 20 MHz a 40°C. Dále jsou zde (Tab. 7) uvedeny naměřené 
přechodové teploty a to teplota tání Tm a teplota krystalizace Tc pro jednotlivé 
typy materiálů. 
 
(Tab. 7) Výsledné podíly pevných fází jednotlivých vzorků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 21) Závislost podílu pevné fáze na obsahu nukleačního činidla 
 
   Závislost podílu pevné fáze na obsahu nukleačního činidla (Obr. 21) má se 
zvyšujícím se obsahem tohoto činidla klesající trend. Nejvyšší pokles PPF je 
patrný při obsazích 0,03 a to u obou typů činidel.   
 
Tahová zkouška 
     Tahová zkouška byla prováděna na univerzálním zkušebním stroji Zwick 
Z020. Bylo provedeno měření při rychlosti deformace 10 mm/min.  
K přesnějšímu stanovení měřených mechanických charakteristik (modul 

pruţnosti E, mez kluzu y…) byl pouţit extenzometr MULTISENS. Všechna 
měření byla prováděna při teplotě 23°C. 

Výsledné mechanické vlastnosti jako modul pruţnosti v tahu E a mez kluzu y 
jednotlivých materiálů jsou uvedeny v (Tab. 8). 
 
 

sada1 
PPF 

[%] 

Tm 

[oC] 

Tc 

[oC] 
Sada2 

PPF 

[%] 

Tm 

[oC] 

Tc 

[oC] 

A02/0 73,79 167,07 122,33 B0/0 73,82 167,10 122,58 

A02/01 73,72 155,08 127,32 B0/01 73,39 154,74 127,80 

A02/03 72,62 154,63 126,91 B0/03 72,74 154,86 126,57 

A02/05 72,95 154,85 126,14 B0/05 73,10 154,93 127,17 

A02/1 72,77 155,09 126,71 B0/1 73,32 154,77 126,60 
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(Tab. 8) Výsledné mechanické vlastnosti 
   
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: A02/0 označení pro materiál Mosten GB003 + 0.02hm.% α 
nukleačního činidla, B0/0 označení pro Mosten GB003, /01, /03, /05 a /1 značí 
0.01, 0.03, 0.05 resp. 0.1hm% β nukleačního činidla. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 22) Závislost modulu pruţnosti na obsahu nukleačního činidla.  
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 23) Závislost meze kluzu na obsahu nukleačního činidla.   
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 
 
 
 
 

Sada 1 E  [MPa] y [MPa] Sada 2 E [MPa] y [MPa] 

A02/0 1524 31 B0/0 1359 32 

A02/01 1555 32 B0/01 1402 32 

A02/03 1257 27 B0/03 1138 27 

A02/05 1136 27 B0/05 1222 27 

A02/1 1386 27 B0/1 1261 27 
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   Z grafických závislostí (Obr. 22, 23) je patrný klesající trend a to u obou 
charakteristik mechanických vlastností. Při obsahu 0,03 hm% nukleačního 
činidla je tento pokles nejmarkantnější, coţ je v dobré shodě s výsledky měření 
podílu pevné fáze metodou pulsní 1H-NMR. Se sniţujícím se podílem pevné 
fáze ve struktuře, tedy sniţující se krystalinitou, dochází i ke sniţování 
pevnostních charakteristik. 
 
Hodnocení Mikrostruktury 
    Nadmolekulární struktura byla hodnocena pomocí světelné mikroskopie. 
Nejprve byly z jednotlivých typů materiálu pomocí zařízení Mikrotom 

připraveny ultratenké řezy (cca 0,5 m). Poté byla pozorována nadmolekulární 
struktura v polarizovaném světle na světelném mikroskopu (Obr. 24).   
 

 
 
(Obr. 24) Vliv nukleačních činidel na nadmolekulární strukturu materiálu. 

                   Řez 5 m - Mikrotom, Světelný mikroskop - polarizované světlo,  
                   Zvětšeno 40x. 
 

    Na obrázku vlevo je struktura materiálu pouze s  nukleačním činidlem (0,02 

hm%  ) a vpravo s 0,03 hm%  nukleačního činidla. Je zde patrný vliv  
nukleačního činidla na strukturu materiálu, která je rovnoměrnější se sferolity 
menší velikosti.        
       
 
Diskuse 

     S přídavkem  nukleačního činidla dochází ke sníţení podílu pevné fáze, 

nejvíce při přidání 0.03hm.% (Tab. 6). Přídavek  nukleačního činidla vykazuje 
obdobné trendy, avšak změnu podílu PPF ovlivňuje menší měrou. V případě 
mechanických vlastností u modulu pruţnosti dochází k sníţení ve srovnání 
s matricovým materiálem. Mez kluzu vykazuje určité anomální chování u 

materiálu s 0.03 hm. % nukleačního činidla a to u obou matricových 
materiálů. Výsledky tahové zkoušky jsou v dobré shodě s výsledky měření 
podílu pevné fáze metodou pulsní 1H-NMR. Klesajícím obsahem PPF (niţší 
krystalinita) má za následek niţší pevnostní charakteristiky. Sníţení modulu 
pruţnosti a meze kluzu je předpokladem k vyšším houţevnatostním 
charakteristikám.  
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   Izotaktický polypropylen obsahující podíl -fáze má tedy oproti materiálu 

výhradně s -fází  výrazně vyšší houţevnatost a lepší dlouţitelnost. Hodnocení 

mikrostruktury (Obr. 24) ukazuje v případě pouţití  nukleačního činidla 
rovnoměrnější nadmolekulární strukturu s menší velikostí sferolitů, coţ má 
pozitivní vliv na houţevnatost materiálu. Tyto naše závěry jsou v souladu 
s literaturou. [20, 21, 22] 
 
Dílčí závěr 
   Z výsledků výše uvedeného experimentu zabývajícího se úpravou 
nadmolekulární struktury pouţitím nukleačních činidel se jako nejvhodnější 

jeví materiál s obsahem 0,03 hm%  nukleačního činidla a materiál obsahující 

0,02 hm% 0,03 hm%  nukleačního činidla. Z pohledu mechanických 
vlastností je u těchto materiálů niţší modul pruţnosti a mez kluzu, coţ je 
předpokladem k vyšším houţevnatostním charakteristikám. Dále uvedené 
materiály vykazují i poněkud lepší deformační vlastnosti. Tyto závěry korelují 
také s hodnocením mikrostruktury materiálů. 
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8.2.3 Vlastnosti a chování optimalizované PP matrice 

   Na základě výše uvedených experimentů byla vytipována matrice o určité 
zvolené molekulové hmotnosti. Do této matrice byly přidány stejné dva typy 
nukleačních činidel v koncentracích odpovídajících závěrům experimentu 
zabývajícího se úpravou nadmolekulární struktury. U připraveného materiálu 
byly opět provedeny měření hodnotící mechanické vlastnosti, houţevnatost a 
molekulární charakteristiky. Tento soubor parametrů byl doplněn o hodnocení 
mikrostruktury matricového materiálu.  

 
Materiál a příprava vzorků 

   Zvolený PP prášek byl připraven plynofázním způsobem v 50 litrovém 
reaktoru na bázi Z-N katalyzátorů. Polymerace propylenu probíhala při teplotě 
75°C, tlaku 2.2 MPa a době polymerace 180 min. Tento prášek byl smíchán 
s práškovými nukleačními činidly. Extruze granulátu byla prováděna na 
dvoušnekovém extruderu APV za následujících podmínek: otáčky 300 r.p.m., 
teploty zón: 200, 200, 210, 210, 210, 210°C, tryska s jedním otvorem. Z takto 
připraveného granulátu byla nastříkána zkušební tělesa dle ČSN 527-1.  
 
   Parametry práškového PP se zvolenou molekulovou hmotností Mw, indexem 
toku I. T. a indexem izotakticity I. I. uvádí (Tab. 9): 
 
(Tab. 9) Parametry polypropylenového prášku: 

 
 
 
 
 

 
   K tomuto základnímu materiálu bylo přidáno postupně jednak komerčně 
dostupné α nukleační činidlo (Millad 3988) a jednak β nukleační činidlo NJ Star 
NU – 100 dodané firmou Rika International (VB). Chemicky je toto činidlo 
podobné N‟ , N‟ - dicyclohexil – 2,6 - naphtalene  dicarboxamide. 
Experimentální materiál byl tedy připraven smícháním jednotlivých sloţek 
v práškové formě. Tímto způsobem byly připraveny následující čtyři typy 
matričních materiálů (Tab. 10): 
 
(Tab. 10) Značení jednotlivých matričních materiálů 

Označení  Materiál 

N Polypropylen H 820 G2B            čistá (nativní) matrice 

A Polypropylen H 820 G2B    +      0,02hm%  alfa 

B Polypropylen H 820 G2B    +      0,03hm% Beta 

AB Polypropylen H 820 G2B    +      0,03hm% Beta + 0,02hm% alfa 

 
 
 
 
 

Materiál 
H2 

[mmol] 

I.T. 

[g/10´] 

I.I. 

[%] 

X.S. 

[%] 
Mw Mw/Mn 

H 820 G2B 50 41,4 97,00 2,29 194000 3,6 
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DMTA (dynamicko – mechanická termická analýza) 
   Ze střední části tahového zkušebního tělesa byl odebrán vzorek materiálu o 
rozměrech 60×6×4 mm. K přichycení vzorku do zkušebního zařízení bylo 
pouţito modifikované upnutí double-cantilever. Měření probíhalo v 
deformačním módu za podmínek: frekvence 1 Hz, amplituda ±0.02 mm, 
teplotní interval -40°C aţ 150°C, rychlost nárůstu teploty 2°C/min, hustota 
čtení bodů po 0.5°C. Výsledné hodnoty jsou průměrem ze tří měření (Obr. 25). 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

(Obr. 25) Výsledky měření pomocí metody DMTA. 
 
   Analýza průběhu elastického modulu E, ztrátového modulu E„„ a křivek 

ztrátového faktoru tan  je důleţitým nástrojem pro popis chování jednotlivých 
matričních materiálů v závislosti na působícím napětí a teplotě. Souhrnný 
průběh uvedených charakteristik ukazuje (Obr. 25). Průběh elastického modulu 
E odpovídá představě a sniţování této pevnostní charakteristiky u materiálů B, 
AB vlivem pouţitého beta nukleačního činidla, které zlepšuje spíše jeho 
deformační charakteristiky. Získané výsledky dalších dvou dynamicko – 
mechanických charakteristik poukazují na změny ve struktuře polymerních 

materiálů. Z průběhu ztrátového modulu E„„ i ztrátového faktoru tan je patrný 
rozdíl mezi materiály se strukturou typu alfa (materiál N, A) a typu beta 
(materiál B, AB) a to nad teplotou skelného přechodu Tg. Tuto teplotu skelného 

přechodu Tg jsme schopni určit z průběhů závislostí E„„- T, respektive tan  - T, 
jejich derivací. V případě připravených matričních materiálů se tato teplota 
pohybuje kolem Tg = 8 °C.  
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Tahová zkouška 
    Tahová zkouška byla prováděna na univerzálním zkušebním stroji Zwick 
Z020. Bylo provedeno měření při rychlosti deformace 10 mm/min.  
K přesnějšímu stanovení měřených mechanických charakteristik (modul 

pruţnosti E, mez kluzu y…) byl pouţit extenzometr MULTISENS. Všechna 
měření byla prováděna při teplotě 23°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 26) Závislost modulu pruţnosti na obsahu nukleačního činidla.  
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Obr. 27) Závislost meze kluzu na obsahu nukleačního činidla.   
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 
 
   V případě hodnocení mechanických vlastností (Obr. 26, 27) je patrný klesající 

trend modulu pruţnosti v tahu E i meze kluzu y a to s rostoucím podílem beta 
nukleačního činidla. Tento pokles je v případě pouţití kombinace alfa a beta 
nukleačního činidla poněkud niţší.  
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   Z pohledu hodnocení mechanických charakteristik u těchto materiálů 
s poţadovanými relevantními parametry na molekulární úrovni (vytipovaná 
molekulová hmotnost) se tedy i zde jeví jako optimální matrice s obsahem 
0,03hm% beta nukleačního činidla.  
 
Metoda J-R křivek 
   Houţevnatost připravených matričních materiálů byla posuzována pomocí 
konstrukce R-křivek, tedy křivek odporu materiálu vůči iniciaci trhliny a to 
metodou J-integrálu. Určení R-křivky jednotlivých materiálů bylo provedeno 
metodou více těles podle normy ASTM  6068-96 na univerzálním zkušebním 
stroji Zwick 1120 (rychlost zkoušky 10 mm/min, vzdálenost opor: 40 mm). 
Pouţitými zkušebními tělesy byly trámečky 4x10x80 mm s vrubem o hloubce 
5mm (frézování - 4mm a zatlačování - ţiletka 1mm). Výsledné hodnoty byly 
aproximovány lineární závislostí a z takto získaných závislostí (R-křivek) 
jednotlivých materiálů byly určeny charakteristiky J0,05 (Obr. 28).      
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Obr. 28) R-křivky jednotlivých materiálů. 
 

   Charakteristika J0,05 odpovídá hodnotě J-integrálu při přírůstku trhliny o 0,05 
mm a popisuje odolnost daného materiálu vůči iniciaci trhliny (charakteristika 
houţevnatosti). S klesající hodnotou J0,05 klesá i odolnost materiálu vůči iniciaci 
trhliny. Jednotlivé kompozitní materiály byly setříděny podle uvedené 
charakteristiky (Obr. 29). 
 
   Z porovnání těchto čtyř materiálů podle výše uvedené charakteristiky není 
patrný výrazný rozdíl mezi jednotlivými materiály a výsledné hodnoty se liší 
v rámci chyby měření. V případě materiálu s kombinací alfa a beta nukleačního 
činidla dochází k mírnému poklesu a tedy moţné niţší odolnosti tohoto 
materiálu vůči iniciaci trhliny.    
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(Obr. 29) Setřídění jednotlivých materiálů podle charakteristiky J0,05. 
    
 

Instrumentovaná rázová zkouška 
   Měření bylo prováděno na instrumentovaném Charpyho kladivu při rychlosti 
zkoušky 1 m/s, vzdálenosti podpor 40 mm a pokojové teplotě. Zkušebními 
tělesy byly trámečky 10x4x60 mm s vrubem o hloubce 2 mm. Tento vrub byl 
připraven zatlačováním ţiletky. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 30) Setřídění jednotlivých materiálů podle charakteristiky Gc. 
 
   Ze získané závislosti síla – průhyb byla určena celková energie potřebná na 
porušení tělesa Gc. Jednotlivé materiály pak byly seřazeny podle této 
charakteristiky. Z uvedeného diagramu (Obr. 30) je patrný rostoucí trend u 
materiálů obsahujících beta nukleační činidlo, avšak rozdíl hodnot celkové 
energie Gc jednotlivých materiálů není markantní.   
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Hodnocení Mikrostruktury 
    Nadmolekulární struktura byla hodnocena pomocí světelné mikroskopie 
v polarizovaném světle (zkříţené polaroidy) a to na mikroskopu Zetopan Pol 
(Reichert, Rakousko). Nejprve byly z jednotlivých typů vstřikovaných 
materiálu pomocí zařízení Mikrotom (rotační mikrotom RM 2155 Leica, 

Rakousko) připraveny tenké řezy (cca 5 m). Tyto řezy byly připraveny kolmo 
ke směru vstřikování z místa uprostřed pracovní části tělíska. Poté byla 
pozorována nadmolekulární struktura v polarizovaném světle na světelném 
mikroskopu (Obr. 31). 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 A, Materiál  čistý PP - N                              B, Materiál PP/alfa n.č. - A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C, Materiál  čistý PP/beta n.č. – B              D, Materiál PP/alfa/beta n.č. - AB 
 
(Obr. 31) Výsledná nadmolekulární struktura vstřikovaných vzorků. 
 
   Z uvedených snímků nadmolekulární struktury jsou patrné rozdíly mezi 
nativní a alfa nukleovanou matricí (Obr. 31 A, B) a matricí s beta nukleačním 
činidlem (Obr. 31 C, D). Je zde viditelný rozdíl zejména ve velikosti sférolitů. 
V případě pouţití beta nukleačního činidla o daném mnoţství 0,03 hm% je tato 
sférolitická struktura částečně rozbita v důsledku velkého počtu nukleačních 
center.   
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   Dále jsme se zabývali sledováním kinetiky krystalizace – růst sferolitů a 
tvorba nadmolekulární struktury materiálů. Jednalo se o izotermální 
krystalizaci (zvoleny teploty 129 °C, 135 °C, 140 °C). Z tělísek byly nejprve 
odříznuty malé částečky, které byly roztaveny a rozlisovány mezi skly při 
teplotách mezi 180 °C aţ 210 °C na temperační lavičce. Takto připravené tenké 
filmy byly i se skly vloţeny do temperačního stolku Mettler FP52/FP5. 
Následoval teplotní reţim: roztavení při 180 °C a po kratší prodlevě - zcela 
zřetelné roztavení, byla teplota sníţena na krystalizační teplotu maximální 
rychlostí, kterou zařízení umoţňuje (přibliţně 10 K/min). Při této teplotě pak 
byl snímkován průběh krystalizace (Obr. 32, 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A                                                                     B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C                                                                     D 
 
(Obr. 32) Průběh krystalizace vzorku PP – N : doba krystalizace roste  
                od A do D; snímek D representuje skončenou krystalizaci (1 hod.). 
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  A                                                                     B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C                                                                     D 
 
(Obr. 33) Průběh krystalizace vzorku PP – B : doba krystalizace roste od A do D; 
                snímek D representuje skončenou krystalizaci (po cca 15 min.;  
                doba mezi snímky C a D je 10 min.). 
 
   Na uvedených snímcích byly vybráni dva odlišní představitelé PP matrice 
s alfa a beta nukleací. Průběh krystalizace alfa nukleovaných matric PP-N a PP-
A byl obdobný. Vznik a růst sférolitů byl poměrně rovnoměrný a celá 
krystalizace trvala přibliţně 1 hod. Výsledkem je sférolitická struktura 

s průměrnou velikosti těchto sférolitů kolem 100 m. Oproti tomu byly 
pozorovány markantní rozdíly u krystalizace beta nukleovaných PP matric PP-
B i kombinované matrice PP-AB.  Díky velkému počtu nukleačních center byla 
doba do skončení krystalizace velmi krátká a pochybovala se kolem 10 min. 
Výsledná nadmolekulární struktura je velmi jemná, bez typických sférolitických 
útvarů.  
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Diskuse 
   Podle výsledků provedených měření na takto připravených matričních 
materiálech je patrný rozdíl mezi matricemi s alfa a matricemi s beta 
nukleačním činidlem. Skupina materiálů s alfa sférolitickou strukturou 
vykazuje odlišné chování oproti materiálům s beta nukleačním činidlem a to i 
v případě kombinace alfa a beta nukleačního činidla. Tyto změny jsou patrné 
jak jiţ ve výsledcích měření DMTA, tak i ve výsledcích tahové a rázové 
zkoušky. V těchto případech beta nukleované materiály vykazují lepší 
deformační a houţevnatostní předpoklady. Metoda konstrukce R-křivky 
pomocí J-integrálu neukázala výrazné odlišnosti a odolnost jednotlivých matric 
vůči šíření trhliny charakterizovaná J0,05 je přibliţně stejná v rámci chyby 
měření. Rozbor nadmolekulární struktury a sledování krystalizace jednotlivých 
matric je v souladu s těmito výsledky. V případě beta nukleovaných matric je 
patrná jemná a rovnoměrná struktura, bez výrazného sférolitického charakteru. 
Důvodem je velké mnoţství nukleačních center a vliv právě pouţitého beta 
nukleačního činidla, coţ se také projevuje krátkou dobou krystalizace. Toto 
chování je v souladu s představou o vlivu nukleačních činidel na krystalizaci a 
tudíţ i vlastnosti PP matrice a ve shodě s literaturou [18] podporuje předpoklad 
rozdílného mechanismu skladby lamel během krystalizace materiálu.   

 
Dílčí závěr 
  Jako nejvhodnější pro další porovnání a experiment se nám jeví dva typy PP 
matric a to nativní PP-N s charakterem alfa sférolitické struktury a beta 
nukleovaná PP-B vykazující lepší deformační a houţevnatostní předpoklady.     
 
 

8.2.4 Zhodnocení experimentu a diskuse výběru PP matrice 

 
   Výběr vhodného matričního materiálu probíhal na třech úrovních. V první 
úrovni jsme se zabývali vlivem molekulové hmotnosti na chování 
polypropylenové matrice a byl zvolen materiál s úzkou distribuční křivkou 
zaručující rovnoměrné vlastnosti tohoto materiálu s dobrými pevnostními 
vlastnostmi.  
   Na druhé úrovni byl zkoumán vliv různého mnoţství dvou typů nukleačních 
činidel na pevnostní a deformační vlastnosti polypropylenu. Z pohledu tohoto 
experimentu zabývajícího se úpravou nadmolekulární struktury pouţitím 

nukleačních činidel se jako nejvhodnější jeví materiál s obsahem 0,03 hm%  
nukleačního činidla. Pouţití tohoto nukleačního činidla se zdá být dobrým 
předpokladem ke zlepšení houţevnatostních charakteristik.  
   A konečně na třetí úrovni bylo posuzováno chování optimalizované matrice 
vycházející s výsledků experimentu o vlivu molekulové hmotnosti a výsledků 
experimentu o vlivu nukleačních činidel na polypropylenovou matrici. 
Vytvořený materiál s danou molekulovou hmotností a vybranou koncentrací 
nukleačního činidla se tak stává výchozí matricí pro plnění částicemi CaCO3.   
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8.3 Chování připraveného systému PP-CaCO3 

   Podle výsledků první fáze experimentu zabývající se právě přípravou vhodné 
polypropylenové matrice byla z vybrané matrice připravena zkušební tělesa 
plněné částicemi CaCO3. 
  
Materiál a příprava vzorků 

   Práškový polypropylen se základní stabilizací ( 0,1%BHT) zvoleného typu  
H 820 G2B o parametrech: Mw = 194000, IT je 37 g/10 min, X. S. = 2.7 %, I. I. = 
96.0 %, SH = 410 g/L byl připraven v laboratorních podmínkách a to 
v mnoţství přibliţně 10 kg. Polymerace propylenu na bázi Z-N katalyzátorů 
probíhala plynofázním způsobem při teplotě 75°C, tlaku 2.2 MPa a době 
polymerace 180 min v 50 litrovém reaktoru. 
 
   Částicovým plnivem byl komerčně dostupný produkt firmy Solvay 
s označením SOCAL 312 jehoţ základní charakteristiky uvádí (Tab. 11). Jedná 
se o ultra-jemný povrchově upravený sráţený uhličitan vápenatý (CaCO3). 
 
(Tab. 11) Základní charakteristiky CaCO3  

Charakteristika Jednotka  Hodnota 

Průměrná velikost částic d50 m 0,07 

Specifický povrch BET m2/g 19 

 
   Částice tohoto plniva byly po dobu 1 hodiny vystaveny působení ultrazvuku, 
kvůli rozbití velkých aglomerátů částic. Stav před (Obr. 34) i po této proceduře 
(Obr. 35) byl dokumentován pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 
(SEM). Na těchto snímcích je patrný pozitivní vliv působení ultrazvuku na 
částice plniva, jehoţ důsledkem je lepší a rovnoměrnější distribuce částic plniva 
v matričním materiálu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 34) Částice plniva CaCO3 před působením ultrazvuku. 
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(Obr. 35) Částice plniva CaCO3 po působení ultrazvuku. 
 
   Dalším krokem byla příprava suspenze etanolu a částic plniva CaCO3 
respektive etanolu, práškového beta nukleačního činidla a částic plniva CaCO3. 
V případě pouţití beta nukleačního činidla se jednalo opět o NJ Star NU – 100 
dodané firmou Rika International (VB). Tyto suspenze byly nejprve pečlivě 
rozmíchány a protřepány a poté ponořeny do mýdlové vody, ve které byly po 
dobu jedné hodiny vystaveny působení ultrazvuku. 
    Tento krok byl do přípravy zařazen kvůli důkladnějšímu oddělení částic 
plniva pomocí ultrazvuku (rozbití aglomerátů částic plniva) z důvodu lepší 
dispergace během další přípravy kompozitu. 
 
  Poté následovalo smíchání takových to suspenzí s práškovou 
polypropylenovou matricí a to za mokra na mísiči Henkel. Připravená prášková 
směs byla poté sušena při teplotě 60°C po dobu cca 2 hodin na laboratorní 
sušičce, aby došlo k dostatečnému odpaření nosného média – etanolu.  
 
   Posledním krokem byla extruze práškové směsi prováděná na dvoušnekovém 
extruderu APV za následujících podmínek: otáčky 300 r.p.m., teploty zón: 200, 
200, 210, 210, 210, 210°C, tryska s jedním otvorem. Z takto připraveného 
granulátu byla nastříkána zkušební tělesa dle ČSN 527-1.  
 
   Experimentální materiál byl tedy opět připraven smícháním jednotlivých 
sloţek v práškové formě. Tímto způsobem byly připraveny následující čtyři 
typy matričních materiálů (Tab. 12): 
 
(Tab. 12) Značení jednotlivých matričních materiálů 

Označení  Materiál 

N5 Polypropylen H 820 G2B    +      5 hm%  CaCO3 

N10 Polypropylen H 820 G2B    +      10 hm%  CaCO3 

B5 Polypropylen H 820 G2B    +      0,03hm% Beta + 5 hm%  CaCO3 

B10 Polypropylen H 820 G2B    +      0,03hm% Beta + 10 hm%  CaCO3 
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DMTA (dynamicko – mechanická termická analýza) 
   Ze střední části tahového zkušebního tělesa byl odebrán vzorek materiálu o 
rozměrech 60×6×4 mm. K přichycení vzorku do zkušebního zařízení bylo 
pouţito modifikované upnutí double-cantilever. Měření probíhalo v 
deformačním módu za podmínek: frekvence 1 Hz, amplituda ±0.02 mm, 
teplotní interval -40°C aţ 150°C, rychlost nárůstu teploty 2°C/min, hustota 
čtení bodů po 0.5°C. Výsledné hodnoty jsou průměrem ze tří měření (Obr. 36). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
(Obr. 36) Výsledky měření pomocí metody DMTA. 
 
   Stejně jako u výchozích matričních materiálů byla i v případě připravených 
kompozitů provedena analýza všech tří dynamicko – mechanických 
charakteristik. V případě elastického modulu E dochází ke zvyšování hodnot 
této charakteristiky vůči nativním matricím díky přidání částic plniva o vyšší 
tuhosti – efekt vyztuţení. Vyšší elastický modul byl opět zjištěn u materiálů se 
strukturou typu alfa a to při obou obsazích plnění. Přídavek částic plniva má za 
následek také zvýšení teploty skelného přechodu přibliţně na Tg = 12 °C 
kompozitů s vyšším obsahem plniva (10 hm%) a to u obou typů výchozích 
matric (materiál N10, B10). Tento efekt si vysvětlujeme tím, ţe vyšší obsah 
částic plniva zmenšuje mobilitu polymerních řetězců a omezuje moţnost 
konformačních pohybů. Dále pak dochází ke zvyšování viskozity a nukleačního 
poměru. Díky vyšší krystalinitě a jemnější nadmolekulární struktuře je pak i 
vyšší teplota skelného přechodu Tg. Určitým fenoménem je posun kompozitů 
s beta nukleovanou matricí k vyšším charakteristikám ztrátového modulu E„„ a 

ztrátového faktoru tan , zejména nad teplotou Tg. Tento trend je odlišný oproti 
chování nativních matričních materiálů.  
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Tahová zkouška 
   Tahová zkouška byla prováděna na univerzálním zkušebním stroji Zwick 
Z020 za pokojové teploty a při rychlosti pohybu příčníku 10 mm/min. Pouţití 
extenzometru MULTISENS vedlo k přesnějšímu stanovení měřených 

mechanických charakteristik (modul pruţnosti E, mez kluzu y, deformace do 

porušení B a energie na porušení tělesa WB). Zkušební tělesa byla připravena 
vstřikováním dle příslušného standardu ČSN EN ISO 527-1. 
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(Obr. 37) Závislost modulu pruţnosti na obsahu plniva.  
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 
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(Obr. 38) Závislost meze kluzu na obsahu plniva.  
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 
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   V případě pevnostních charakteristik dochází k jejich sniţování jak v případě 
modulu pevnosti v tahu (Obr. 37) tak i v případě meze kluzu (Obr. 38). 
K tomuto poklesu dochází s rostoucím podílem plniv ve struktuře. Je zde také 
patrný vliv pouţitých nukleačních činidel. V případě aplikace beta nukleačního 
činidla je pokles pevnostních charakteristik nejvýraznější.  
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(Obr. 39) Závislost deformace do porušení na obsahu plniva.  
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 
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(Obr. 40) Závislost energie potřebné k porušení tělesa na obsahu plniva.  
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 
 
   V případě deformačních vlastností charakterizovaných deformací do porušení 
tělesa (Obr. 39) a energií potřebnou k tomuto porušení (Obr. 40) dochází 
k markantnímu zvýšení zmiňovaných parametrů u materiálů s beta nukleačním 
činidlem. Tento přibliţně dvojnásobný nárůst je nejvyšší u materiálu s obsahem 
5 hm% CaCO3.  Porovnání záznamů tahových zkoušek jednotlivých materiálů, 
ze kterých je tento trend dobře patrný uvádí (Obr. 41).  
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(Obr. 41) Porovnání záznamů tahových zkoušek jednotlivých materiálů.  
                Rychlost zkoušky 10 mm/min. 
 
 
Metoda J-R křivek 
   Houţevnatost připravených matričních materiálů byla taktéţ posuzována 
pomocí konstrukce R-křivek, tedy křivek odporu materiálu vůči iniciaci trhliny 
a to metodou J-integrálu. Určení R-křivky jednotlivých materiálů bylo ve shodě 
s předchozím experimentem provedeno metodou více těles podle normy ASTM  
6068-96 na univerzálním zkušebním stroji Zwick 1120 (rychlost zkoušky 10 
mm/min, vzdálenost opor: 40 mm). Pouţitými zkušebními tělesy byly 
trámečky 4x10x80 mm s vrubem o hloubce 5mm (frézování - 4mm a zatlačování 
- ţiletka 1mm). Výsledné hodnoty byly aproximovány lineární závislostí a 
z takto získaných závislostí (R-křivek) jednotlivých materiálů byly určeny 
charakteristiky J0,05 (Obr. 42).  
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(Obr. 42) R-křivky jednotlivých materiálů. 
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   Charakteristika J0,05 odpovídá hodnotě J-integrálu při přírůstku trhliny o 0,05 
mm a popisuje odolnost daného materiálu vůči iniciaci trhliny (charakteristika 
houţevnatosti). S klesající hodnotou J0,05 klesá i odolnost materiálu vůči iniciaci 
trhliny. Jednotlivé kompozitní materiály byly setříděny podle této uvedené 
charakteristiky (Obr. 43). 
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 (Obr. 43) Setřídění jednotlivých materiálů podle charakteristiky J0,05. 
 
   Z porovnání uvedených čtyř materiálů podle zmiňované charakteristiky je 
patrný klesající trend v případě materiálu s beta nukleovanou matricí a 10 hm% 
plněním (materiál B10). Zbylé tři materiály nejsou podle této charakteristiky 
významně rozdílné. V porovnání s výsledky při aplikaci stejné metody na 
materiály bez částic plniva pozorujeme trendově shodné výsledky, avšak 
dosaţené hodnoty charakteristiky J0,05 jsou celkově niţší. Přidání částic plniva 
do vytipovaných matričních materiálů tedy obecně zvýšilo jejich odolnost vůči 
iniciaci trhliny. Ovšem v případě materiálu B10 dochází k jakémusi poklesu, 
naznačujícímu moţnou niţší odolnost vůči iniciaci a propagaci trhliny. Toto 
chování je ovlivněno uspořádáním nadmolekulární struktury (nemá sférolitický 
charakter - na rozdíl od materiálů s nativní matricí N5, N10). Jedná se o velmi 
jemnou strukturu a spolu s přídavkem většího mnoţství plniva dochází ke 
sniţování počtu vazebních tie-molekul, coţ se projeví taktéţ sníţením této 
houţevnastostní charakteristiky. 
 
Instrumentovaná rázová zkouška 
Druhou metodou hodnocení houţevnatosti připravených materiálů byla 
instrumentovaná rázová zkouška. Měření bylo prováděno na 
instrumentovaném Charpyho kladivu při rychlosti zkoušky 1 m/s, vzdálenosti 
podpor 40 mm a pokojové teplotě. Zkušebními tělesy byly trámečky 10x4x60 
mm s vrubem o hloubce 2 mm. Tento vrub byl připraven zatlačováním ţiletky. 
   Ze získané závislosti síla – průhyb byla určena celková energie potřebná na 
porušení tělesa Gc. Jednotlivé materiály pak byly seřazeny podle této 
charakteristiky. Výsledky rázové zkoušky prezentované pomocí parametru Gc 
(Obr. 44) se z globálního hlediska příliš neliší. Vykazují spíše klesající trendy se 
zvyšujícím se obsahem plniva, zejména pak u materiálů s matricí obsahující 
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beta nukleační činidlo. Ve srovnání s výchozími matričními materiály, kdy 
materiál s beta nukleačním činidlem dosahoval nejvyšších hodnot parametru 
Gc, jedná se v tomto případě o trend opačný. Je zde opět patrný vliv uspořádání 
nadmolekulární struktury a částic plniva ve shodě se závěry hodnocení chování 
pomocí metody J-R křivek. Nepříznivou roli zde hraje taktéţ dynamický 
charakter zatíţení během této rázové zkoušky. 
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 (Obr. 44) Setřídění jednotlivých materiálů podle charakteristiky Gc. 
 
 
Hodnocení Mikrostruktury 
    Hodnocení nadmolekulární struktury jednotlivých materiálů bylo prováděno 
pomocí světelné mikroskopie v polarizovaném světle (zkříţené polaroidy) a to 
na mikroskopu Zetopan Pol (Reichert, Rakousko). Nejprve byly z jednotlivých 
typů vstřikovaných materiálu pomocí zařízení Mikrotom (rotační mikrotom 

RM 2155 Leica, Rakousko) připraveny tenké řezy (cca 5 m). Tyto řezy byly 
připraveny kolmo ke směru vstřikování z místa uprostřed pracovní části 
tělíska. Poté byla pozorována nadmolekulární struktura v polarizovaném světle 
na světelném mikroskopu (Obr. 45).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 hm% CaCO3 - N5                                         10 hm% CaCO3 – N10 
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beta nukleace + 5 hm% CaCO3 - B5             beta nukleace + 10 hm% CaCO3 – B10 
 
(Obr. 45) Výsledná nadmolekulární struktura vstřikovaných vzorků. 
 
   Z uvedených snímků nadmolekulární struktury jsou i po přidání částic plniva 
patrné rozdíly mezi nativní a beta nukleovanou matricí (Obr. 45). V případě 5 
hm% i 10 hm% částic plniva v nativní matrici (charakter alfa nukleované 
struktury) je patrná výchozí sférolitická struktura. Co se týče přidání 
uvedeného mnoţství plniva do beta nukleované matrice je tvorba sférolitické 
struktury zcela potlačena.  
 
   Dále jsme se zabývali sledováním kinetiky krystalizace – růst sferolitů a 
tvorba nadmolekulární struktury materiálů. Jednalo se o izotermální 
krystalizaci (zvoleny teploty 129 °C, 135 °C, 140 °C). Z tělísek byly nejprve 
odříznuty malé částečky, které byly roztaveny a rozlisovány mezi skly při 
teplotách mezi 180 °C aţ 210 °C na temperační lavičce. Takto připravené tenké 
filmy byly i se skly vloţeny do temperačního stolku Mettler FP52/FP5.  
    Následoval teplotní reţim: roztavení při 180 °C a po kratší prodlevě - zcela 
zřetelné roztavení, byla teplota sníţena na krystalizační teplotu maximální 
rychlostí, kterou zařízení umoţňuje (přibliţně 10 K/min). Při této teplotě pak 
byl snímkován průběh krystalizace (Obr. 46, 47, 48, 49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A                                                                      B 
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 C                                                                      D 
 
(Obr. 46) Průběh krystalizace vzorku N5 : doba krystalizace roste od A do D;  
                 snímek D representuje skončenou krystalizaci (po cca 9 min). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 A                                                                     B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C                                                                     D 
 
(Obr. 47) Průběh krystalizace vzorku N10 : doba krystalizace roste od A do D;  
                 snímek D representuje skončenou krystalizaci (po cca 9 min). 
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 A                                                                      B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C                                                                      D 
 
(Obr. 48) Průběh krystalizace vzorku B5 : doba krystalizace roste od A do D; 
                 snímek D representuje skončenou krystalizaci (po cca 7 min). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A                                                                      B 



 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 C                                                                      D 
 
(Obr. 49) Průběh krystalizace vzorku B10 : doba krystalizace roste od A do D; 
                 snímek D representuje skončenou krystalizaci (po cca 5 min). 
 
   Uvedené snímky ukazují průběh krystalizace vzorků s nativní a beta 
nukleovanou matricí a to při obou obsazích částic plniva, při teplotě 
krystalizace 135 °C. Průběh krystalizace materiálů s nativní matricí (Obr. 46, 47) 
byl zkrácen z jedné hodiny (materiál bez plniva) na cca 10 minut. Výsledné 
struktura má původní sférolitický charakter. Ovšem velikost těchto sferolitů je 
značně zmenšena v důsledku velkého počtu nukleačních center omezujících 
prostor pro vznik velkých sférolitů, jako v případě nativní matrice bez částic 
plniva. V případě kompozitů s beta nukleovanou matricí (Obr. 48, 49) byl 
průběh krystalizace opět zkrácen na polovinu doby jejího trvání při dané 
teplotě a to z 10 minut na cca 5 minut. V souladu s výchozím charakterem 
struktury pozorované u materiálů s beta nukleovanou matricí bez částic plniva, 
mají tyto kompozity shodnou strukturu. Přídavek částic plniva o rozměrech na 
úrovni velikosti prášku beta nukleačního činidla opět zvýšil počet nukleačních 
center a jakoby umocnil vyšší nukleační schopnost tohoto beta nukleantu. 
Výsledkem je zrychlený průběh krystalizačních procesů a struktura bez 
sférolitů, s odlišnou skladbou lamel. 
 
   Následující snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu (Obr. 50) 
dokumentují mikrostrukturu kompozitu. Vzorek kompozitu byl nejprve 
ponořen do kapalného dusíku po dobu 30 minut a následně přelomen. Lomová 
plocha byla pokryta vodivou vrstvou směsi zlato-paladium. Mikrostruktura 
vzorků s obsahem 5 hm% a 10 hm%  CaCO3 byla porovnána při celkovém 
zvětšení 2000x a 5000x. Dále byla při celkovém zvetšení 8000x hodnocena 
distribuce částic CaCO3 v matrici kompozitu.      
   Díky úpravě částic plniva působením ultrazvuku při přípravě kompozitu je 
na uvedených snímcích patrná rovnoměrná distribuce částic, bez většího počtu 
agregátů těchto částic. Dále byla hodnocena velikost částic plniva, která se po 
výše zmiňovaných úpravách pohybovala pod dolní hranicí rozptylu udávaného 
výrobcem a to přibliţně kolem 250 nm.   
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   N5                                                                 B5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   N10                                                               B10 
(Obr. 50) Mikrostruktura jednotlivých kompozitů, zvětšeno 8000x, SEM. 
 
Deformační chování 
   V neposlední řadě jsme se zaměřili na pozorování deformace matrice v okolí 
částice  CaCO3 po tahové zkoušce (oblast maximální koncentrace napětí). 
Zkušební tělesa jednotlivých kompozitních materiálů byla během tahové 
zkoušky zatěţována konstantní rychlostí danou pohybem příčníku a to 10 
mm/min. Po dosaţení meze kluzu respektive po dosaţení celkové deformace 
25% byla zkouška zastavena. Část tělesa s přechodovou oblastí kolem místa 
maximální koncentrace napětí byla odseparována, ponořena do kapalného 
dusíku po dobu 30 minut a následně přelomena podél osy zatěţování. Lomová 
plocha byla pokryta vodivou vrstvou směsi zlato-paladium. Mikrostruktura 
vzorků s obsahem 5 hm% a 10 hm%  CaCO3 byla pozorována při celkovém 
zvětšení 2000x a 5000x. Řazení snímků je následující (Obr. 51): vţdy zleva 
nejprve oblast bez deformace (A), oblast přechodová (B) a oblast maximální 
koncentrace napětí (C - oblast zbělení zkušebního tělesa). Uvedené snímky 
z rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) pro jednotlivé kompozitní 
materiály uvádí (Obr. 52, 53). 

 
 
 
 
 

(Obr. 51) Jednotlivé oblasti pozorovaná mikrostruktury (SEM).  
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Kompozit N5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A                                                              B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C                                                              Detail C 
 
Kompozit N10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A                                                               B 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
C                                                               Detail C 
(Obr. 52) Pozorovaná mikrostruktura – průběh deformace, kompozity N5, N10. 
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Kompozit B5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A                                                               B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C                                                               Detail C 
 
Kompozit B10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A                                                               B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C                                                               Detail C 
(Obr. 53) Pozorovaná mikrostruktura – průběh deformace, kompozity B5, B10. 
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   Na uvedených snímcích ukazujících průběh deformace během zatěţování se 
jeví jako nejzajímavější (oblast C) a její detail. Jedná se o místo maximální 
koncentrace napětí během zatěţování. Ve všech případech je zde patrný nástup 
třístupňového mechanismu [2, 50] sloţeného z fáze koncentrace napětí v okolí 
částice, fáze odsmáčení a fáze smykové deformace matrice v okolí částic. Během 
těchto fází dochází k absorpci mechanické energie. Vnějším důsledkem tohoto 
efektu je pak zvýšení houţevnatosti materiálu jako celku. Někteří autoři ve 
svých pracích uvádí toto zlepšení aţ čtyřnásobné [51, 53, 54]. V našem případě 
tedy dochází k popsaným efektům, avšak výsledná houţevnatost systému se 
výrazně nezlepšuje. Je zde patrný právě vliv velikosti částic a poměrně nízkého 
obsahu částic ve struktuře materiálů. Tyto pochody tudíţ probíhají jen v malé 
části objemu materiálu a převládajícím faktorem je chování matrice.      
             
   Jiný pohled na deformaci mikrostruktury pořízený na stejném vzorku pro 
uvedené podmínky separace (Obr. 54) ukazuje patrné rozdíly v deformačním 
chování připravených kompozitů. V případě beta nukleované matrice (B10 
vpravo) jsou patrné vytaţené celé svazky fibril, potvrzující lepší předpoklady 
pro deformační chování, eventuelně vyšší houţevnatost, coţ při statickém 
zatíţení dokládají i výsledky tahové zkoušky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr. 54) Deformační chování připravených systémů při statickém zatíţení. 
                (N10, B10, SEM 10000x)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr. 55) Vliv typu matrice kompozitu na strukturu materiálu - šíření trhliny. 
                (SEM, 500x) 
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   Obecně dochází v obou typech pouţitých matric a plnění ke zvýšení odporu 
materiálu vůči iniciaci trhliny (charakteristika J0,05). Během šíření trhliny 
materiálem jsou patrny taktéţ odlišné předpoklady dvou výchozích typů 
matric (Obr. 55), které jsou v souladu s předchozím rozborem.  
 
 
Diskuse 
   Podle výsledků provedených měření na připravených kompozitních 
materiálech je patrný rozdíl mezi kompozity s nativní matricí (typ alfa) a 
matricí s beta nukleačním činidlem. Takovéto chování i v kompozitních 
materiálech potvrzuje představu o tom, ţe důleţitým prvkem rozhodujícím o 
výsledných vlastnostech jsou jiţ výchozí vlastnosti pouţité matrice. Taktéţ 
samotný obsah plniva 5 hm% a 10 hm% je poměrně nízký, avšak jak se ukazuje 
i takové malé mnoţství plniva má vliv na výsledné chování sledovaného 
systému. Určité změny oproti nativním matričním materiálům jsou patrné jiţ ve 
výsledcích měření metodou DMTA.  Zejména nárůst teploty skelného přechodu 
u kompozitů s vyšším obsahem plniva. Co se týče výsledků tahové zkoušky 
dochází k markantnímu zvýšení deformačních parametrů u materiálů s beta 
nukleačním činidlem. Tento přibliţně dvojnásobný nárůst je nejvyšší u 
materiálu s obsahem 5 hm% CaCO3. Uvedený závěr napovídá o nástupu 
uvaţovaných mechanismů porušování (třístupňový model) během deformace 
materiálu [2]. Závěry instrumentované rázové zkoušky oproti tomu ukazují 
mírný pokles u kompozitů s beta nukleovanou matricí, související 
s dynamickým charakterem zatěţování a časově omezeným nástupem 
příslušných mechanismů porušování. Metoda konstrukce R-křivky pomocí J-
integrálu neukázala výrazné odlišnosti a odolnost jednotlivých matric vůči 
šíření trhliny charakterizovaná J0,05 je přibliţně stejná v rámci chyby měření. 
Pouze v případě beta nukleované matrice s obsahem 10 hm% plniva, můţeme 
hovořit o moţném klesajícím trendu. Lze však říci, ţe oproti nativním 
materiálům přidání částic plniva do vytipovaných matričních materiálů obecně 
zvýšilo jejich odolnost vůči iniciaci trhliny. Velkou roli v těchto systémech hraje 
i odlišný charakter mikrostruktury a skladby lamel jednotlivých materiálů. 
Rozbor nadmolekulární struktury pozorovaných těles opět ukázal rozdíly mezi 
jednotlivými typy výchozích matric. Dále jsou jasně patrné i rozdíly oproti 
těmto matricím bez částic plniva. V případě nativní matrice je výchozí 
sférolitická struktura značně ovlivněna částicemi plniva a to jejich zvýšením 
počtu krystalizačních center. Důsledkem je struktura tvořená sférolity malé 
velikosti.  V případě beta nukleovaných matric je patrná velmi jemná struktura, 
bez sférolitického charakteru. Důvodem je taktéţ velké mnoţství nukleačních 
center a vliv právě pouţitého beta nukleačního činidla. Z pohledu sledování 
procesu kinetiky krystalizace lze říci, ţe přídavek částic plniva při dané teplotě, 
zkrátil v našem případě dobu trvání přibliţně na polovinu a to u obou 
odlišných systémů. Takové to chování pak ovlivňuje skladbu lamel respektive 
charakter nadmolekulární struktury a tím i výsledné chování kompozitů.   
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Dílčí závěr 
   Přídavek částic plniva do výchozích matričních materiálů vede 
k významnému ovlivnění jejich nadmolekulární struktury a tím i ke změně 
chování kompozitního systému jako celku. Potvrdilo se, ţe klíčovou roli zde 
také hraje právě typ a charakter pouţité výchozí matrice. V případě beta 
nukleované matrice dochází při statickém zatěţování během tahové zkoušky 
k nástupu mikromechanismů odpovídajících třístupňovému modelu 
deformace. Důsledkem těchto pochodů je zvýšení deformačních vlastností 
přibliţně o dvojnásobek, při zachování dobré tuhosti a pevnosti materiálu. 
Oproti tomu pro dynamický charakter zatěţování se jeví vhodnější materiál 
s nativní matricí typu alfa. Výsledné nesrovnalosti jsou důsledkem odlišné 
skladby lamel a tím i diametrálně odlišné nadmolekulární struktury.  
   Z globálního pohledu lze říci, ţe přídavek plniva vede ke zvýšení napěťových 
charakteristik i ke zvýšení odolnosti materiálů vůči iniciaci trhliny.  
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8.4 Porovnání s teoretickým modelem 

  Experimentální měření připravených kompozitních materiálů systém 
PP/CaCO3 bylo porovnáno s teoretickým modelem. Tento teoretický model byl 
navrţen ve spolupráci s Ústavem Fyziky Materiálů AVČR v Brně. Smyslem 
numerického modelování bylo zejména vytvořit jakousi predikci změny 
parametru mechanických vlastností, charakterizovanou modulem pruţnosti 
v tahu E a to s rostoucím obsahem částic plniva. Bylo postupováno podle 
dřívějších prací souvisejících s modelováním těchto systémů částicově plněných 
polymerních kompozitů. [67, 71]   
 
 
Numerický model 
    Uvaţované simulace vychází z mikrostruktury polymerního kompozitu 
plněného povrchově upravenými částicemi a předpokladu, ţe chování na 
makroskopické úrovni je ovlivněno pochody na úrovni mikroskopické 
(víceúrovňový přístup).    
    Deformační chování třífázového kompozitu  polymer – mezivrstva – částice 
bylo na mikroskopické úrovni simulováno pouţitím metody konečných prvků, 
konkrétně výpočetním programem ANSYS. Předpokladem byly rovnoměrně 
rozmístěné povrchově upravené částice plniva v celém elementárním objemu. 
Dále byl také uvaţován vznik mezivrstvy s rozdílnými mechanickými 
vlastnostmi v okolí těchto částic, tedy na rozhraní částice a matrice.  
   Za předpokladu symetrického rozmístění částic plniva v krychlové mříţce je 
pak k modelové analýze potřeba pouze jedna-osmina takto umístěné částice. 
Geometrie reprezentativního jednotkového objemu (representative volume 
element – RVE) pro třífázový model spolu se zavedením tahového napětí uvádí 
(Obr. 56). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 56) Reprezentativní elementární objem – RVE. 
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   Metoda konečných prvků s opakující se elementární buňkou je tedy 
efektivním nástrojem pro modelování těchto třífázových kompozitů (Obr. 57). 
Model vytvořený metodou konečných prvků s daným RVE je trojrozměrný 
s periodicky se opakující okrajovou podmínkou kolem všech hran této 
elementární krychle. Navrţený model obsahuje kolem 80 000 těchto elementů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 57) Opakující se elementární buňka umístěná v krychlové mříţce. 
 
 
   Do takto navrţeného numerického modelu byly pouţity materiálové 
charakteristiky konkrétního systému PP – CaCO3. Co se týče částice plniva byl 
uvaţován její průměrný rozměr změřený na snímku mikrostruktury 
z elektronového mikroskopu (SEM) a to R = 200 nm. Hodnoty modulu 

pruţnosti v tahu E = 72 GPa a Poissonovo číslo  = 0,27 pak byly převzaty 
z literatury. [67]   
   Jako charakteristické parametry matričního materiálu poslouţily výsledky 
měření na PP matrici s 0,03 hm% beta nukleačního činidla při rychlosti zkoušky 

10 mm/min a pokojové teplotě (E = 1400 MPa,  = 0,27). 
   Tloušťka mezifáze na rozhraní částice – matrice byla uvaţována pro tři různé 
případy a to 0, 20 a 40 nm. Speciální případ s nulovou tloušťkou mezifáze 
odpovídá dokonalé adhezi (dvoufázové kontinuum). Hodnota modulu 
pruţnosti v tahu E = 0,05 GPa této mezifáze byla zvolena v závislosti na 
výsledcích předchozí práce. [71, 72]   
 
   Numerickým výpočtem pomocí tohoto modelu pak byl predikován modul 
pruţnosti v tahu E (Obr. 58) pro následující čtyři koncentrace:  
 
5 hm%        ≈        1,63 obj.% 
10 hm%        ≈        3,26 obj.% 
20 hm%        ≈        6,52  obj.% 
40 hm%        ≈        13,04 obj.% 
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(Obr. 58) Predikce modulu pruţnosti v závislosti na obsahu plniva. 
 
 
Diskuse 
   Z pohledu modelového numerického výpočtu jsou patrny následující situace: 
 
A, závislost modulu pruţnosti v tahu v závislosti na obsahu plnění má 
v případě nezahrnutí mezifáze do výpočtu rostoucí charakter.  
B, v případě tloušťky mezifáze kolem 20 nm prakticky nedochází ke zvyšování 
ani ke sniţování modulu pruţnosti v tahu.  
C, větší tloušťka mezifáze – 40 nm sledovaný systém ovlivňuje tak, ţe dochází 
k poklesu hodnot modulu pruţnosti v tahu s rostoucím obsahem částic plniva.   
 
   Modelové situace tedy ukazují nepatrný nebo dokonce negativní vliv 
uvaţované mezifáze na pevnostní charakteristiky (modul pruţnosti v tahu E). 
Případ bez mezifáze (A) se tedy jeví svým rostoucím trendem nejblíţe závěrům 
experimentálního měření. Co se týče experimentu je však průběh zvyšování 
modulu pruţnosti v tahu odlišný (viz Obr. 58). V případě plněných materiálů 
(značeno B5, B10) dochází ke zvyšování modulu pruţnosti v tahu v souladu 
s teoretickým modelem. Odlišností od tohoto modelu jsou však vyšší 
experimentální hodnoty parametru E pohybující se kolem 1700 MPa vůči 
výchozí nativní matrici s modulem pruţnosti přibliţně E = 1400 MPa.     
 
   Příčin této nesrovnalosti můţe být několik. Moţnou příčinou můţe být změna 
podmínek nukleace přidáním submikroskopických částic plniva. Při 
krystalizaci materiálu je ve struktuře větší počet nukleačních center spolu a také 
se zde projevuje vyšší nukleační schopnost beta nukleačního činidla.  Celá 
přeměna je tudíţ mnohem rychlejší. Vysoká rychlost krystalizace plus velký 
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počet těchto nukleačních center pak neumoţňuje takový sklad lamel respektive 
tvorbu sferolitů jako v případě nativního materiálu, který má modul pruţnosti 
v tahu niţší. Díky tomu to uspořádání lamel respektive nadmolekulární 
struktury jsou pak vyšší i mechanické charakteristiky kompozitu. Uvedené 
efekty nejsou v této fázi modelování do modelových systémů zahrnuty.     
 
   Pukánszky ve své práci [37] taktéţ uvádí podobné odchylky numerického 
modelu v případě pouţití modulu pruţnosti v tahu, jako sledovaného 
parametru. Domnívá se, ţe pro popis těchto jevů je spíše vhodnější pouţít 
například mez kluzu jako modelový parametr. V souladu s našimi závěry, lze 
souhlasit a taktéţ předpokládat menší vliv zmiňovaných efektů na mez kluzu, 
jako modelového parametru materiálu, neţ na tuhost respektive modul 
pruţnosti v tahu.   
 
Dílčí závěr 
   Uvaţované simulace vychází z mikrostruktury polymerního kompozitu 
plněného povrchově upravenými částicemi a předpokladu, ţe chování na 
makroskopické úrovni je ovlivněno pochody na úrovni mikroskopické.  
Potvrdilo se, ţe efektivním nástrojem pro modelování těchto třífázových 
kompozitů je metoda konečných prvků s opakující se elementární buňkou. 
Výsledek numerického modelování ukazuje, ţe případ bez mezifáze (A) se jeví 
svým rostoucím trendem nejblíţe závěrům experimentálního měření, avšak 
nedochází k pozorovanému skokovému zvýšení hodnot modulu pruţnosti 
v tahu.  Tento efekt je zřejmě způsoben právě přídavkem částic plniva, které 
ovlivňují krystalizaci a tvorbu nadmolekulární struktury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

8.5 Porovnání s obdobným systémem PP-CaCO3 

   V této části experimentální činnosti jsme se zabývali porovnáním výše 
popsaného systému a obdobného systému PP/CaCO3 tvořeného komerčně 
dostupným polypropylenem a částicemi řádově odlišné velikosti. 
 
Materiál a příprava vzorků 
   Jako matricový materiál byl pouţit polypropylen (PP H4X) připravený 
plynofázním způsobem, který byl dodán firmou Chemopetrol Litvínov ve 
formě polymerního prášku (Index toku 4 g/10 min, Index izotakticity je 97 %). 

Plnivem pak byly částice CaCO3 o průměrné velikosti d50 = 0,9 m a 
koncentracích 5 a 10 hm% připravené sráţeným způsobem. Povrch CaCO3 

částic byl jednak bez úpravy (sada 1) a jednak s upravou (sada 2) a to 1 % 
roztokem  kyseliny stearové. Zkušební materiály byly připraveny extruzí a 
následnou granulací na dvoušnekovém extruderu APV L/D=25, 100 rpm, 
210°C. Značení jednotlivých zkušebních vzorků uvádí (Tab. 13). 
 
(Tab. 13) Značení zkušebních těles. 

Sada 1 Sada 2 

matriční PP                               matriční PP                                      

5 hm% CaCO3 , bez úpravy    5 hm% CaCO3 ,povrch upraven   

10 hm% CaCO3, bez úpravy   10 hm% CaCO3,povrch upraven  

   
 
Tahová zkouška 
   Z granulátu byly lisovány desky o tloušťce 1 mm, z nichţ byla vysekána 
zkušební tělesa dle ČSN EN ISO 527-3.Tahová zkouška byla prováděna na 
univerzálním zkušebním stroji Zwick Z020 a to při rychlosti příčníku 
1mm/min. K přesnějšímu stanovení měřených mechanických charakteristik 

(modul pruţnosti E, mez kluzu y) byl pouţit extenzometr MULTISENS. 
Všechna měření byla prováděna při teplotě 23°C. 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

Sada 1                                  Sada 2

E
 [

M
P

a
] PP

5%

10%

 
(Obr. 59) Modul pruţnosti (vţdy zleva PP, 5 hm% a 10 hm% CaCO3). 
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(Obr. 60) Mez kluzu (vţdy zleva PP, 5 hm% a 10 hm% CaCO3). 
 
   Při porovnání modulů pruţnosti v tahu E (Obr. 59) u sady 1 (bez úpravy 
povrchu) a sady 2 (povrch upraven) je patrný rovnoměrnější nárůst v případě 
pouţití částic povrchově upravených (sada 2). Obecně pak částice plniva 
zvyšují tuhost tohoto systému v závislosti na mnoţství přidávaného plniva. 

V případě meze kluzu y (Obr. 60) její klesající tendence opět podporuje obecné 
tvrzení o vlivu plnění částicemi, projevující se zvyšováním tuhosti a sniţováním 
deformačních vlastností. V případě sady 2 (povrch upraven) je tento pokles 
taktéţ rovnoměrnější v závislosti na obsahu plnění a celkově niţší vůči sadě 1, 
coţ můţe být projevem nástupu poţadovaného deformačního mechanismu u 
těchto zkušebních těles.  
 
 
Instrumentovaná rázová zkouška 
   Stávající měření byla doplněna o zkoušku rázem v ohybu kvůli posouzení 
vlivu plnění těmito částicemi na houţevnatost kompozitu PP/CaCO3. Měření 
bylo prováděno na instrumentovaném Charpyho kladivu při rychlosti zkoušky 
1 m/s, vzdálenosti podpor 40 mm a pokojové teplotě. Zkušebními tělesy byly 
trámečky 10x4x60 mm s vrubem o hloubce 2 mm. Tento vrub byl připraven 
zatlačováním ţiletky. Ze získané závislosti síla – průhyb byla určena celková 
energie potřebná na porušení tělesa Gc. 
 
   Porovnání výsledků rázové zkoušky (Obr. 61) provedené pomocí parametru 
Gc  vykazuje rostoucí trendy vůči nativnímu materiálu a to u obou typů plnění.  
Tento trend vypovídá o větší energii nutné k porušení zkušebního tělesa, coţ 
můţe být ukazatelem vedoucím k lepší houţevnatosti připravených materiálů. 
Z globálního hlediska se však jednotlivé materiály hodnocené podle této 
charakteristiky příliš neliší. 
 
 
 
 
 



 89 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

Materiál

G
c
 [

k
J
/m

2
]

N

5%

10%

 
 (Obr. 61) Setřídění jednotlivých materiálů podle charakteristiky Gc. 

 
 
Hodnocení Mikrostruktury 
   Pozorování mikrostruktury bylo prováděno pomocí rastrovacího 
elektronového mikroskopu PHILIPS XL 30. Vzorek kompozitu byl nejprve 
ponořen do kapalného dusíku po dobu 30 minut a následně přelomen podél 
osy zatěţování. Lomová plocha byla pokryta vodivou vrstvou směsi zlato-
paladium. Mikrostruktura vzorků s obsahem 5 hm% a 10 hm%  CaCO3 byla 
porovnána při celkovém zvětšení 1000x a 4000x. Dále byla při celkovém 
zvetšení 4000x hodnocena distribuce částic CaCO3 v matrici kompozitu. V 
neposlední řadě jsme se zaměřili na pozorování deformace matrice v okolí 
částice  CaCO3 po tahové zkoušce (oblast maximální koncentrace napětí). 
 
   Nejprve jsme se zaměřili na porovnání mikrostruktury zkušebních těles před 
a po provedení povrchové úpravy 1% roztokem kyseliny stearové (Obr. 62).  Na 
snímcích je vidět pozitivní vliv této povrchové úpravy jednak na sníţení tvorby 
agregátů částic  CaCO3 a jednak na homogennost celé soustavy. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, bez povrchové úpravy                       B, povrchová úprava, 1% Sth. 
 
(Obr. 62) Vliv povrchové úpravy na mikrostrukturu zkušebních těles.  
                 SEM, celkové zvětšení 1000x. 
 
 



 90 

   (Obr. 63) ukazuje průběh deformace u všech typů zkušebních těles (plnění 5, 
10 hm% povrch upraven respektive povrch neupraven). V případě povrchové 
úpravy částic 1 % kyselinou stearovou (sada 2) dochází k snazšímu oddělení 
částice od matrice vlivem sníţeného povrchového napětí a tím i snazšímu 
nástupu deformačních mechanismů (Obr. 63 C, D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A, 5 hm% CaCO3, bez úpravy           B, 10 hm %CaCO3, bez úpravy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C, 5 hm% CaCO3, 1% Sth.                   D, 10 hm% CaCO3, 1% Sth.   
 
(Obr. 63) Vliv povrchové úpravy na deformační mechanismus 
                 SEM, celkové zvětšení 1000x. 
 
Deformační chování 
   Dále jsme se zaměřili na pozorování struktury jednotlivých typů zkušebních 
těles a to především v oblasti maximální koncentrace napětí, kde probíhá 
největší deformace během tahové zkoušky. Z velikosti a tvaru kavit kolem 
částic plniva je patrný stupeň lokální plastické deformace, která se odehrává na 
rozhraní částice – matrice. 
Během těchto pochodů (koncentrace napětí v okolí částic a vznik dutiny 
kavitačním mechanismem) dochází k poţadované disipaci deformační energie a 
tím ke zdánlivému nárůstu houţevnatosti, která je u těchto systémů vlivem 
plnění částicemi obecně zhoršena. Průběh deformace ve zkušebním tělese uvádí 
(Obr. 64). Oblasti A a E, leţících mimo oblast maximální koncentrace napětí, 
mají charakter struktury nedeformovaného materiálu. V oblasti B leţící poblíţ 
zóny zbělení je na snímku patrný nástup deformačních mechanismů (počátek 
odsmáčení částic a vznik kavit) obdobně jako v oblasti D leţí v sousední oblasti 
krčku.  
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   Největší probíhající deformace je vidět na snímku v oblasti C, kdy dutiny 
vzniklé kolem odsmáčené částice mají poměrně pravidelní elipsovitý tvar, 
odpovídající teoretickému modelu. [2, 50] K největší koncentraci napětí pak 
dochází v pólových oblastech částic, kde pokračuje deformace dutiny a silná 
smyková deformace okolní matrice.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr. 64) Pozorovaná mikrostrukturu - průběh deformace. 
                (10 %hm CaCO3 ,1mm/min). SEM celkové zvětšení 1000x. 
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Diskuse 
   Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících deformační chování kompozitu je 
správná rovnoměrná dispergace částic. Sniţování povrchové energie částic 
úpravou povrchu, v našem případě kyselinou stearovou, sniţuje náchylnost 
částic ke tvorbě agregátů. Tyto agregáty v matrici působí jako primární částice 
rozdílné velikosti nebo se dále rozpadají. Vzniklá nehomogenita struktury 
kompozitu se pak odrazí právě na deformačních vlastnostech a houţevnatosti 
systému.  
 
   Se zmenšujícím se rozměrem částic plniva a naopak rostoucím objemovým 
mnoţstvím těchto částic se sklon ke tvorbě agregátů zvětšuje. V našem případě 
byla dispergace částic CaCO3 poměrně uspokojivá, přesto se ve struktuře 
nacházejí oblasti ovlivněné právě agregáty těchto částic (Obr. 65).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Obr. 65) Agregát částic CaCO3. SEM, celkové zvětšení 4000x.   
 

 
Dílčí závěr 
   Přidání CaCO3 do PP má za následek zvýšení modulu pruţnosti za 
součastného sniţování hodnot meze kluzu a deformačních schopností. 
Povrchová úprava částic CaCO3 vede ke zvýšení taţnosti, zlepšuje 
dispergovatelnost a usnadňuje nástup deformačních mechanismů sniţováním 
povrchové energie částic.   
Při přidání většího mnoţství částic CaCO3 je důleţitým faktorem ovlivňujícím 
mechanické vlastnosti kompozitu správná dispergace těchto částic. 
Výsledky pozorování mikrostruktury jsou v dobré shodě s teoretickým 
modelem. 
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9 ZÁVĚR 

 
   Předloţená disertační práce se zabývá vlivem částic plniva submikronové 
velikosti na chování a mechanické vlastnosti polypropylenové matrice. 
Sledovaná problematika studuje zejména vliv velikosti, mnoţství eventuelně 
povrchové úpravy částic plniva na zvýšení houţevnatosti vybrané 
polypropylenové matrice, při zachování dostatečné tuhosti připraveného 
kompozitu. Dosaţené výsledky a závěry lze shrnout do následujících formulací. 
 

9.1 Příprava matrice 

   Tato část disertační práce měla za úkol optimalizovat výchozí matriční 
materiál vhodný pro aplikaci částic plniva vzhledem k poţadovaným 
parametrům. Zvolenými relevantními parametry byly molekulová hmotnost, 
vhodné nukleační činidlo a výsledná kombinace těchto dvou parametrů. 
 

9.1.1 Molekulová hmotnost 

   V první fázi jsme se zaměřili na přípravu a výběr matrice na molekulární 
úrovni. Ze zkoumaného souboru šesti materiálů byl vybrán materiál 
s následujícími parametry: I.T. 41,4 g/10min (230°C, 2,16 kg) a Mw = 194000.  
 

 Jedná se o materiál s nejuţší distribuční křivkou rozdělení molekulové 
hmotnosti (MWD) z námi zkoumaného souboru materiálů, coţ zaručuje 
poměrně rovnoměrnou délku polymerních řetězců ve struktuře a tedy 
homogenní vlastnosti matricového materiálu.  
 

 S klesající molekulovou hmotností dochází ke zkracování délky 
polymerního řetězce, coţ se projevuje zvýšením indexu toku materiálu 
na úkor sníţení uspořádanosti na molekulární úrovni – klesající index 
izotakticity. 

 

 S klesající molekulovou hmotností dochází k nárůstu krystalinity 
materiálu. Důsledkem tohoto nárůstu krystalinity jsou pak vyšší 
pevnostní a tuhostní charakteristiky materiálu. 

 

9.1.2 Nukleační činidla 

   Dále jsme se zabývali úpravou nadmolekulární struktury a tím i vlastností 
materiálu pouţitím vhodných nukleačních činidel. Za pouţití dvou typů 
nukleačních činidel byl z  připravené koncentrační řady vybrán následující 

materiál. Jedná se o materiál s obsahem 0,03 hm%  nukleačního činidla. 
 

 S přídavkem  nukleačního činidla dochází ke sníţení podílu pevné fáze, 
nejvíce při přidání 0.03hm.% 
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 Přídavek  nukleačního činidla vykazuje obdobné trendy, avšak změnu 
podílu PPF ovlivňuje menší měrou. 
 

 V případě mechanických vlastností u modulu pruţnosti dochází 
k sníţení ve srovnání s matricovým materiálem. Mez kluzu vykazuje 
určité anomální chování u právě u tohoto materiálu s 0.03 hm. % 

nukleačního činidla. 
 

 Sníţení modulu pruţnosti a meze kluzu je předpokladem k vyšším 
houţevnatostním charakteristikám. 
 

 Izotaktický polypropylen obsahující podíl -fáze má tedy oproti 

materiálu výhradně s -fází  výrazně vyšší houţevnatost a lepší 
dlouţitelnost. 
 

 Pouţití  nukleačního činidla má za následek rovnoměrnější 
nadmolekulární strukturu s menší velikostí sferolitů, coţ má pozitivní 
vliv na houţevnatost materiálu. 

 

9.1.3 Vlastnosti a chování optimalizované matrice 

   V poslední fázi této části experimentu bylo posuzováno chování 
optimalizované matrice vycházející s výsledků experimentu o vlivu molekulové 
hmotnosti a výsledků experimentu o vlivu nukleačních činidel na 
polypropylenovou matrici.  Jako nejvhodnější pro další porovnání a experiment 
se nám jeví dva typy PP matric a to nativní PP-N s charakterem alfa sférolitické 
struktury a beta nukleovaná PP-B vykazující lepší deformační a houţevnatostní 
předpoklady.     
 

 Je zde opět patrný rozdíl mezi matricemi s alfa a matricemi s beta 
nukleačním činidlem. 
 

 Skupina materiálů s alfa sférolitickou strukturou vykazuje odlišné 
chování oproti materiálům s beta nukleačním činidlem a to i v případě 
kombinace alfa a beta nukleačního činidla. 
 

 Beta nukleované materiály vykazují lepší deformační a houţevnatostní 
předpoklady. 
 

 Odolnost jednotlivých matric vůči šíření trhliny charakterizovaná J0,05 je 
přibliţně stejná v rámci chyby měření. 

 

 V případě beta nukleovaných matric je patrná jemná a rovnoměrná 
nadmolekulární struktura, bez sférolitického charakteru. 
 

 Vliv beta nukleačního činidla zvyšuje nukleační schopnost materiálu a 
tím zkracuje dobu krystalizace. Podporuje také předpoklad rozdílného 
mechanismu skladby lamel během krystalizace materiálu.   
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9.2 Chování připraveného systému CaCO3 

 
   Pro plnění částicemi CaCO3 se staly výchozími matricemi dva typy 
materiálů s danou molekulovou hmotností a vybranou koncentrací 
nukleačního činidla.  
 

 Klíčovou roli zde hraje právě typ a charakter pouţité výchozí matrice. 
 

  V případě plnění materiálů částicemi je opět patrný rozdíl mezi 
kompozity s nativní matricí (typ alfa) a matricí s beta nukleačním 
činidlem. 

 

 Přídavek částic plniva má za následek zvýšení teploty skelného 
přechodu Tg kompozitů s vyšším obsahem plniva (10 hm%) a to u 
obou typů výchozích matric (materiál N10, B10). 

 

 Při statickém zatěţování dochází k markantnímu zvýšení 
deformačních parametrů u materiálů s beta nukleačním činidlem. 
Tento přibliţně dvojnásobný nárůst je nejvyšší u materiálu s obsahem 
5 hm% CaCO3. 

 

 Oproti tomu při dynamickém charakteru zatěţování a tedy časově 
omezeného nástupu příslušných mechanismů porušování vykazuje 
kompozit s beta nukleovanou matricí mírný pokles celkové energie 
do lomu. 

 

 Odolnost jednotlivých matric vůči šíření trhliny charakterizovaná J0,05 
je opět, jako i v případě nativních matric, přibliţně stejná v rámci 
chyby měření. Pouze v případě beta nukleované matrice s obsahem 
10 hm% plniva, můţeme hovořit o moţném klesajícím trendu. 

 

 Oproti nativním matricovým materiálům přidání částic plniva obecně 
zvýšilo jejich odolnost vůči iniciaci trhliny. 

 

 Významnou roli v těchto systémech hraje odlišný charakter 
mikrostruktury a skladby lamel jednotlivých materiálů.  

 

 V případě nativní matrice je výchozí sférolitická struktura značně 
ovlivněna částicemi plniva a to jejich zvýšením počtu krystalizačních 
center. Důsledkem je struktura tvořená sférolity malé velikosti. 

 

 V případě beta nukleovaných matric je s přídavkem částic plniva 
patrná velmi jemná struktura, bez sférolitického charakteru. 

 

 Přídavek částic plniva při dané teplotě, zkrátil v našem případě dobu 
trvání krystalizace přibliţně na polovinu a to u obou odlišných 
systémů. 
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 Uvedené závěry spolu s pozorováním mikrostruktury napovídají o 
nástupu uvaţovaných mechanismů porušování (třístupňový model) 
během deformace materiálu. 

 
 

9.3 Teoretický model 

   Zpracovaný numerický model vychází z mikrostruktury polymerního 
kompozitu plněného povrchově upravenými částicemi a předpokladu, ţe 
chování na makroskopické úrovni je ovlivněno pochody na úrovni 
mikroskopické.  Potvrdilo se, ţe efektivním nástrojem pro modelování těchto 
třífázových kompozitů je metoda konečných prvků s opakující se elementární 
buňkou. 
 

 závislost modulu pruţnosti v tahu v závislosti na obsahu plnění má 
v případě nezahrnutí mezifáze do výpočtu rostoucí charakter. 
 

 V případě uvaţování tloušťky mezifáze kolem 20 nm prakticky 
nedochází ke zvyšování ani ke sniţování modulu pruţnosti v tahu. 

 

 Větší tloušťka mezifáze ovlivňuje sledovaný systém tak, ţe dochází 
k poklesu hodnot modulu pruţnosti v tahu s rostoucím obsahem částic 
plniva.   
 

 Případ bez mezifáze se tedy jeví svým rostoucím trendem nejblíţe 
závěrům experimentálního měření. 
 

 V případě plněných materiálů dochází ke zvyšování modulu pruţnosti 
v tahu v souladu s teoretickým modelem. 

 

 Odlišností od tohoto modelu jsou však vyšší hodnoty modulu pruţnosti 
v tahu E získané pomocí experimentu. 
 

 Pro popis těchto jevů je spíše vhodnější pouţít například meze kluzu 
jako modelového parametru. 

 
 

9.4 Porovnání s obdobnými systémy 

   V závěrečné části disertační práce jsme se zabývali porovnáním výše 
popsaného systému s obdobného systému PP/CaCO3 tvořeným komerčně 
dostupným polypropylenem a částicemi řádově odlišné velikosti. 
 

 Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících deformační chování kompozitu 
je správná rovnoměrná dispergace částic. 
 

 Sniţování povrchové energie částic úpravou povrchu, v našem případě 
kyselinou stearovou, sniţuje náchylnost částic ke tvorbě agregátů. 
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 Povrchová úprava částic CaCO3 dále vede ke zvýšení taţnosti, zlepšuje 
dispergovatelnost a usnadňuje nástup deformačních mechanismů 
sniţováním povrchové energie částic.   

 Potvrdilo se, ţe se zmenšujícím se rozměrem částic plniva a naopak 
rostoucím objemovým mnoţstvím těchto částic se sklon ke tvorbě 
agregátů zvětšuje. 
 

 Přidání částic plniva má za následek zvýšení modulu pruţnosti za 
součastného sniţování hodnot meze kluzu a deformačních schopností. 
 

 Výsledky pozorování mikrostruktury a hodnocení deformačních 
schopností připraveného systému jsou v dobré shodě s teoretickým 
modelem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Závěrem je moţné konstatovat, ţe v rámci předkládané disertační práce se 
podařilo přispět k poznání vlivu částic plniva CaCO3 na mechanické vlastnosti 
iPP. Potvrdil se také průběh deformačního chování podle jiţ dříve navrţeného 
třístupňového modelu a to ve vztahu k mechanickým veličinám i v závislosti na 
struktuře iPP. Byl také porovnán vliv nukleačních činidel na výsledné vlastnosti 
kompozitu. Ukázalo se, ţe v těchto systém hraje klíčovou roli typ a vlastnosti 
výchozí matrice, zejména pak její uspořádanost na nadmolekulární úrovni. 
Charakter nadmolekulární struktury ovlivňuje i její deformační chování. 
Přídavek částic plniva zvýšil odolnost vůči iniciaci trhliny a v případě 
statického zatíţení i deformační vlastnosti beta nukleovaného typu iPP 
kompozitu, při zachování dobrých pevnostních parametrů. Potvrdilo se, ţe 
efektivním nástrojem pro modelování těchto třífázových kompozitů je metoda 
konečných prvků s opakující se elementární buňkou. Z porovnání výsledků 
s obdobnými systémy lze konstatovat, ţe k nástupu poţadovaných procesů 
absorbace mechanické energie během deformace vedoucí ke zhouţevnatění 
těchto systému dochází od částic submikronové velikosti aţ do oblasti velikosti 
částic řádově desítek nanometrů. Z hlediska dalšího výzkumu by bylo vhodné 
se zaměřit na studium připraveného iPP s vyššími obsahy částic plniva a 
porovnat je se získanými výsledky z této práce. 
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