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Krysta|izace PLA kompozitů s přírodními vlákny

Bakalařská práce se zabývá aktuálním tématem zptacování přírodních materiálů, zejména

z oblasti textilních vláken' pro u.ýrobu tzv. biokompozitů či plněných polymerních materiálů.

Použitím přírodní příměsi lze měnit pruběh krystalizace polymerních materiálů.

Studentka se ve své práci zabývá změnou k'rysta|izace PLA vlivem příměsi přírodních vláken,

konkrétně to jsou vlákna: banánová, konopná, bavlněná, sojová a bambusová. Tato vliíkna

byla přidáváno do PLA v mnoŽství |0,20 a 30 oÁ. Dále sledovala vliv rychlosti ch|azení na

krystalizaci PLA, tedy kinetiku krystalizace u vybraných kompozitů (PLA s příměsí 30

hm otno stní ch oÁ b anánových a konopných vláken).

Vteoretické části je popsána krystalizace polymeru, jeji zákonitosti a ovlivňující faktory.

Dále je zde popsána charakteristika PLA kompozitu, jeho vlastnosti a aplikace.

V experimentální části je uveden popis metodiky DSC, popis pouŽiých kompozitních

polymeru.

Pro vyhodnocení vlivu přírodních vláken na krystalizaci PLA kompozitů byly správně použity

hodnoty entalpií: entalpie taní sledovaného polymeru s příměsí, entalpie sekundámí

krystalizace a entalpie tání čistého polymeru'

Výsledky získané v práci jsou vyuŽitelné pro zpracování PLA kompozitů a stanovení

optimální kinetiky krystalizace.

Grafické zpracováni práce je na dobré úrovni, hodnoty získané DSC analýzoujsou uvedeny

v tabulkách i zobrazeny v grafech'

Práce je vypracována v souladu se zadáním a splňuje stanovené cíle. Po formální stránce

neobsahuje závažné chyby. Pro vypracování bylo použito dostatečné množství literatury'

otá*a k obhajobě:

Lze ovlivnit lcrystalizaci PLA i jiným způsobem než je rychlost chlazení?



Práce splňuje poŽadavky na udělení akademického titulu baka|ář, práci doporučuji k obhajobě

a hodnotím stupněm:

- výborně -
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