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Anotace 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum kompozitních materiálů z odpadních surovin 

lýkových vláken, které jsou tvořené degradabilními složkami. 

Experimentální část bakalářské práce se následně věnuje výrobě kompozitní fólie s 

přírodní částicovou výztuží. V bakalářské práci jsou popsány změny mechanických 

a termických vlastností PLA fólií následkem přidání plniva tvořeného částicemi kopřiv. 

 

Klíčová slova 

Polymerní biokompozity, PLA, kopřivová vlákna, přírodní vlákna. 



 
 

Abstract 

 

The bachelor thesis focuses on the research of composite materials from waste raw 

materials of bast fibers, which are formed by degradable components.  

The experimental part of the bachelor's thesis is then devoted to the production of 

composite film with natural particle reinforcement. The bachelor thesis describes 

changes in the mechanical and thermal properties of PLA films due to the addition of a 

filler formed by nettle particles.  
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Seznam zkratek 

ABS Akrylonitrilbutadienstyren  

PMC Kompozity s polymerní matricí  

MMC  Kompozity s kovovou matricí  

CMC Kompozity s keramickou matricí  

HDPE 

LA 

Vysoce hustý polyetylen 

Kyselina mléčná 
 

PLA Kyselina polymléčná  

CVD Chemická depozice z plynné fáze  

UHM Ultravysoký modul  

PAN Polyakrylonitril  

C Pitch  Uhlíkové vlákno na bázi smoly  

EP Epoxidová pryskyřice  

MO Ohybový moment  [mN.cm] 

F1 Síla potřebná k ohybu vzorku  [N] 

K Konstanta vypočtená z rozměru vzorku - viz. Norma [mm] 

L Délka měřeného vzorku při výchylce 60° [mm] 

B Pracovní šířka [mm] 

  Hustota materiálu [g.cm
-3

] 

Et Modul pružnosti [MPa] 

σpt Mez pevnosti [GPa] 

ε m,krit Tažnost [%] 

ATBC acetyl tributyl citrát  

DSC Diferenciální skenovací kalometrie  

H Změna entalpie [J/g] 
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Úvod 

 

Téma bakalářské práce je zaměřené na využití odpadních materiálů při získávání lýkových 

vláken, konkrétně v této bakalářské práci byl využit odpad ze zpracování kopřivových 

vláken (zbytky vláken a pazdeří).  

V současnosti je kladen důraz na ekologické hledisko při výrobě, zpracování 

a následné recyklaci, případně likvidaci výrobků z polymerů. Je to dáno neúnosnou situací 

ohledně znečištění planety. Nejedná se pouze o skládky, které jsou nepřehlédnutelné,  

ale mikroskopickými částicemi plastů jsou kontaminovány také vody celé planety. Proto  

je nezbytné zaměřit se na vývoj polymerů, které by dále nezatěžovaly planetu svými 

„zbytky“. 

V této práci je jako základní polymer pro výrobu testovacích vzorků použito polymeru 

PLA, který je označován jako biodegradabilní. Avšak pro jeho bio rozklad je zapotřebí 

průmyslového kompostování, nestačí „pouze zahrabat“ do kompostu. Přidáním 

celulózového plniva (příměsi) do PLA lze předpokládat, vzhledem k hydrofilitě celulózy, 

urychlení a zjednodušení procesu rozkladu PLA. 

Tato práce je zaměřena na sledování změn mechanických a termických vlastností PLA fólií 

následkem přidání plniva tvořeného částicemi kopřiv. Částice jsou získány mletím zbytků 

vláken a pazdeří kopřivy, tedy zpracováním odpadní a obnovitelné suroviny. Obdobně by 

takto mohlo být využito i dalších odpadních surovin, které vznikají při zpracování vláken, 

zejména lýkových vláken. 

 

Cílem bakalářské práce je zjistit vliv celulózové příměsi na výsledné mechanické  

a termické vlastnosti fólie vyrobené z PLA. 
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1 Literární rešerše 

Literární rešerše zabývá popisem kompozitních systémů, konkrétně matrice a výztuž. Dále 

je rešeršní část věnována charakteristice biopolymeru PLA a kopřivovému vláknu. 

 

1.1 Kompozitní materiály  

 

Kompozitní materiály (kompozity) jsou pevné materiály tvořené dvěma či více 

substancemi, které dohromady tvoří substanci novou s vlastnostmi lepšími, než jaké  

by měly jednotlivé substance samostatně. Kompozit se zpravidla tvoří rozmístěním jednoho 

materiálu (výztuže) do materiálu druhého, tzv. matrice viz obrázek 1.1. Hovoříme tedy 

takzvaně o systému matrice-výztuž. Výztuž, například vlákna, poskytuje kompozitu 

pevnost a matrice tvoří vláknům oporu, chrání je před poškozením, tepelnými  

a chemickými vlivy, spojuje je a tvoří samotnou hmotnou podstatu výsledného materiálu. 

Dohromady tvoří jeden systém, kdy obě strany systému nadměrně zlepšují užitné vlastnosti 

svého protějšku [1].  

 

 

Obrázek 1.1: Kompozitní materiál [2]. 

 

Mimo strojírenská a technologická odvětví naplňují kompozitní materiály svůj potenciál  

i v chemickém, biologickém a farmaceutickém průmyslu. Od chemických, polymerních 

nátěrů, přes distribuční systémy řízeného dávkování léčiv až po biokompatibilní nebo 
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biodegradabilní tělní náhrady. Kompozitní materiály zasahují do celé sféry vývojové 

činnosti lidské rasy. Člověk nyní tvoří kompozita jak z přírodních materiálů, tak ze 

synteticky vytvořených materiálů, nejčastěji polymerních plastů, které jsou již sami o sobě 

dle definice kompozity [3]. 

 

1.1.1 Výhody používání kompozitních materiálů 

 

Kompozitní materiály poskytují konstruktérům nové možnosti. Mezi typické výhody 

kompozitních materiálů patří [4]: 

 

● Lehká váha - Kompozity jsou obvykle lehčí než kovy. 

● Vysoká pevnost / tuhost - Kompozity lze zkonstruovat tak, aby byly tuhé v určitém 

směru nebo více směrech, zatímco pružné v jiných směrech. 

● Vysoká pevnost vůči hmotnosti - Kompozity nabízejí vyšší poměr pevnosti  

k hmotnosti než jednotlivé materiály. 

● Odolnost proti korozi - Kompozity odolávají povětrnostním vlivům a agresivním 

chemikáliím, které degradují jiné materiály. 

● Vysoká rázová houževnatost - Struktura kompozitů poskytuje schopnost absorbovat 

velké rázy. 

● Vlastnosti při zvýšené teplotě - MMC a CMC mohou poskytovat vyšší pevnost  

a nižší rychlost tečení při vysoké teplotě než slitiny. 

● Odolnost proti únavě - Struktura MMC a CMC může být navržena pro vysokou 

odolnost proti únavě v rozsahu teplot. 

● Tepelná roztažnost - MMC mohou být navrženy tak, aby odpovídaly koeficientu 

tepelné roztažnosti materiálů, s kterými jsou spojeny. 
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1.1.2 Synergický efekt 

 

Synergický efekt je nelineární kumulovaný efekt dvou či více složek v systému, kdy přínos 

ve výsledném produktu nebo reakci je vyšší než součet efektů jednotlivých složek systému. 

Synergický efekt lze popsat jako vzájemnou spolupráci složek, kdy každá jednotlivá složka 

prosperuje z přítomnosti složek ostatních, viz obrázek 1.2. Synergický efekt je možné 

zaznamenat v jakékoliv sociální, reakční, chemické či biologické oblasti [5]. Kompozitní 

materiály se vyrábějí tak, aby byl synergický efekt co nejsilnější [6]. 

 

Obrázek 1.2: Znázornění synergického efektu v kompozitu [6]. 

 

Příkladem takového synergického chování může být kompozit složený z keramické matrice 

oxidu hlinitého vyztužené keramickými vlákny karbidu křemíku. Ačkoli jsou matrice  

i vlákna samostatně křehké, výsledný kompozit je charakteristický určitou mírou 

houževnatosti, to znamená zvýšenou odolnost proti náhlému křehkému porušení. Jako 

příklad může posloužit obrázek číslo 1.3, kde je porovnání tahových diagramů křehké 

matrice a stejné matrice vyztužené vysoce pevnými avšak křehkými vlákny [7]. 
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Obrázek 1.3: Tahové křivky křehké matrice a kompozitu (kde je ε – poměrná deformace,  

σ – napětí v tahu [Pa]) [7]. 

 

 

1.2 Matrice a výztuž 

 

Znakem kompozitních materiálů je proti běžným, homogenním materiálům jejich silná 

směrová anizotropie. Samozřejmě se najdou výjimky, například v případě použití 

globulárních částic, kdy užitné vlastnosti nejsou směrově specifické, takové materiály 

nazýváme izotropními. Kompozity jsou vysoce specializované inženýrské materiály plnící 

speciální funkce a jejich vývoj a výroba jsou procesně a technologicky náročné. 

Kompozitní materiál lze rozdělit na dvě hlavní složky: matrici a výztuž [8]. 

Příklady různých konstrukčních typů kompozitního materiálu popisuje obrázek číslo 1.4.  
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Obrázek 1.4: Příklady různých konstrukčních typů kompozitního materiálu - kompozit s krátkými vlákny (krátká vlákna 

jako výztuž)- kompozit s dlouhými vlákny (dlouhá vlákna jako výztuž) – částicový kompozit (částice jako výztuž)- výplňový 

kompozit (výplně jako výztuž)- vločkový kompozit (ploché vločky jako výztuž)[9]. 

1.2.1 Matrice 

 

Matrice je hmotnostně dominantní složkou systému. Jedná se o pevnou (po vytvrzení, 

polymeraci či jiném termicko-chemickém procesu) spojitou homogenní fázi, ve které je 

dispergována nespojitá fáze – výplň. V ideálním případě je tato fáze v systému rozptýlena 

rovnoměrně. 

Kompozity lze obecně dělit dle různých kritérií. 

V případě matic lze kompozitní materiály dělit například dle materiálu matrice na [8]: 

 

● PMC – kompozity s polymerní matricí 

● SMC – kompozity s kovovou matricí 

● CMC – kompozity s keramickou matricí 
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Případně lze následovat dělení dle chemické příslušnosti matrice. Nejčastěji jsou používány 

pryskyřice [10]: 

● Epoxidové 

● Fenolové 

● Polyestery 

● Polyamidy 

 

Mechanické vlastnosti pryskyřic, které je možno použít jako matrice byli sestaveny do 

tabulky číslo 1.1. 

 

Tabulka 1.1: Vybrané pryskyřice a jejich mechanické vlastnosti [11] 

Materiál ρ 

[g.cm
-3

]
 

Et [MPa] σpt [MPa] ε m,krit [%] 

Epoxidová pryskyřice 1,1-1,4 2,1-6,0 35-90 1-10 

Fenolová pryskyřice 1,3 4,4 50-60 1-5 

Polyestery 1,1-1,5 1,3-4,5 45-85 1-3 

Polyamidy (až do teploty 350 °C)
 

1,2-1,9 3,0-3,1 80-190 2-40 
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1.2.1.1 Kompozity s polymerní matricí 

 

Polymerní kompozitní matrice lze rozdělit do tří podtypů, a to na termosety, termoplasty 

a elastomery. Polymer je velká molekula složená z opakujících se strukturních jednotek 

spojených kovalentními chemickými vazbami. PMC se skládají z polymerní matrice 

kombinované s vláknitou výztužnou dispergovanou fází. Jsou levnější s jednoduššími 

způsoby výroby [12]. 

Důležitou vlastností polymerů je nízká hmotnost. PMC nabízejí širokou škálu vlastností, 

některé z nich jsou vysoká pevnost, vynikající ráz, stlačování, únavové vlastnosti; 

nákladově efektivní procesy výroby, vynikající chemická a korozní odolnost, chemická 

odolnost a dobré mechanické vlastnosti. Polymerní matrice jsou obecně relativně slabé, 

viskoelastické materiály s nízkou tuhostí [13]. PMC se obecně používají v raketových, 

leteckých a sportovních zařízeních [4].  

 

1.2.1.2 Kompozity s kovovou matricí 

 

Kompozity s kovovou matricí jsou kompozitní materiály, které obsahují alespoň dvě 

základní součásti - kov a jiný materiál nebo jiný kov. Kovová matrice je vyztužena jiným 

materiálem, aby se zlepšila pevnost a opotřebení. Ve strukturálních aplikacích je matrice 

obvykle složena z lehčího kovu, jako je hořčík, titan nebo hliník. V aplikacích s vysokou 

teplotou jsou běžné matrice kobaltu a slitiny kobaltu a niklu.  

MMC jsou ohnivzdorné, pracují v širokém rozmezí teplot, neabsorbují vlhkost a mají lepší 

elektrickou a tepelnou vodivost a zahrnují dobrou odolnost proti opotřebení [12]. 

 

Mechanické vlastnosti některých kovů, které se obecně používají jako matrice, jsou 

uvedeny na obrázku číslo 1.5.  



12 

 

Obrázek 1.5: Grafické znázornění hodnot modulu pružnosti [GPa] některých kovů [14] 

 

1.2.1.3 Kompozity s keramickou matricí 

 

Kompozity s keramickou matricí jsou směsí keramických částic, vláken a whiskerů   

s matricí jiné keramiky a lze je definovat jako pevné materiály, které obvykle vykazují 

vysoce silné vazby obecně iontové, ale v několika případech může být kovalentní. 

Keramická matrice může být vyztužena keramikou, kovy, skly a polymery. Matricové 

materiály na keramické bázi mají výjimečnou odolnost proti korozi, vysoké teploty tání, 

vynikající pevnost v tlaku a stabilitu při vysokých teplotách. Keramické matrice jsou 

běžnou volbou pro vysokoteplotní aplikace, jako jsou písty, lopatky, rotory v částech  

s plynovou turbínou. Mohou přežít při vysokých teplotách a pracovat efektivně v korozním 

prostředí. 

Hlavním cílem při výrobě CMC je zvýšit houževnatost, protože monolitická keramika je 

křehká, ale má vysokou tuhost a pevnost [14]. Materiály CMC jsou navrženy tak, aby 

překonaly hlavní nevýhody, jako je nízká lomová houževnatost, křehkost a omezená 

odolnost proti tepelným šokům, kterým čelí tradiční technická keramika [12]. Mechanické 

vlastnosti několika keramik je zobrazeno na obrázku číslo 1.6. 
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Obrázek 1.6: Grafické znázornění hodnot modulu pružnosti [GPa] několika keramik [14] 

 

 

1.2.2 Výztuž 

 

Výztuž je druhou složkou kompozitního materiálu. Na výztuži závisí výsledné vlastnosti 

vyrobeného materiálu. Hlavní funkcí výztuže je především zajistit mechanické vlastnosti 

výsledného kompozitu, zejména jeho tuhost a pevnost. Typ výztuže má klíčový vliv na 

mechanické a elektrické vlastnosti [15].  

 

Ve své podstatě je výplň nehomogenní fází dispergovanou v homogenní matrice [10]. 

 

Obrázek 1.7: Rozdělení kompozitních materiálů podle geometrické výztuže [7]  
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Stejně jako matrice můžeme dle různých kritérií dělit, rozlišujeme do základních skupin  

i výztuže [16]: 

● podle tvaru 

○ vlákenné 

○ částicové 

○ whiskery 

  

●  podle materiálu 

○ syntetické 

○ přírodní 

 

●  podle velikosti výztuže: 

○ makrokompozity (velikosti řádově v mm až cm) 

○ mikrokompozity (řádově v μm) 

○ nanokompozity (řádově v nm)  

 

● podle funkce apod. 

○ pevnostní výztuže 

○ teplotně, chemicky odolné 

○ elektricky vodivé 

 

Skupiny lze dále dělit, například vlákenné výztuže můžeme dále dělit na vlákna krátká, 

dlouhá, vlákenné rohože, tkaniny atd. Částice zase mohou být děleny dle tvaru, velikosti, 

orientace. Syntetické materiály lze dále dělit na kovové či keramické, polymerní plasty atd. 

Případně dle funkce na vodivé, izolační. Pevnostní výztuže můžeme dělit na vysoce 

ohebné/tuhé, extrémně odolné v tahu, vysoce-pevnostní apod. [8]. 
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1.2.2.1 Rozdělení podle rozměru výztuže 

A Nanokompozity 

 

Nanokompozity jsou materiály s polymerní matricí charakteristické pro svoji velikost 

částicové výztuže, jenž se pohybuje v jednotkách až stovkách nm (10
-9

 m). Největší využití 

nanokompozitů se nachází například v automobilovém, elektrotechnickém, lékařském  

a také potravinářském průmyslu [17]. 

B Mikrokompozity 

 

Mikrokompozity nejčastěji nachází využití v průmyslových odvětvích vzhledem ke své 

nízké hustotě a tudíž i nízké hmotnosti mají ve srovnání s kovy a jejich slitinami, schopnost 

vyniknout velice příznivým poměrem pevnosti v tahu a modulu pružnosti k hustotě [17]. 

C Makrokompozity 

 

Makrokompozity nejčastěji nachází své použití ve stavebnictví. Nejznámějším příkladem 

makrokompozitu je železobeton - beton vyztužený ocelovými pruty nebo lany. 

Makrokompozity obsahují výztuž těchto materiálů, které běžně dosahuje v příčném směru 

hodnot jednotek až stovky mm [17]. 

 

1.2.2.2 Rozdělení podle tvaru výztuže 

 

A Vlákenné výztuže 

 

Pro vlákna je charakteristické, že jejich pevnost v tahu ve směru osy je podstatně vyšší než 

pevnost stejného materiálu v kompaktní formě. Pevnost kompozitů vyztužených vlákny 

významně převyšuje pevnost konvenčních materiálů. 

Vlákna využívána pro kompozitní materiály mohou být anorganické nebo organické [18].  

 

Většina vláken se vyrábí ve formě více vláknových svazků, obvykle nazývaných prameny 

nebo končí v nekroucené formě a přízi, když jsou zkroucené, i když definice se liší. Některá 
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vlákna jsou vyráběny jako monofilamenty, které mají obecně mnohem větší průměry než 

pramenná vlákna [13]. 

 

Kompozity s vlákennou výztuží se používají např. automobilovém průmyslu, v letectví, 

kosmonautice nebo, ve sportu (hokejky, golfové hole, lyže, rybářské pruty aj.) [19]. 

 

Kompozity s kontinuálními vlákny mohou mít výztuž orientovanou jednosměrně, dvouose, 

víceosé nebo nahodile uspořádanou. Také krátká vlákna a whiskery mohou být orientovány 

přednostně nebo nahodile. Příklady uspořádání vláknové výztuže jsou na obrázku 1.8. 

 

Obrázek 1.8: Příklady uspořádání vláknové výztuže v kompozitech: a) jednosměrné uspořádání,  

b) tkanina, c) rohož, d) víceosá výztuž z kontinuálních vláken, e) krátká vlákna jednosměrně orientovaná, f) krátká vlákna 

s nahodilou orientací [20] 

 

Materiály výztuže vláknových kompozitů 

 

Aramidová vlákna 

 

Aramid nebo aromatické polyamidové vlákno je organická výztuž s vysokým modulem 

primárně se používá k vyztužení polymerů a cementu a k balistické ochraně. Existuje řada 

komerčních aramidových vláken vyráběných několika výrobci.“Kevlar 49“ a “Twaron“ 

jsou příklady. Tabulka 1.2 uvádí vlastnosti jednoho z nejpoužívanějších aramidových 

vláken “Kevlar 49” [13]. 
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Borová vlákna 

 

Borová vlákna se primárně používají k vyztužení polymerů a kovů. Borová vlákna se 

vyrábějí jako monofilamenta (jednotlivá vlákna) pomocí CVD boru na wolframovém drátu. 

Mají relativně velké průměry 100–140 μm (4000–5600 μm.), které jsou mnohem větší než 

z E-skla a uhlíkových vláken [13].  

 

Skleněná vlákna 

 

Skleněná vlákna se používají především k vyztužení polymerů. Přední typy skla vlákna pro 

strojírenské aplikace jsou E-sklo a HS sklo. Vlákna z E-skla se primárně používají jako 

výztuž pro elektroizolační materiály [13]. 

 

Uhlíková vlákna  

 

Uhlíková vlákna jsou vlákna o průměru přibližně 5 až 10 mikrometrů, která se skládají 

převážně z atomů uhlíku. Ve srovnání s jinými vlákny mají uhlíková vlákna několik výhod, 

včetně vysoké tuhosti, vysoké pevnosti v tahu, nízké hmotnosti, vysoké chemické 

odolnosti, vysoké teplotní tolerance a nízké tepelné roztažnosti. Díky těmto vlastnostem 

jsou uhlíková vlákna velmi populární v leteckém a kosmickém průmyslu, stavebnictví, 

armádě a motoristickém sportu, stejně jako v jiných závodních sportech. Jsou však 

relativně drahé ve srovnání s podobnými vlákny, jako jsou skleněná vlákna nebo plastová 

vlákna [21]. 

 

Vysoce hustá polyethylenová vlákna (HDPE) 

 

Polyethylenová vlákna s vysokou hustotou se používají především k výrobě pro posílení 

polymerů a pro balistickou ochranu [13]. 

 

Hodnoty mechanických vlastností materiálů vlákenné výztuže byly sestaveny do tabulky 

číslo 1.2. 
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Tabulka 1.2: Porovnání mechanických vlastností vláken [22], [23], [24] 

Materiál Modul pružnosti [GPa] Pevnost v tahu [MPa] 

Aramidová vlákna (Kevlar 49) 112 3000 

Borová vlákna 400 3450 

Skleněné vlákno typu E 76 2500 

Uhlíkové vlákno 250 až 800 2000 až 6000 

Vysoce hustá polyethylenová 

vlákna (HDPE) 
1,5 32 

 

B Částicové výztuže  

 

Vyztužení částic v kompozitu je při zesilování méně účinné než vyztužení vlákny. 

Kompozity vyztužené částicemi dosahují hlavně zvýšení tuhosti, ale také mohou dosáhnout 

zvýšení pevnosti a houževnatosti. V každém případě jsou vylepšení nižší, než by bylo 

dosaženo u kompozitu vyztuženého vlákny. Hlavní výhodou kompozitů vyztužených 

částicemi je jejich nízká cena a snadnost výroby a tváření ve srovnání s vlákny 

vyztuženými kompozity [25]. 

 Kompozity s částicovou výztuží se používají např. jako součásti turbínových motorů, 

v letectví, v jaderné energetice (elektrické kontakty, brusné a řezné kotouče) [19]. 
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Obrázek 1.9: Morfologie částicové výztuže s velikostí (a) 150–178 µm a (b) 2–74 µm [26] 

 

1.3 Použití kompozitů 

 

● automobilový průmysl (palivové nádrže, nárazníky, karosérie) 

● stavebnictví průmysl (ochranné nátěry na fasády) 

● letecký průmysl (oheň retardující prvky) 

● elektronika a elektrotechnika (desky, el. součástky, paměti) 

● potravinový průmysl (potravinové obaly) [27] 

 

1.4 Vlastnosti kompozitních materiálů 

 

Jednou z charakteristických vlastností, která je u většiny kompozitů společná, je však nízký 

poměr hmotnosti k pevnosti. Tento atribut je důvodem jejich širokého uplatnění  

v biomedicínském, automobilovém a leteckém průmyslu. Obecně jsou kompozity navrženy 

tak, aby měly předem stanovenou specifickou únosnost a jiné výkonové charakteristiky 

lepší než jiné materiály [28].  

Mezi tyto vlastnosti patří [28]: 

● Vysoká odolnost proti korozi  

● Vysoká odolnost proti únavě 

● Vysoká rázová pevnost 

● Nízký poměr hmotnosti k pevnosti 
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● Nízká tepelná a elektrická vodivost 

● Vysoká odolnost proti opotřebení 

● Odolný proti tečení 

 

1.4.1 Mechanické vlastnosti kompozitů  

 

Kompozitní materiály mívají následující mechanické vlastnosti [29]:  

vysoká pevnost; vysoký modul; nízká hustota; vynikající odolnost proti únavě, tečení, 

roztržení, korozi a opotřebení; a nízký koeficient tepelné roztažnosti. Máme také kompozity 

se širokou škálou elektrických a tepelných vodivostí. 

 

CMC mají tendenci mít obzvláště dobrou odolnost proti korozi, oxidaci a opotřebení, spolu 

s vysokou teplotou. 

 

 Monolitická keramika jsou křehké materiály s velmi nízkou lomovou houževnatostí, díky 

čemuž jejich síly vykazují velký rozptyl. Tak jako ve výsledku to nejsou užitečné materiály 

pro aplikace, které jsou vystaveny značnému napětí nebo torzní napětí. Vyztužení keramiky 

kontinuálními vlákny je může změnit na atraktivní materiály pro vysokoteplotní aplikace, 

jako jsou letecké motory [29]. 

Výhodou je široká škála hodnot vlastností dosažených u kompozitů a schopnost přizpůsobit 

vlastnosti. Kompozitní materiály mají také obecně vyšší poměry pevnosti a modulu  

k hmotnosti než tradiční technické materiály. Tyto funkce mohou snížit váhu systému až  

o 20 až 30%. Úspora hmotnosti se promítá do úspor energie nebo zvýšení výkonu. 

Pokročilé kompozity vykazují žádoucí dynamické vlastnosti a mají vysokou odolnost proti 

tečení a dobré tlumicí vlastnosti [29]. 

 

V aplikacích, pro které jsou důležité jak mechanické vlastnosti, tak nízká hmotnostní 

hodnota jsou specifická síla (síla dělená měrnou hmotností nebo hustotou) a specifická 

tuhost (tuhost dělená měrnou hmotností nebo hustotou). 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/creep-strength
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/creep-strength
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Výhodou použití měrné hmotnosti je, že je bezrozměrná, takže absolutní vlastnosti 

a specifické vlastnosti mají stejné rozměry. (Pro všechny praktické účely má měrná 

hmotnost stejnou číselnou hodnotu jako hustota vyjádřeno v jednotkách g.m
-3

) [13].  

 

Obrázek 1.10 představuje specifickou tuhost a specifickou pevnost v tahu konvenčních 

konstrukčních kovů (ocel, titan, hliník, hořčík a berylium), dvě technické keramiky (nitrid 

křemíku (Si3N4) oxid hlinitý (Al2O3)) a vybrané kompozitní materiály.  

Kompozity jsou PMC vyztužené vybranými spojitými vlákny - uhlíkem, aramid, E-sklo 

a bor - a MMC, hliník obsahující částice karbidu křemíku. 

Zobrazeno je také berylium – hliník, které lze považovat spíše za druh kompozitu  

s kovovou matricí než za slitinu, protože vzájemná rozpustnost složek při pokojové teplotě 

je nízká [13]. 
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Obrázek 1.10: Specifická tuhost a specifická pevnost v tahu vybraných materiálů [13] 
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Tabulka 1.3: Přehled mechanických vlastností polymerních materiálů v čistém stavu a s příměsí skelných vláken [30] 

Materiál Modul pevnosti v tahu [MPa] Modul v ohybu [GPa] 

Čistý 30% obsah 

skelných vláken 

Čistý 30% obsah 

skelných vláken 

Polyetherketon 90 150 4 10 

Polypropylen sulfát 70 140 5 11 

Epoxidová pryskyřice  70 150 2,5 25 

Fenolová pryskyřice 60 90 3 20 

Polyester 60 140 3 8 

ABS 40 90 2,5 7 
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1.5 Materiály matrice a výztuže 

 

Pro výrobu kompozitních systémů bylo v této bakalářské práce zvoleno jako matrice 

biopolymer PLA a jako výztuž částice kopřivy dvoudomé. 

 

1.5.1 Kyselina polymléčná  

 

PLA je biologicky odbouratelný, biokompatibilní a obnovitelný termoplastický polyester  

s lineárním řetězcem, viz obrázek 1.11, který se získává hlavně z kukuřičného škrobu. 

Monomerní kyselina mléčná (LA) se vyrábí bakteriální fermentací kukuřice, cukrové třtiny, 

brambor a další biomasy. Kyselina mléčná za použití polymerace otevřeného kruhu laktidu 

nebo polykondenzací se mění na kyselinu polymléčnou [31]. PLA je velmi užitečný 

materiál, který se používá jako náhrada polymerů na bázi ropy kvůli jeho dobrým 

mechanickým vlastnostem a dobré zpracovatelnosti. PLA je však hydrofobní polymer a má 

špatnou houževnatost, pomalou rychlost degradace, méně reaktivních skupin postranních 

řetězců a nízkou tepelnou stabilitu. Lze jej snadno vyrobit s dobrou biokompatibilitou  

a tepelnou plasticitou. Ve srovnání s jinými biologicky odbouratelnými polyestery je 

kyselina polymléčná díky své dobré dostupnosti a nízké ceně biopolymerem s největším 

potenciálem. PLA vykazuje vyšší krystalinitu, která může vést k vyšší teplotě tání  

a křehkosti [32]. 

 

Obrázek 1.11: Strukturní vzorec kyseliny polymléčné [33] 

 

PLA je nejpoužívanější ekologický polymer a jeho biologická rozložitelnost je klíčovým 

bodem na prodejním trhu. Na obrázku číslo 1.12 lze pozorovat vizuální průběh 

biodegradace polymeru kyseliny polymléčné. PLA se v současné době používá  

v potravinářském průmyslu jako obalové fólie, nádoby, potravinářské výrobky a lahve  

s krátkou trvanlivostí. PLA je slibným biologicky rozložitelným polymerem 

(biopolymerem) pro různé aplikace v biomedicínské oblasti. PLA se také používá k výrobě 
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implantátů a zařízení na bázi biozdrojů. PLA a její kopolymery se používají v různých 

biomedicínských aplikacích, včetně stehů, šroubů a scaffoldů. PLA kopolymery byly také 

použity jako médium pro nosič léčiv [32].  

 

 

Obrázek 1.12: Vizuální průběh biodegradace polymeru PLA speciálním způsobem kompostování při zvýšené teplotě a 

vlhkosti prostředí [34]. 

 

1.5.2 Kopřivová vlákna  

 

Kopřivové vlákno se řadí do skupiny rostlinných vláken, které se získává ze stonků. Spolu 

s konopím, lnem patří do čeledi lýkových vláken [38]. Vlákna kopřivy byla označena jako 

materiál budoucnosti, jsou ekologicky šetrná, udržitelná a velmi potřebnou alternativou  

k syntetickým vláknům [35]. 

 

Dějiny 

 

Použití vlákniny z kopřivy není novým fenoménem. Ve skutečnosti lidé tímto způsobem 

používali kopřivová vlákna asi dva tisíce let, přičemž nejstarší záznamy pocházejí z doby 

bronzové ve Voldtofte v Dánsku. Existují také důkazy o výrobě kopřivy z celé Evropy, 

včetně Skandinávie, Polska a Německa, a také z Ruska, Číny a Japonska. 
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Použití vláken kopřivy u oděvů od 16. století pokleslo, protože začal růst bavlnářský 

průmysl, který se snadněji a pohodlněji sklízel. V Polsku byla kopřivová vlákna používána 

až do 17. století, kde byla nahrazena hedvábím, a ve Skotsku byla kopřivová vlákna 

používána až do 19. století, kde byla známá jako skotská tkanina. Během první světové 

války došlo v Německu ke krátkému oživení vláken kopřivy, kde byla kvůli nedostatku 

bavlny používána pro uniformy [35] [46]. 

 

V současné době je využití vláken kopřivy opět na vzestupu a potřeba udržitelných 

přírodních vláken se stává stále naléhavější. Kopřivy jsou biologicky odbouratelné, což je 

činí vhodnými pro vlákna na bázi plastů, jako je nylon, akryl a polyester. Jsou také méně 

náročné na zpracování než bavlna tak šetrnější k planetě [35]. 

 

Rostliny kopřivy 

 

Existují tři druhy kopřivy produkující vlákna. Jedná se o kopřivu evropskou, kopřivu 

Ramie a himálajskou kopřivu. Evropská kopřiva je komerčně nejobtížnější pěstovat, proto 

se do kopřivových přízí obvykle používá himálajská kopřiva. Rostlina se nachází v Africe  

a několika asijských zemích a bude dobře růst v úrodných lesních půdách, dorůstajících až 

do výšky 1,5 metru. Je zajímavé, že proces pěstování vláken kopřivy je pro planetu 

šetrnější než pěstování bavlny. Je to proto, že rostliny vyžadují méně vody a také méně 

pesticidů, což z nich dělá udržitelnější alternativu [35]. 
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Obrázek 1.13: Kopřiva dvoudomá 

 

Vlastnosti vláken 

 

Extrahovaná vlákna mají bílou barvu a jsou jemná, dlouhá a velmi silná, měří až 50 mm. 

Vlákna jsou dutá, což znamená, že jsou jedny z nejvíce izolujících díky vzduchu 

zachycenému uvnitř. Tkanina vytvořená z kopřivových vláken dobře udrží teplo, ale bude 

také prodyšná. Další vlastností, kterou je třeba zmínit je, že barva se nelepí na vlákna a při 

smíchání s barvenou vlnou získává příze lehce skvrnitý vzhled, který vytváří zajímavou 

tkaninu [35].  

 

Kopřivová vlákna jsou odolná proti žmolkování a vlákna a mají vyšší pevnost za mokra než 

za sucha. Jemnější příze lze spřádat pouze ze směsi s jinými materiály, což musí 

kompenzovat vysokou nerovnoměrnost v délce a jemnosti [36].  
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Možné použití [36]:  

● obalový materiál 

● bytový textil 

● geotextilie 

● koberce 

 

 

Obrázek 1.14: Textilie z kopřivového vlákna [37] 

 

Složení kopřivového vlákna 

 

Kopřivové vlákno patří mezi celulózová vlákna, ale obsahuje i další přírodní složky jako 

hemicelulózu, lignin, pektiny, dusíkaté látky, tuky, vosky, barviva [38]. 

 

                        Tabulka 1.4: Procentuální zastoupení jednotlivých složek kopřivového vlákna [38] 

Složení vlákna Hmotnostní zastoupení složky ve vlákně [%] 

Celulóza 80 

Hemicelulóza 9,5 

Lignin 1,2 

Pektin  1,8 

Ostatní příměsi 7,5 
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Celulóza 

 

Celulóza je hlavní strukturní složkou primárních buněčných stěn v rostlinách, řasách 

a některých bakteriích. Je nejrozšířenějším biopolymerem na zemském povrchu. Celulóza 

je lineární řetězec monomerů glukózy, které jsou spojeny prostřednictvím β- (1 → 4) 

glykosidové vazby. Je nerozpustná ve vodě a odolná vůči působení trávicích enzymů  

v lidské těle. Přírodní celulóza může být zařazeny do dvou tříd: přírodní a modifikovaná. 

Krystalická celulóza se skládá z intramolekulárních a intermolekulárních nekovalentních 

vodíkových vazeb, které ji činí nerozpustnou ve vodě a v běžných rozpouštědlech. Přírodní 

a modifikované celulózy se liší navzájem v množství krystalizace a vodíkových vazeb. 

Když tyto vodíkové vazby prasknou je krystalinita celulózy ztracena, která vede  

k rozpustnosti derivátu celulózy ve vodě [39]. 

 

Lignin 

 

Lignin představuje po celulóze druhý nejhojnější organický polymer na Zemi. Lignin v 

rostlinných sekundárních buněčných stěnách přispívá k tuhosti a hydrofobní povaze 

specializovaných buněk, které poskytují mechanickou podporu a provádějí transport vody. 

Lignin také hraje klíčovou roli v obraně rostlin, zejména proti invazi patogenů [40]. 

 

Hemicelulóza 

 

Hemicelulóza je přírodní polymer, jako je celulóza, skládající se z monomerů sacharidů. 

Hemicelulóza se však na rozdíl od homopolysacharidové celulózy skládá z různých 

monomerů sacharidů. Monomery, z nichž hemicelulóza tvoří polysacharidový řetězec, jsou 

tedy arabinóza, manóza, galaktóza, glukóza a xylóza. Vzhledem k tomu, že hemicelulóza 

má značné skupiny rozvětvených řetězců, je její struktura otevřenější a nekrystalická. 

Hemicelulóza je více hygroskopická než celulóza a přitahuje více molekul vody díky své 

otevřené struktuře. Stupeň polymerace hemicelulózy ve dřevě je asi 100–200, což je ve 

srovnání s celulózou, která je 10 000 je velmi nízká [41]. 
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Pektin  

 

Pektin je komplexní heteropolysacharid všudypřítomně se vyskytující v středné lamele  

a primární stěně rostlin. Zajišťuje konzistenci a mechanickou odolnost vůči rostlinným 

tkáním. Pektin hydratuje buněčnou stěnu a má schopnost gelovatění. Skládá se z lineárního 

řetězce α-(1→4) vázané kyselinou d-galakturonovou [42]. 
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2 Experimentální část 

 

Experimentální část bakalářské práce je věnována výrobě kompozitní fólie s přírodní 

částicovou výztuží, konkrétně se zabývá procesem mletí mikročástic kopřivy dvoudomé, 

následně popisuje výrobu fólie na mikro kompoundéru o různých koncentracích plniva  

a jejich následnému mechanickému testování na trhacím stroji a měření ohybové tuhosti, 

poté termické analýze. 

 

2.1 Mletí mikročástic 

 

Mletí mikročástic probíhalo pomocí planetového kuličkového mlýnku. Mletí probíhá 

primárně vysokoenergetickým nárazem mlecích kuliček a částečně třením mezi mlecími 

kuličkami a stěnou mlecí misky. K dosažení tohoto cíle se mlecí miska, obsahující materiál 

určený k mletí a mlecí kuličky, otáčí kolem své vlastní osy na hlavním disku otáčejícím  

se v opačném směru. Při určité rychlosti odstředivá síla způsobí, že se mletý materiál 

vzorku mlecí kuličky odrazí od vnitřní stěny mlecí misky, extrémně vysokou rychlostí 

dopadne mletý materiál na protilehlou stěnu mlecí misky. Výslednou velikost mikročástic  

a jejich čistotu ovlivňuje volba materiálu mlecích kuliček a jejich průměr, rychlost otáček 

mlecích misek a jejich materiál [43]. V této bakalářské práci pro mletí mikročástic byl 

použit planetový kuličkový mlýnek od firmy Fritsche, viz obrázek 2.1.  

 

Technické parametry: 

 Hmotnost vstupního materiálu – 3 g 

 Mlecí cyklus – 3 x 3 min 

 Rychlost otáčení – 800 ot/min 

 Velikost mlecí kuličky – 10 mm 
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Obrázek 2.1: Planetový kuličkový mlýnek (PULVERISETTE 7) 

 

Prvním krokem k získání mikročástic byl připravit námi zvolený materiál (kopřivová 

vlákna) na požadovanou délku přibližně 0,5 cm a poté byl zvolen průměr ocelových 

mlecích kuliček o průměru 10 mm. Je třeba poznamenat zejména to, že čím menší kuličky 

k mletí používáme, tím jsou namlety menší částice. Následně byli mlecí misky  

s materiálem a mlecími kuličkami zapuštění do centrálního disku. Případný přetlak 

vznikající v mlecí misce při mletí může být uvolněn kontrolovaně přes vestavěný ventil ve 

víku, což vytváří nejlepší podmínky pro dosažení přesných a reprodukovatelných výsledků 

mletí v nanoměřítku. 

Mlecí misky zapuštěné v centrálním disku jsou dále uzavřeny pomocí planetového 

pracovního válce a druhou ochranou proti úniku je segmentový kryt nad pracovním válcem. 

Pracovní cyklus mletí byl nastaven na 3 minuty a otáčky byly nastaveny na 800 ot/min 

podle velikosti mlecích kuliček. Morfologie namletých mikročástic byla přidána do přílohy. 
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2.2 Koupoundace materiálů 

 

Pro přípravu zkušebních vzorků bylo zapotřebí nejprve připravit masterbatch s PLA matricí 

a částicovým plnivem vláken kopřivy dvoudomé o koncentraci 1 hm % a 5 hm %. 

Vyrobený masterbatch zajistil lepší distribuci částic výztuže v matrici PLA. Pro přípravu 

masterbatche PLA vyztuženého s kopřivovými částicemi byl použit laboratorní mikro 

koupoundér Xplore MC 15HT, viz obrázek 2.2.  

 

 

 

Obrázek 2.2: Mikro kompoundér Xplore MC 15 HT 

 

Při kompoudaci byl do vodou chlazené násypky dodáván granulát polymeru PLA (Luminy 

LX 175) s částicemi kopřivy dvoudomé o koncentraci 1 hm % a 5 hm %. Laboratorní 

mikro koupoundér Xplore MC 15HT je určen pro rychlé a efektivní míchání malého 

množství materiálu do 15 ml s různými druhy plniv, včetně pevných částic. Při koupoudaci 

byly použity soufázové kónické šneky. Procesní parametry koupoundéru byly zvoleny 

podle materiálu PLA (Luminy LX 175) na 200 °C a otáčky šneků byly nastaveny na  

120 ot/min. Koupoundér umožňuje regulaci teplot v šesti různých topných zónách. Poslední 

sedmou zónu teploty tvoří teplota taveniny na výstupu. K důkladnému promísení částic 
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slouží vratný kanál, díky kterému je mísený materiál v případě uzavření trysky vrácen na 

čela soufázových kónických šneků. Po ustálení kroutícího momentu soufázových 

kónických šneků byl promísený materiál odebrán ve formě struny chlazené ve vodní lázni. 

Struny byly po vysušení sekány nožovým mlýnkem na granulát o velikosti (1 - 3 mm) viz 

obrázek 2.3, které byly následně použity pro následující výrobu kompozitních fólií. 

 

Technické parametry: 

 Teplota pracovního ústrojí – 200 °C 

 Teplota taveniny – 187 °C 

 Rychlost otáčení soufázových šneků – 120 ot/min 

 

 

Obrázek 2.3: Nasekaný masterbatch PLA vyztužený částicemi vláken kopřivy dvoudomé 

 

 

2.3 Výroba fólie 

  

Způsob přípravy kompozitních fólii byl proveden pomocí laboratorního mikro kompoudéru 

Xplore MC 15 HT, ke kterému byla připojena vytlačovací hlava o rozměru 0,2 mm 

společně s jednotkou zajišťující chlazení, a odtah folie viz obrázek 2.4.  

Laboratorní mikro kompoudér MC 15 HT obsahuje soufázové kónické šneky s průměrem  

9 mm až 22 mm, které díky rotaci promísí a homogenizuje roztavený materiál. Pro výrobu 
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kompozitních fólií byl do násypky vložen zvážený materiál, který obsahoval nasekaný 

masterbatch, který je zohledněn kapitola 2.2, spolu s polymerním granulátem PLA (Luminy 

LX 175), který byl odebírán soufázovými kónickými šneky do pracovní komory. Vlivem 

teplotního účinku a tlaku vyvolaného rotací soufázových kónických šneků byl materiál 

roztaven a homogenizován. Dobré roztavení a homogenizaci částicové výztuže poznáme 

podle ustálení kroutícího momentu soufázových kónických šneků. Výslednou kompozitní 

fólii zajišťuje vytlačovací hlava o rozměru 0,2 mm. Procesní parametry koupoundéru byly 

nastaveny na 200 °C a otáčky soufázových kónických šneků byly nastaveny na 100 ot/min. 

Tímto způsobem bylo vyrobeno 6 folií, viz tabulka číslo 2.1. Jako změkčovadlo bylo 

použito acetyl-tributyl citrát ve formě kapaliny (dále ATBC) v hmotnostním poměru 10 %. 

Kromě změkčovadla byla do matrice PLA přidána výztuž s částicovým plnivem kopřivy 

dvoudomé o koncentraci 1; 5 hm %. 

 

Tabulka 2.1: Seznam vyrobených fólií 

Vzorek 

PLA 

PLA/10ATBC 

PLA/1K 

PLA/5K 

PLA/10ATBC/1K 

PLA/10ATBC/5K 

 

PLA- kyselina polymléčná (matrice folie), 10ATBC - acetyl-tributyl citrát o 10 hm % (změkčovadlo), 1K- částicová výztuž 

kopřivy dvoudomé o 1 hm %, 5K- částicová výztuž kopřivy dvoudomé o 5 hm % 
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Obrázek. 2.4: Mikro kompoundér Xplore MC 15 HT společně s jednotkou zajišťující chlazení a odtah folie 

 

 

Technické parametry: 

 Teplota pracovního ústrojí – 205 °C 

 Teplota taveniny – 200 °C 

 Rychlost navíjecího válce – 50 ot/min 
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2.5 Měření tloušťky 

 

Vyrobené folie byly následně ořezány na požadovaný rozměr 150x15 mm, poté byla 

změřena tloušťka na tloušťkoměru D – 2000 T od firmy SCHMIDT viz obrázek číslo 2.5 

Každý vzorek od každé vyrobené fólie byl třikrát přeměřen v odlišných místech a za 

pomocí aritmetického průměru byla vypočtena hodnota tloušťky folie. 

 

 
  

Obrázek 2.5: Měření tloušťky kompozitní folie na tloušťkoměru od firmy SCHMIDT 

 

 

 

 

 

 

 



38 

2.6 Měření pevnosti v tahu 

 

Měření zkoušky tahem bylo provedeno na trhacím stroji TIRAtest 2300 viz obrázek 2.6. 

Zkušební stroj TIRAtest 2300 funguje na principu měření síly a deformaci vzorků, které 

vznikají při pohybu příčné hlavy při dané rychlosti Zkouška tahem je statická zkouška, 

kdy je zkušební vzorek zatěžován pomalu vzrůstající zatěžovací silou, vzorek je zatížen na 

tah. Zkouška probíhala podle normy ČSN EN ISO 527-1. Zkoušený materiál byl nařezán 

do vzorku na požadovaný tvar (150x15 mm), který byl upínán do stroje pomocí čelistí, 

vzdálenost mezi čelistmi byla 100 mm. Při měření byla použita měřící hlava s velikostí 

 10 kN. Rychlost zkoušení vzorků byla 5 mm/min.  

 

 

Obrázek 2.6: Trhací přístroj TIRAtest 2300 
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Stroj TIRAtest 2300 během zkoušení zaznamenával a vyhodnocoval celou řadu veličin jako 

například (měřena síla F [N] a modul pružnosti v tahu Et [MPa]). Zkušební vzorky měli 

různé rozměry tloušťky t [mm], tak hodnoty jednotlivých rozměrů vzorku byly zadávány 

do softwaru. Průběh zkoušky byl vyhodnocen pomocí softwaru LabControl s modulem 

Tah-Tlak. Výsledkem tahové zkoušky je tahový diagram (závislost zatěžovací síly F [N] na 

prodloužení vzorku). Z naměřených hodnot pevnosti v tahu byla přepočítána napětí podle 

vztahu (1). 

 

Výpočet napětí    [MPa] se vypočítá podle vzorce: 

  
 

    
 (1) 

Kde: 

 - Napětí [MPa] 

F – Síla [N] 

t – tloušťka fólie [mm] 

a – šířka fólie [mm] 

 

Technické parametry: 

 Rychlost zkoušených vzorků - 5 mm/min 

 Upínací délka – 100 mm 

 Měřící hlava s předpětím – 10 kN 

 Norma - ČSN EN ISO 527-1 
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2.7. Měření ohybové tuhosti 

 

Měření ohybové tuhosti funguje na principu, při které se tuhost v ohybu stanoví z měření 

síly odporu vzorku proti ohýbání. Metoda je definována normou ČSN 80 0858 „Zkoušení 

tuhosti a pružnosti plošných textilií“. Vyjadřuje se jako ohybový moment Mo  v [mN.cm] 

[44]. Měření bylo provedeno na tuhoměru TH-5 viz obrázek 2.7. Na tuhoměru bylo možné 

měřit podle normy vzorky s velikostí 2,5x5 cm. Vzorek byl upnut do čelistí tak, aby jeho 

horní okraj byl zároveň s okrajem čelisti.  
 

 

 

Obrázek 2.7: Tuhoměr TH-5 

 

 

Ohybová tuhost se vypočítá podle vzorce [44]: 

        (2) 

  
 

 
 
    

   
       (3) 

Kde:  

MO – ohybový moment [mN.cm] 

F1 – síla potřebná k ohybu vzorku [N] 

K – konstanta vypočtená z rozměru vzorku - viz norma ČSN 80 0060 
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l – délka měřeného vzorku při výchylce 60° [cm] 

b – pracovní šířka vzorku [cm] 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 2.8: Schéma tuhoměru 

 

Při měření tuhosti se vzorek upevněný v čelisti zkušebního přístroje dotýká volným 

koncem čidla přístroje. Měřený vzorek je namáhán na ohyb otáčení čelistí do výchylky 60° 

od svislé osy silou, potřebnou pro tuto deformaci zkoušeného vzorku. Konečná hodnota 

naměřené síly je úměrná dílkům na stupnici [39]. 

 

Technické parametry: 

 Počet měření – 5 

 Velikost vzorku – 2,5x5 cm 

 Norma -  ČSN 80 0858 

 

2.8 Objemová měrná hmotnost 

 

Je to vztah mezi hmotností vzorku a jejich objemem. Pro výpočet objemové hmotnosti je 

nutné znát rozměry a hmotnost vzorků. Vzorky byly připraveny na rozměr 25x50 mm, poté 

byla změřena tloušťka t [mm] na tloušťkoměru SCHMIDT a následně byly zváženy na 

analytické váze Sartorius. 

 

Objemová měrná hmotnost je vypočítána vztahem: 

 

   
 

     
 (4) 
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Kde: 

   – plošná hmotnost [kg.m
-3

] 

m – hmotnost vzorku [kg] 

a – šířka vzorku [m] 

b – tloušťka vzorku [m] 

l – délka vzorku [m] 

 

2.9 Diferenciální skenovací kalometrie 

 

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) je experimentální termo-analytická metoda 

určená k analýze teplotních vlastností materiálu. Výsledné hodnoty jsou získány jako 

funkce závislosti teploty a času a jsou vypočteny podle vztahu (5) [45].  

  
 

 
 (5) 

Kde: 

q – tepelný tok [W] 

Q – teplo [J] 

t – čas [s] 

 

Princip metody spočívá v kontrolovaném ohřívání a chlazení referenční nádoby společně 

s nádobou se zkoumaným materiálem a vzájemným porovnáním jejich tepelného toku. 

Tepelný tok je veličina udávající míru prostupu a akumulace či nárůstu tepla v nádobě, 

potažmo vzorku [45]. 

 

Praktickým využitím DSC je stanovení teploty skelného přechodu (Tg), teploty tání (Tm) 

a teploty krystalizace (Tc), neboli k určení fázových změn materiálu. Typická 

termodynamická křivka testovacího cyklu, tj. zahřívání a následného chlazení obsahuje 

právě tyto tři výše zmíněné teploty. Teplota skelného přechodu se vyznačuje pozvolným 

stoupáním křivky. Teplota tání je vrcholný pík grafu a teplota krystalizace je naopak pík 

spodní viz obrázek. Matematicky lze Tg vyjádřit jako inflexní bod funkce získaný druhou 

derivací v daném bodě, horní a spodní pík lze iterovat jako lokální či absolutní maxima či 
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minima. Teplo Q potřebné pro ohřátí na požadovanou teplotu lze získat integrací v daném 

bodě [45]. 

 

Obrázek 2.9: Graf DSC znázorňující závislost tepelného toku na teplotě a tři termodynamicky významné teploty – Tg, Tm, 

Tc [45] 

 

Experimentální měření bylo provedeno na kalorimetru DSC 3+ od firmy Metler Toledo viz 

obrázek 2.9. Před měřením bylo nutné připravit vzorky k termickému měření. Měřený 

vzorek byl vysekán změřen na analytické váze Mettler Toledo XSE 105 Dual Range a byl 

vložen do hliníkových pánviček a spolu s víkem byl zalisován pomocí lisu od firmy Mettler 

Toledo. Hmotnost jednotlivých vzorků se pohybovala okolo 10 mg. 

 

Program měření: 

 

1. Izoterma 1 minuta, 25 °C 

2. Ohřev 25 °C až 200 °C, rychlost 10 °C/min 

3. Chlazení 200 °C až 25 °C, rychlost 10 °C/min 

 



44 

 
Obrázek 2.10: Kalorimetr DSC 3+ od firmy Metler Toledo 

 

 

Technické parametry: 

 

 Rychlost ohřevu: 0,1 °C/min až 50 °C/min 

 Teplotní rozsah pece: -120 °C až 700 °C 

 Teplotní přesnost: 0,1 °C 

 

 

2.10 Měření velikosti částic 

 
Měření velikosti částic probíhalo na laserovém analyzátoru Horiba LA-920. Laserový 

analyzátor funguje na principu dynamického rozptylu světla. 

 

Dynamické rozptylování světla pracuje na principu Brownova pohybu částic. Tato metoda 

měří Brownův pohyb částic a přiřazuje mu velikost měřených částic. Brownovský pohyb je 

náhodný pohyb částic, ke kterému dochází v důsledku dopadu molekul rozpouštědla, které 

jsou kolem měřených částic. Čím větší částice, tím pomalejší Brownův pohyb. Měří-li se 

díky brownovskému pohybu, intenzita rozptýleného světla se mění a je detekována pomocí 

vhodného optického uspořádání [48]. Tato technika je založena na měření kolísání intenzity 

rozptýleného světla laserového paprsku kolem jeho průměrné hodnoty [49].  
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1. Měření zkoušky tahem 

 

Tabulka 3.1: Naměřené hodnoty pevnosti v tahu (Síla F [N]) 

Vzorek Aritmetický 

průměr [N] 

Směrodatná 

odchylka [N] 

Variační 

koeficient 

[%] 

Interval 

spolehlivosti [N] 

PLA 142,81 12,45 9,0 <135,9 - 149,7> 

PLA/10ATBC 75,89 12,13 16,6 <68,6 - 83,2> 

PLA/1K 111,52 24,83 23,2 <96,5 - 126,5> 

PLA/5K 103,47 12,63 12,2 <95,8 - 111,1> 

PLA/10ATBC/1K 50,12 3,69 7,7 <47,9 - 52,4> 

PLA/10ATBC/5K 42,97 11,27 27,4 <36,1 - 49,8> 

PP kelímek 308,14 56,7 18,4 <275,7 - 340,9> 

 

        Obrázek 3.1: Krabicové grafy vzorků pevnosti v tahu F [N] 
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Z obrázku 3.1 je viditelné, že na grafu má nejvyšší pevnost v tahu fólie PP kelímek. PLA 

fólie, do které nebylo přidáno žádné změkčovadlo ani plnivo se jevila jako pevnější oproti 

vzorkům, do kterého bylo přidáno plnivo. S rostoucí koncentrací plniva a počtem složek 

v matrici pevnost fólií klesá. 

 

Tabulka 3.2: Naměřené hodnoty zkoušky tahem Modulu pružnosti Et [MPa] 

Vzorek Aritmetický 

průměr 

[MPa] 

Směrodatná 

odchylka 

[MPa] 

Variační 

koeficient 

[%] 

Interval spolehlivosti 

[MPa] 

PLA 1749,4 337,9 20,0 < 1562,3 -1936,5 > 

PLA/10ATBC 1808,6 672,7 37,2 < 1402,0 - 2215,1 > 

PLA/1K 1000,5 165,2 17,2 < 902,7 - 1102,4 > 

PLA/5K 1096,3 260,4 24,7 < 938,9 - 1253,6 > 

PLA/10ATBC/1K 1064,5 127,0 12,4 < 987,7 - 1141,3 > 

PLA/10ATBC/5K 740,2 92,1 13,0 < 684,6 - 795,9 > 

PP kelímek 1317,6 247,1 18,75 < 1174,9 - 1459,7 > 

  

Z tabulky 3.2 vyplývá, že nejvyšší modul pružnosti Et ze všech naměřených vzorků má 

vzorek PLA, do kterého bylo přidáno změkčovadlo (ATBC) o 10 hm %. Oproti tomu 

nejnižší modul pružnosti má vzorek PLA, do kterého bylo přidáno změkčovadlo (ATBC)  

o 10 hm % a také výztuž kopřivy dvoudomé o koncentraci 5 hm %. Tahové grafy se 

závislostí naměřené síly F a prodloužením byly přidány do přílohy. 
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3.2. Napětí v tahu 

 

Napětí v tahu   [MPa] bylo vypočteno podle vztahu (1). 

 
Tabulka 3.3: Hodnoty k výpočtu napětí   [MPa] 

Vzorek F [N] a [mm] t [mm]   [MPa] 

PLA 142,81 15 0,22 43,28 

PLA/10ATBC 75,89 15 0,11 45,99 

PLA/1K 111,52 15 0,26 28,59 

PLA/5K 103,47 15 0,25 27,59 

PLA/10ATBC/1K 50,12 15 0,10 33,41 

PLA/10ATBC/5K 42,97 15 0,12 23,87 

PP kelímek 308,14 15 0,18 114,13 

 

 
Obrázek 3.2: Grafické znázornění vzorků napětí   [MPa] 

 

Z Obrázku 3.2 vyplývá, že nejvyšší napětí v tahu   má PP kelímek s hodnotou 114,13 MPa  

a nejnižší napětí má vzorek se změkčovadlem a 5 hm % výztuže kopřivy dvoudomé 

s hodnotou 23,87 MPa. 
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3.2 Měření ohybové tuhosti  

 
Tabulka 3.4: Statistické hodnoty ohybového momentu MO [mN.cm] 

Vzorek Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient 

[%] 

Interval 

spolehlivosti 

Tloušťka 

[mm] 

PLA 0,63 0,04 7,67 <0,58 - 0,68> 0,20 

PLA/10ATBC 0,07 0,01 2,02 <0,06 - 0,08> 0,11 

PLA/1K 0,64 0,05 8,56 <0,58 - 0,70> 0,23 

PLA/5K 0,98 0,09 9,90 <0,87 - 1,09> 0,26 

PLA/10ATBC/1K 0,10 0,02 24,36 <0,08 - 0,12> 0,13 

PLA/10ATBC/5K 0,61 0,31 57,41 <0,23 - 0,99> 0,19 

PP kelímek 0,26 0,06 27,44 <0,17 - 0,35> 0,15 

 

 

 
Obrázek 3.3: Grafické znázornění ohybového momentu [mN.cm] 

 

Výsledný ohybový moment je značně závislý na tloušťce materiálu, bohužel v tomto 

výpočtu není tento fakt zohledňován. 
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3.3. Stanovení měrné objemové hmotnosti  

 
Tabulka 3.5: Statistické hodnoty měrné objemové hmotnosti [kg.m-3] podle vztahu (3). 

Vzorek Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient 

[%] 

Interval 

spolehlivosti 

PLA 1175,2 49,6 4,7 < 1113,7 - 1236,7> 

PLA/10ATBC 1140,1 61,4 6,0 <1063,8 - 1216,3> 

PLA/1K 1028,7 33,8 3,7 <986,7 - 1070,7> 

PLA/5K 1146,2 36,5 8,2 <1101,4 – 1189,0> 

PLA/10ATBC/1K 1066,0 102,9 10,8 <938,3 - 1193,7> 

PLA/10ATBC/5K 1201,2 95,9 8,9 <1082,2 - 1320,2> 

PP kelímek 924,7 7,4 0,9 <915,5 - 933,8> 

 
Obrázek 3.4: Grafické znázornění měrné objemové hmotnosti [kg.m-3] 
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4.4. Měření diferenciální skenovací kalorimetrie  

 

 

Obrázek 3.5: DSC – porovnání PLA – PLA/10ATBC 

 

Na obrázku 3.5 jsou uvedeny DSC křivky vzorků PLA a PLA/10ATBC. První pík na 

křivkách představuje teplotu skelného přechodu. U vzorku PLA byla teplota skelného 

přechodu 66 °C a u vzorku PLA/10ATBC byla 57,07 °C. Druhý významný pík představuje 

teplotu studené krystalizace, kde probíhá exotermní reakce, kdy je teplo uvolňováno daným 

materiálem. Z druhého píku na grafu je viditelné, že změkčovadlo ATBC o 10 hm %  

u vzorku PLA/10ATBC vykazuje vyšší teplotu studené krystalizace (110,52 °C). Třetí 

významný pík charakterizuje teplotu tání materiálu, dochází k endotermní rekci, kde je 

teplo spotřebováno daným materiálem. V tomto bodě dochází k tání krystalů, případně  

ke štěpení makromolekul. Teplota tání u vzorku PLA byla 154,71 °C a u vzorku 

PLA/10ATBC se projevila dvěma píky: 146,05 °C a 153,63 °C. 
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Obrázek 3.6: DSC – porovnání PLA/1K – PLA/5K 

 

Na obrázku 3.6 jsou uvedeny DSC křivky vzorků PLA/1K a PLA/5K. První pík na 

křivkách v tomto grafu představuje teplotu skelného přechodu. Jak je viditelné z grafu se 

zvyšujícím se plnivem kopřivy dvoudomé o koncentraci 1 hm % a 5 hm % se u vzorku 

PLA/5K teplota zeskelnění Tg snižuje. Další pík na grafu představuje průběh studené 

krystalizace, kde probíhá exotermní reakce. Z grafu vyčteme, že teplota studené 

krystalizace Tcc se nepatrně snižuje se zvyšujícím se plnivem kopřivy dvoudomé. Třetí pík 

na grafu nám vyznačuje endotermní děj, při kterém je teplo spotřebováno materiálem. 

Vyznačuje se jako teplota tání Tm. U vzorku PLA/1K byla teplota tání 155,17 °C a u vzorku 

PLA/5K byla 154,99 °C. Z toho vyplývá, že vzorek s nižším obsahem plniva kopřivy 

dvoudomé měl vyšší teplotu tání Tm. 
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Obrázek 3.7: DSC – porovnání PLA/1K - PLA/10ATBC/1K 

 

Na obrázku 3.7 jsou uvedeny DSC křivky a porovnání vzorků PLA/1K  

a PLA/10ATBC/1K. Oba vzorky mají stejný hmotnostní podíl kopřivy dvoudomé  

(1 hm %), ale k jednomu vzorku bylo přidáno změkčovadlo ATBC o 10 hm %. První pík na 

křivkách v tomto DSC grafu představuje teplotu skelného přechodu. Z grafu je viditelné, že 

přidáním změkčovadla ATBC o 10 hm % se teplota zeskelnění Tg snižuje. Teplota 

zeskelnění byla znázorněna pomocí dvou píku. Vzorek PLA/1K byly teploty zeskelnění 

65,49 °C a 67,14 °C. U druhého vzorku, kde bylo přidáno změkčovadlo PLA/10ATBC/1K 

byly teploty zeskelnění 55,71 °C a 59,69 °C. Znatelný rozdíl nám přináší druhý pík na 

grafu, který vyznačuje teplotu studené krystalizace Tcc, kde probíhá exotermní reakce, kdy 

je teplo odebíráno daným materiálem. Z druhého píku na grafu je viditelné, že vzorek se 

změkčovadlem vykazuje nižší teplotu studené krystalizace a to 108,35 °C oproti vzorku bez 

změkčovadla s teplotou studené krystalizace 130,08 °C. Třetí významný pík charakterizuje 

teplotu tání materiálu Tm, kde probíhá endotermní děj (teplo je spotřebováno měřeným 

materiálem). U vzorku PLA/10ATBC/1K, kde bylo použito změkčovadlo, se teplota tání 

projevila dvěma píky a to 145,35 °C a 153,51 °C u vzorku bez změkčovadla byla teplota 

tání 155,17 °C, z toho vyplývá, že přidáním změkčovadla do vzorku se snižuje teplota tání 

a tání probíhá ve dvou vrcholech. 
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Obrázek 3.8: DSC – porovnání PLA/10ATBC/5K - PLA/5K 

 

Na obrázku 3.8 jsou uvedeny DSC křivky a porovnání vzorků PLA/5K  

a PLA/10ATBC/5K. Oba měřené vzorky mají stejný hmotnostní podíl výztuže kopřivy 

dvoudomé (5 hm %), ale k jednomu vzorku bylo přidáno změkčovadlo ATBC o 10 hm %. 

První pík na křivkách v tomto DSC grafu představuje teplotu skelného přechodu Tg. Z grafu 

je patrné, že přidáním změkčovadla ATBC o 10 hm % se první hodnota píku teploty 

zeskelnění snižuje. U vzorku, kde bylo přidáno změkčovadlo, byla teplota zeskelnění 

znázorněna pomocí dvou píku a to 57,98 °C a 65,08 °C. Druhý vzorek PLA/5K bez 

změkčovadla vyznačoval teplotu skelného přechodu 64,68°C. Druhý pík na grafu 

vyznačuje teplotu studené krystalizace Tcc, kde probíhá exotermní reakce, kdy je teplo 

odebíráno měřeným materiálem. Z druhého píku na DSC křivkách je viditelný znatelný 

rozdíl, že vzorek se změkčovadlem vykazuje nižší teplotu studené krystalizace a to  

112,98 °C oproti vzorku bez změkčovadla s teplotou studené krystalizace 129,76°C. Třetí 

významný pík charakterizuje teplotu tání materiálu Tm, kde probíhal endotermní děj, teplo 

bylo spotřebováno měřeným materiálem. U vzorku se změkčovadlem PLA/10ATBC/5K, 

byla naměřena teplota tání opět ve dvou vrcholech a to 148,06 °C a 154,18 °C a u vzorku 

bez změkčovadla byla teplota tání 154,99 °C. Vzorek PLA/10ATBC/5K měl díky 

změkčovadlu ATBC nižší teploty tání.  
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Obrázek 3.9: DSC – porovnání PLA/10ATBC/1K – PLA/10ATBC/5K 

 

Na obrázku 3.9 jsou uvedeny DSC křivky a porovnání vzorků PLA/10ATBC/1K 

a PLA/10ATBC/5K. Oba měřené vzorky mají stejný hmotnostní podíl změkčovadla ATBC 

o 10 hm %, ale mají různý hmotnostní podíl výztuže kopřivy dvoudomé (1 hm %  

a 5 hm%). První pík na křivkách v tomto DSC grafu značí teplotu skelného přechodu Tg.  

Z grafu vyplývá, že čím více se přidá výztuže kopřivy dvoudomé do matrice PLA spolu se 

změkčovadlem, tak dochází k narůstající teplotě skelného přechodu. Teplota zeskelnění 

byla znázorněna pomocí dvou píku. U vzorku, kde bylo přidáno vyšší hmotnostní podíl 

výztuže (5 hm %) kopřivy dvoudomí spolu se změkčovadlem byly teploty zeskelnění  

55,71 °C a 59,69 °C. Druhý pík na grafu vyznačuje teplotu studené krystalizace Tcc, kde 

probíhá exotermní reakce. Z druhého píku na DSC vyplývá, že se zvyšující se koncentrací 

plniva kopřivy dvoudomé se teplota studené krystalizace zvyšuje. U vzorku s vyšším 

hmotnostním podílem plniva a změkčovadlem byla teplota studené krystalizace 112,98 °C 

oproti vzorku s nižší koncentrací plniva a změkčovadlem byla teplota studené krystalizace 

108,35 °C. Třetí významný pík charakterizuje teplotu tání materiálu Tm, kde probíhal 

endotermní děj, teplo bylo spotřebováno měřeným materiálem. U obou vzorků byla teplota 

tání znázorněna pomocí dvou píku. U vzorku se změkčovadlem a vyšší koncentrací plniva 

kopřivy dvoudomé (5 hm %) byly naměřené teploty tání a to 148,06 °C a 154,18 °C.  

U vzorku s menší koncentrací výztuže (1 hm %) kopřivy dvoudomé spolu se 
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změkčovadlem byly teploty tání 145,35 °C a 153,51 °C. Vzorek s nižší koncentrací plniva 

měl nižší teploty tání.  

 

 
 

Obrázek 3.10: DSC – PP kelímek 

 

Na obrázku 3.10 je zobrazena DSC křivka PP kelímku. Pík DSC křivky charakterizuje 

teplotu tání materiálu Tm, kde dochází k endotermní rekci, teplo je spotřebováno daným 

materiálem. V tomto bodě nastává štěpení makromolekul. Teplota tání PP kelímku byla 

znázorněna pomocí dvou píku a to 159,68 °C a 169,02 °C. 

 

Tabulka 3.6: Teplota zeskelnění (Tg), teplota studené krystalizace (neboli dokrystalizace), (Tcc), teplota tání (Tm) vzorků 

Vzorek Teplota 

zeskelnění 

Tg [°C] 

Studená 

krystalizace 

Tcc [°C] 

Změna 

entalpie H 

[J/g] pro Tcc 

Teplota tání 

Tm [°C] 

Změna 

entalpie H 

[J/g] pro Tm 

PLA 66,0 - - 154,7 2,4 

PLA/10ATBC 57,1 110,5 24,2 146,1;(153,6) 18,3 

PLA/1K 65,5; (67,1) 110,1 3,0 155,2 4,3 

PLA/5K 64,7 129,8 3,9 155,0 7,4 

PLA/10ATBC/1K 55,7; (59,7) 108,4 28,9 145,4;(153,5) 23,3 

PLA/10ATBC/5K 58,0; (65,1) 113,0 20,6 148,1;(154,6) 22,2 

PP kelímek - - - (159,7) 169,0 86,9 
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4.5 Měření velikosti částic 

 
Tabulka 3.7: Statistické hodnoty měření velikosti částic  

 

Materiál Průměr [μm] Směrodatná 

odchylka [μm] 

Variační 

koeficient [%] 

Interval 

spolehlivosti [μm] 

Kopřiva 32,51 44,20 135,97 < 30,55 – 34,47 > 

 

 
 

Obrázek 3.10: Grafická hodnota velikosti částic 
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Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo vyrobit kompozitní fólie vyztužené odpadní surovinou 

z lýkových vláken, konkrétně kopřivou dvoudomé a poté a otestovat jejich mechanické 

a termické vlastnosti. Využití kopřivy jako plniva zaručuje její obrovský ekologický 

a ekonomický potenciál. Výhodou kopřivy oproti jiným lýkovým vláknům jako len  

a konopí je takový, že roste téměř všude jako vytrvalá rostlina, na rozdíl od lnu a konopí, 

které se musí každoročně vysévat. Kopřiva je také méně náročná na pěstování než bavlna, 

jako další celulózových vláken. 

 

Obsažené složky v matrici kyseliny polymléčné jako acetyltributylcitrát a částice z vláken 

kopřivy dvoudomé jsou na přírodní bázi, to znamená, že zajišťují rychlejší degradabilitu 

kompozitních systémů. 

 

Jako první zkouška pro mechanické testování kompozitních systémů byla zvolena pevnost 

v tahu. Při zkoušce pevnosti v tahu byla zjištěno, že použitím vyšší hmotnostní koncentraci 

výztuže kopřivy dvoudomé zajišťuje nižší pevnost oproti kompozitům, kde bylo přidáno 

jen samotného změkčovadlo acetyltributylcitrátu. Všechny vyrobené fólie mají znatelně 

nižší pevnost tahu oproti porovnávanému polypropylenovému kelímku. Jako nejvyšší 

modul pružnosti z vyrobených fólií má kyselina polymléčná, do které bylo přidáno 

změkčovadlo acetyltributylcitrát. Naopak nejnižší modul v pružnosti má fólie s PLA 

matricí, do které bylo přidáno změkčovadlo a 5 hm % výztuže mikročástic kopřivových 

vláken. Při měření ohybové tuhosti bylo zjištěno, že s rostoucí koncentrací plniva částic z 

kopřivových vláken se ohybová tuhost zvyšuje. Naopak nejnižší ohybovou tuhost má fólie 

s PLA matricí, do které bylo přidáno změkčovadlo. 

 

Při měření termických vlastností vyrobených fólií a porovnávajícího polypropylenového 

kelímku bylo zjištěno, že vyrobené fólie mají teplotu skelného přechodu Tg 55 - 67 °C, 

takže oproti porovnávanému polypropylenovému kelímku není vhodná pro výrobu kelímku 

určené pro horké nápoje. To znamená, že po kontaktu horké kapaliny s vnitřní stěnou 

kelímku se kelímek změkne, a dojde k výraznému snížení pevnosti a ohybové tuhosti, tzn. 
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že by mohlo dojít ke značné deformaci a neschopnost kelímek uchopit v ruce. Teplota tání 

Tm se pro PLA kompozit pohybuje v rozmezí 145 – 155 °C, což je srovnatelné s běžně 

používanými kelímky. Možnost využití kelímku z PLA kompozitů, pro horké nápoje, 

zajistíme dokrystalizováním, nebo přidání jiných aditiv. 

 

Využití vyrobených fólií nachází své uplatnění například jako jednorázový kelímek na 

studené nápoje, nebo jako jednorázový obalový materiál pro potravinářský průmysl. Díky 

své nízké ceně kopřivové výztuže, by v budoucnu mohli nahradit obalové materiály na bázi 

ropy a mohli by tak šetřit životní prostředí. 

 

Kompostování čistého PLA je nutné provádět průmyslově, přídavek biodegradabilních 

částic by měl tento proces usnadnit. Téma recyklovatelnosti vyrobených fólií by proto 

mohlo být zpracováno v dalších pracích, je možné se zaměřit na kompostování, kde by 

probíhalo porovnání čisté PLA fólie s kompozitními. Podle předpokladu by fólie s vyšší 

koncentrací částic plniva kopřivových vláken degradovala rychleji než fólie z čistého PLA. 

Uvedené materiály jsou biodegradabilní. 
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Přílohy 

Příloha č.1: Morfologie namletých částic kopřivy dvoudomé  

 

Obrázek P1: Morfologie mikročástic kopřivy dvoudomé namleté na planetovém kuličkovém mlýnku (PULVERISETTE 7) 
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Příloha č.2: Měření zkoušky tahem 

        Tabulka P1: Vzorek č.1 PLA 

 
t [mm] Fmax [N] Smax [mm] Et [MPa] Amax [%] 

1 0,20 153,86 2,35 2815,61 2,35 

2 0,21 160,62 3,21 1672,00 3,21 

3 0,21 134,34 5,25 1451,34 5,25 

4 0,21 141,05 3,43 2004,6 3,43 

5 0,21 157,53 4,12 1542,59 4,12 

6 0,22 156,87 4,48 1891,3 4,48 

7 0,22 143,22 4,74 1632,79 4,74 

8 0,22 156,16 4,23 1990,25 4,23 

9 0,22 140,15 7,06 1449,53 7,06 

10 0,22 140,4 5,96 1704,27 5,96 

11 0,22 131,90 4,66 1737,38 4,66 

12 0,22 146,30 4,54 1411,81 4,54 

13 0,22 139,59 5,62 1615,56 5,62 

14 0,23 123,99 15,84 1805,48 15,84 

15 0,23 116,15 3,99 1516,48 3,99 

 

Obrázek P2: Tahový diagram vzorku č.1 PLA 
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        Tabulka P2: Vzorek č.2 PLA/10ATBC 

 
t [mm] Fmax [N] Smax [mm] Et [MPa] Amax [%] 

1 0,09 51,99 2,12 967,69 2,12 

2 0,10 56,89 2,84 675,46 2,84 

3 0,11 63,86 2,85 828,33 2,85 

4 0,11 73,99 1,94 2083,75 1,94 

5 0,11 73,43 1,70 2825,16 1,70 

6 0,11 95,29 1,91 2493,5 1,91 

7 0,12 77,8 2,39 1671,49 2,39 

8 0,12 74,54 2,00 2119,73 2,00 

9 0,12 85,14 1,82 2285,12 1,82 

10 0,12 80,16 1,92 1364,76 1,92 

11 0,12 75,95 1,91 1757,26 1,91 

12 0,13 86,91 1,91 2118,47 1,91 

13 0,13 90,71 2,03 2320,48 2,03 

 

Obrázek P3 : Tahový diagram vzorku č.2 PLA/10ATBC 
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        Tabulka P3: Vzorek č.3 PLA/1K 

 
t [mm] Fmax [N] Smax [mm] Et [MPa] Amax [%] 

1 0,24 68,06 7,39 777,27 7,39 

2 0,24 92,14 3,45 922,84 3,45 

3 0,25 118,38 5,81 969,48 5,81 

4 0,26 110,50 4,16 1175,24 4,16 

5 0,26 112,71 4,17 1165,11 4,17 

6 0,26 90,80 3,61 1051,73 3,61 

7 0,26 157,79 3,83 1267,07 3,83 

8 0,26 148,49 6,85 1210,21 6,85 

9 0,26 90,11 8,57 1024,51 8,57 

10 0,26 142,14 6,19 1040,95 6,19 

11 0,27 118,15 6,20 776,76 6,20 

12 0,27 106,13 10,83 895,14 10,83 

13 0,28 94,36 13,08 756,72 13,08 

 

Obrázek P4: Tahový diagram vzorku č.3 PLA/1K 
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        Tabulka P4: Vzorek č.4 PLA/5K 

 
t [mm] Fmax [N] Smax [mm] Et [MPa] Amax [%] 

1 0,23 119,62 4,50 1501,34 4,50 

2 0,23 120,79 4,21 1489,62 4,21 

3 0,24 107,65 16,45 1082,79 16,45 

4 0,24 107,06 20,54 1041,74 20,54 

5 0,24 121,47 4,82 1144,64 4,82 

6 0,25 99,71 3,68 1306,46 3,68 

7 0,25 90,47 3,37 1090,69 3,37 

8 0,25 93,13 4,13 583,98 4,13 

9 0,25 90,28 5,70 892,51 5,70 

10 0,25 114,4 4,83 1382,49 4,83 

11 0,26 97,40 4,64 1038,68 4,64 

12 0,28 98,38 4,6 832,93 4,60 

13 0,29 84,72 3,85 863,47 3,85 

 

Obrázek P5: Tahový diagram vzorku č.4 PLA/5K 
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        Tabulka P5: Vzorek č.5 PLA/10ATBC/1K 

 
t [mm] Fmax [N] Smax [mm] Et [MPa] Amax [%] 

1 0,09 48,30 2,73 1034,43 2,73 

2 0,09 50,07 3,17 1229,21 3,17 

3 0,09 47,21 2,79 1222,84 2,79 

4 0,1 52,84 3,47 1201,88 3,47 

5 0,1 52,81 3,30 1113,3 3,30 

6 0,11 47,99 2,6 971,08 2,60 

7 0,11 47,26 4,15 1022,81 4,15 

8 0,11 52,85 3,59 1139,30 3,59 

9 0,11 48,28 2,84 1017,76 2,84 

10 0,11 54,49 3,63 1083,34 3,63 

11 0,11 41,46 2,84 845,71 2,84 

12 0,11 52,75 3,57 814,07 3,57 

13 0,12 55,22 3,44 1142,97 3,44 

 

 

Obrázek P6: Tahový diagram vzorku č.5 PLA/10ATBC/1K 
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        Tabulka P6: Vzorek č.6 PLA/10ATBC/5K 

 
t [mm] Fmax [N] Smax [mm] Et [MPa] Amax [%] 

1 0,10 32,76 2,98 640,77 2,98 

2 0,10 32,39 2,57 803,20 2,57 

3 0,10 37,28 2,97 682,47 2,97 

4 0,10 30,91 3,06 654,41 3,06 

5 0,11 36,97 2,57 868,75 2,57 

6 0,11 29,03 2,23 617,37 2,23 

7 0,12 40,24 3,08 621,04 3,08 

8 0,13 48,25 2,80 796,68 2,80 

9 0,13 49,86 2,68 886,18 2,68 

10 0,14 43,62 2,95 685,99 2,95 

11 0,14 48,89 3,26 845,45 3,26 

12 0,14 61,57 3,41 777,30 3,41 

13 0,15 66,88 3,45 743,23 3,45 

 
Obrázek P7: Tahový diagram vzorku č.6 PLA/10ATBC/5K 
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        Tabulka P7: Vzorek č.7 PP kelímek 

 
t [mm] Fmax                            

max [N] 

Smax [mm] Et [MPa] Amax [%] 

1 0,16 276,68 35,02 1511,61 35,02 

2 0,16 224,95 23,91 1360,82 23,91 

3 0,16 240,24 50,64 1070,46 50,64 

4 0,17 228,27 31,68 1073,61 31,68 

5 0,17 238,17 91,77 673,64 91,77 

6 0,17 328,13 73,61 1145,78 73,61 

7 0,17 295,76 53,35 1362,26 53,35 

8 0,18 352,29 54,14 1423,3 54,14 

9 0,18 335,13 51,82 1494,59 51,82 

10 0,18 379,34 48,76 1560,47 48,76 

11 0,19 361,31 58,15 1471,3 58,15 

12 0,19 378,35 60,29 1537,57 60,29 

13 0,2 347,51 51,17 1434,41 51,17 

14 0,2 327,88 33,36 1326,59 33,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek P8: Tahový diagram vzorku č.7 PP kelímek 
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Příloha č.3: Měření ohybové tuhosti 

Tabulka P8: Naměřené hodnoty síly F1[N] 

Vzorek Síla F1 [N] 

PLA 1,128 0,938 0,972 1,117 1,043 

PLA/10ATBC 0,134 0,984 0,126 0,105 0,135 

PLA/1K 0,97 1,07 1,06 0,83 0,96 

PLA/5K 0,963 1,081 1,180 1,104 0,972 

PLA/10ATBC/1K 0,131 0,136 0,216 0,168 0,185 

PLA/10ATBC/5K 0,467 0,556 0,772 1,756 1,504 

PP kelímek 0,464 0,348 0,629 0,381 0,348 

 

Tabulka P9: Vypočítané hodnoty ohybového momentu podle vztahu (2). 

Vzorek Ohybový moment Mo [mN.cm] 

PLA 0,68 0,57 0,59 0,67 0,63 

PLA/10ATBC 0,08 0,05 0,08 0,06 0,08 

PLA/1K 0,97 1,07 1,06 0,83 0,96 

PLA/5K 0,58 0,65 0,71 0,67 0,59 

PLA/10ATBC/1K 0,07 0,08 0,13 0,10 0,11 

PLA/10ATBC/5K 0,28 0,34 0,47 1,06 0,91 

PP kelímek 0,28 0,21 0,38 0,23 0,21 
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Příloha č.4: Měření měrné objemové hmotnosti 

 

Tabulka P10: Vypočítané hodnoty měrné objemové hmotnosti podle vztahu (4). 

Vzorek Měrná objemová hmotnost    [Kg.m
-3

] 

PLA 1177,23 1251,26 1201,30 1109,49 1136,65 

PLA/10ATBC 1113,64 1222,50 1116,67 1052,08 1195,45 

PLA/1K 1514,95 1486,80 1261,91 1358,10 1297,09 

PLA/5K 992,32 1056,67 993,85 1077,33 1023,33 

PLA/10ATBC/1K 989,71 929,60 1046,29 1158,77 1205,54 

PLA/10ATBC/5K 1034,67 1155,76 1244,63 1291,83 1278,91 

PP kelímek 914,22 918,58 926,43 934,50 929,60 

 

Tabulka P11: Naměřené hodnoty hmotnosti vzorků (25x50 mm) 

Vzorek Hmotnost vzorků m [g] 

PLA 0,2843 0, 2734 0, 2763 0,2807 0,2745 

PLA/10ATBC 0,1470 0,1467 0,1474 0,1515 0,1578 

PLA/1K 0,3598 0,3717 0,3628 0,3565 0,3567 

PLA/5K 0,3111 0,3170 0,3230 0,3232 0,3070 

PLA/10ATBC/1K 0,1732 0,1743 0,1831 0,1883 0,1959 

PLA/10ATBC/5K 0,2328 0,2456 0,2956 0,3714 0,3517 

PP kelímek 0,2057 0,1952 0,1738 0,1869 0,1743 
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Příloha č.6: Měření tloušťky 

Tabulka P12 – Naměřené hodnoty tloušťky vzorků (25x50 mm) 

Vzorek Tloušťka vzorků t [mm] 

PLA 0,21 0,19 0,20 0,22 0,21 

PLA/10ATBC 0,11 0,10 0,11 0,12 0,11 

PLA/1K 0,19 0,20 0,23 0,21 0,22 

PLA/5K 0,25 0,24 0,26 0,24 0,24 

PLA/10ATBC/1K 0,14 0,15 0,13 0,14 0,13 

PLA/10ATBC/5K 0,18 0,17 0,19 0,23 0,22 

PP kelímek 0,18 0,17 0,15 0,16 0,15 

 

Příloha č.7: Měření velikosti částic 

 

 

Obrázek P9: Histogram velikosti částic kopřivy dvoudomé 

 


