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ANOTACE 

Disertační práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů na bázi 

nepolárních termoplastů vyztužených skelnými vlákny. Cílem práce je prokázání 

zvýšení mechanických vlastností vlivem ekologické nízkoteplotní plasmové 

modifikace (mikrovlnný výboj) základní matrice ve formě prášku. Nejprve byly 

studovány adhezní vlastnosti lineárního nízko hustotního PE na skelném 

substrátu, které byly srovnány se stávajícími průmyslově využívanými 

chemickými prostředky (MAH, silan). Následně byla připravena sada 

kompozitních vzorků PE/skelné kuličky a PE/skelná vlákna různými 

technologiemi výroby. Pomocí základních mechanických zkoušek a pozorování 

lomových ploch vzorků optickou a SEM mikroskopií byl zkoumán vliv 

technologických parametrů výroby kompozitu, morfologie matrice a výztuže, 

složení plasmatu a reologických vlastností polymeru k dosažení maximálního 

vyztužujícího efektu. 

Klíčová slova: termoplastové kompozity, polyetylen, polarita, plasmová 

modifikace, adheze, mezifáze, maleinanhydrid, silan 
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ANNOTATION 

Dissertation thesis deal with preparing of composite materials based on 

glass fibres reinforced nonpolar thermoplastics. The aim of the work is  

a demonstration the increase of any mechanical properties due to ecological low-

temperature plasma modification (microwave discharge) of the basic matrix in 

powder form. At first, the adhesion properties of linear low density PE on a glass 

substrate were studied and then compared with existing industrial chemicals 

(MAH, silane). Subsequently, the set of composite PE/glass beads and PE/glass 

fibres were prepared using by different production technologies. The influence of 

technological process parameters of composite manufacturing, morphology of 

the matrix and the reinforcement, plasma composition and rheological properties 

of the polymer were investigated means by means of basic mechanical tests and 

observation of the fracture surfaces of the samples by optical and SEM 

microscopy to achieve the maximum reinforcement effect.  

Key words: thermoplastic composites, polyethylene, polarity, plasma treatment, 

adhesion, interphase, maleicanhydride, silane. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Zkratka/ 

symbol 

rozměr význam 

a mm délka adhezní plochy 

acN kJ.m-2 vrubová houževnatost 

acU kJ.m-2 rázová houževnatost 

Al - hliník 

Al2O3 - oxid hlinitý 

Ar - argon 

AV - Akademie věd ČR 

B - bór 

b mm šířka adhezní plochy 

BSE - back scattered electrons - zpětně odražené elektrony 

C - uhlík 

Ca - vápník 

CaO - oxid vápenatý 

CBT - cyclic butylene terephthalate - cyklický butylen tereftalát 

Cl - chlór 

CO2 - oxid uhličitý 

Cu - měď 

DBD - dielectric barrier discharge - dielektrický bariérový výboj 

DCSBD - diffuse coplanar surface dielectric barrier discharge - difúzní 

koplanární dielektrický bariérový výboj 

DSC - differential scanning calorimetry - diferenciální snímací 

kalorimetrie 

E MPa Youngův modul pružnosti v tahu 

EB eV vazebná energie 

EDX - radiační záření X-paprsků 

EP - epoxidová pryskyřice 

ESCA - electron spectroscopy for chemical analysis - elektronová 

spektroskopie pro chemickou analýzu 

FEKT VUT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT  

v Brně 

Fmax N maximální síla 

Ga - galium 

GB - glass beads - skelné kuličky 

GF - glass fibres - skelná vlákna 

H - vodík 

HCL - kyselina chlorovodíková 
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HDPE - high density polyethylene - vysoko hustotní polyetylen 

He - helium 

hm. % - hmotnostní procento 

IFSS - interfacial shear strength - mezifázová pevnost ve smyku 

In - indium 

iPP - izotaktický polypropylen 

K - draslík 

L/D - aspektní poměr, tj. poměr délky a průměru výztuže 

LDPE - low density polyethylene - nízko hustotní polyetylen 

LLDPE - linear low density polyethylene - lineární nízko hustotní 

polyetylen 

MAH - maleicanhydride - anhydrid kyseliny maleinové 

MAH - maleinanhydrid 

MDPE - medium density polyethylene - středně hustotní polyetylen 

MFI g/10 min melt flow index - index toku taveniny 

Mg - hořčík 

MgO - oxid hořečnatý 

MW - microwave - mikrovlnný výboj 

N - dusík 

N2O - oxid dusný 

Na - sodík 

O - kyslík 

PA - polyamid 

PA11 / 

PA12 

- polyamid 11 / 12 

PAN - polyakrylonitril 

Pb - olovo 

PC - polykarbonát 

PE - polyetylen 

PE4 g/10 min polyetylen s indexem toku taveniny 4,0 (190 °C/2,16 kg) 

PE7 g/10 min polyetylen s indexem toku taveniny 7,0 (190 °C/2,16 kg) 

PECVD - plasma enhanced chemical vapor deposition - depozice 

chemickým napařováním aktivované plasmatem 

PES - primární elektronový svazek 

PI - polyimid 

PLA - polylactid acid - kyselina polymléčná 

PMMA 
 

polymetylmetakrylát 

POM 
 

polyoxymetylen 

PP - polypropylen 

pp-TVS - plasmatem polymerizovaný tetravinylsilan 

PTFE - polytetrafluorethylene - polytetrafluoretylén 

RF - radiofrequency - radiofrekvenční výboj 
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Rx MPa pevnost v tahu testovaného vzorku 

s mm tloušťka kompozitního vzorku 

SE - secondary electrons - sekundární elektrony 

SEM - scanning electron microscope - řádkovací elektronová 

mikroskopie 

Si - křemík 

SiO2 - oxid křemičitý 

SiOH - silanolové skupiny 

SLS - selective laser sintering - selektivní sintrace laserem 

SMODCH - směrodatná odchylka 

Sn - cín 

STEM - transmitované elektrony 

Tg °C teplota skelného přechodu 

Tm °C teplota tání krystalického podílu 

UHMWPE - ultra high molelular weight polyethylene - ultra vysoko 

molární polyetylen 

UMI FS 

ČVUT 

- Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT  

v Praze 

UP - polyesterová pryskyřice 

VE - vinylesterová pryskyřice 

XPE - zesíťovaný polyetylen 

XPS - X-Ray photoelectron spectroscopy - fotoelektronová 

spektroskopie pomocí radiačního záření 

γ L/SV/SL - povrchové napětí kapaliny/rozhraní pevné látky  

a plynu/rozhraní pevné látky a kapaliny 

εkrit % kritická deformace 

θ ° kontaktní úhel 
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1. Úvod 

Technologie plasmové úpravy je v současné době běžně používaným 

procesem v různých odvětvích průmyslu. Převládajícími průmyslovými 

aplikacemi jsou povrchové úpravy obalových fólií, světlometů, nebo 

automobilových nárazníků před pokovováním [1,2,3]. Jedná se o univerzální, 

ekologicky a finančně velmi příznivou technologii využívanou pro hydrofilizaci 

hydrofobních povrchů, kde je nanesena tenká vrstva v řádech několika 

nanometrů, tudíž nedojde k negativnímu ovlivnění materiálových vlastností  

v jejich objemu [4]. 

Nízkoteplotní plasmový výboj lze využít pro nepolární polyolefíny  

k navázání na jejich molekulový řetězec nové funkční skupiny v závislosti na 

použitém typu a složení plasmatu [5,6]. Tyto povrchové chemické změny výrazně 

zvyšují jeho polaritu [7,8], která je pak předpokladem vynikající adheze 

k ostatním typům povrchům, jako je např. sklo. Dobou působení plasmového 

výboje lze získat variabilní množství funkčních skupin na povrchu, 

a tím získat určitou velikost adheze k substrátu.  

Adheze je klíčová při spojování dvou materiálů, zejména u kompozitů, kde 

stěžejním místem je tzv. mezifázové rozhraní mezi výztuží a matricí. Dané 

rozhraní o tloušťce několika jednotek nm až po jednotky µm zajišťuje efektivní 

přenos namáhání z jedné složky na druhou pomocí mezifázové adheze. 

V současné době je tato adheze nejčastěji realizována chemickou cestou, např. 

anhydridem kyseliny maleinové (MAH), tzv. maleinanhydrid, který bývá přidáván 

při výrobě granulátu nebo pomocí silanů, tzv. sizing přímo na samotné výztuži 

[9]. 

Tyto chemické prostředky ale nejen zatěžují životní prostředí, ale také 

zvyšují finanční náklady na výrobu samotných kompozitů vzhledem k nutným 

technologickým procesům pro aplikaci přípravků na samotná vlákna. Plasmová 

úprava, která je levnější, produktivnější a ekologicky šetrnější, představuje 

významnou příležitost k nahrazení těchto chemických prostředků. Volbou 

složením plynů plasmové úpravy lze získat tzv. řízenou mezifázi, která udává 

předpoklad pro získání kompozitů s řízenými mechanickými vlastnostmi, 

zejména pevnosti v tahu a rázové odolnosti. Významná je pak aplikace plasmatu 
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na pevnější vlákna uhlíková či aramidová, případně vlákna přírodní, která 

představují současný trend v automobilovém průmyslu vzhledem k nízkým 

nákladům při relativním zachování požadovaných mechanických a užitných 

vlastností kompozitů v porovnání s výztuží skelnou. 

Disertační práce zkoumá způsob využití nízkoteplotních plasmových 

úprav za účelem zvýšení adhezních účinků nepolárního termoplastu ve formě 

prášku ke skelnému povrchu. Výzkumným záměrem je kvantifikovat  

a komparovat tyto adhezní účinky s běžně používanými chemickými modifikátory 

(MAH, silan) a prokázat tak přínos a potenciál plasmové technologie pro 

vytvoření požadovaného mezifázového rozhraní k průmyslovému použití vlákny 

vyztužených termoplastických kompozitů. 
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2. Přehled problematiky 

Následující kapitoly popisují aktuální stav řešení výzkumu. 

2.1. Kompozitní materiály 

Kompozity patří mezi heterogenní materiály složené ze dvou a více fází, 

které se liší vzájemně svými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi a chemickou 

strukturou. Vyrábějí se mísením jednotlivých složek, čímž se liší např. od slitin 

kovů. Charakteristickým znakem je synergický účinek, což znamená, že hodnoty 

vlastností (např. pevnost v tahu) takového materiálu jsou vyšší, než by 

odpovídalo pouhému poměrnému sečtení hodnot daných vlastností jednotlivých 

složek kompozitu. Tento účinek lze vyjádřit nelogickým matematickým vztahem 

„1 + 1 = 3“ [10,11]. Existence synergismu je velmi významná, neboť vede 

k získávání materiálů kvalitativně zcela nových vlastností. 

Významnou skupinou kompozitů jsou polymery s různými druhy výztuží, 

tzv. polymerní kompozitní materiály. Tyto materiály se skládají z matrice - fáze 

spojité, a fáze nespojité – výztuž (Obrázek 1) s podílem více než 5 hm. %.  

 

Obrázek 1 Skladba kompozitního materiálu. Spojitá fáze – matrice a nespojitá fáze – výztuž 

v podobě vlákna [12]. 

V porovnání s matricí má výztuž obvykle výrazně vyšší mechanické 

vlastnosti (modul pružnosti, pevnost, tvrdost atd.) a hlavním cílem vyztužení je 

tedy zlepšení uvedených vlastností. Za kompozity tedy nelze považovat plněné 
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plasty, které obsahují malá množství příměsí (plniv, apretur apod.) dodaných při 

výrobě z ekonomických důvodů nebo z důvodů usnadnění výroby. 

V současné době nacházejí nejširší uplatnění, zejména v automobilovém, 

elektrotechnickém, sportovním nebo zbrojním průmyslu, kompozitní materiály 

s termoplastovou matricí obsahující nespojitou výztuž. Hlavním důvodem 

aplikací těchto materiálů namísto tradičních, jako jen např. ocel, jsou ekonomické 

přínosy (snížení výrobních nákladů) a značně vyšší užitné vlastnosti (úspora 

hmotnosti) při zachování případně zvýšení mechanického výkonu dílů a sestav 

[13]. 

2.1.1. Matrice 

Matrice je materiál, kterým je prosycen systém výztuže tak, že po 

zpracování vznikne tvarově stálý výrobek - kompozit. Úkolem matrice je:   

✓ přenos namáhání na výztuž, 

✓ převedení namáhání z výztuže na výztuž, 

✓ zajištění geometrické polohy výztuže vůči směru namáhání, 

✓ zajištění fyzikálních, chemických a užitných vlastností, 

✓ zajištění tvarové stálosti výrobku a ochrana výztuže před vlivy okolí. 

Matrice může být polymerní, kovová, keramická, uhlíková, skleněná nebo 

přírodní (bio-polymery). Mezi nejrozšířenější matrice mezi kompozity patří 

polymerní, které mohou být termoplastové, reaktoplastové, elastomerové nebo 

termoplastové elastomery. Mezi nejpoužívanější reaktoplastové matrice patří 

nenasycené polyestery (UP), vinylestery (VE) a epoxidy (EP), z termoplastů to 

jsou polyamidy (PA), polykarbonáty (PC), polypropyleny (PP) nebo polyetyleny 

(PE). 

Současným celosvětovým trendem v průmyslu je přecházení 

z reaktoplastových matric na termoplastové z důvodů: 

✓ snadnější recyklace,  

✓ delší doby skladovatelnosti (prakticky neomezené při běžných 

podmínkách),  

✓ vyšší houževnatosti, 

✓ nižších výrobních nákladů při vyšší sériovosti. 
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Například v automobilovém průmyslu jsou vstřikované polyamidy 

vyztužené krátkými skleněnými vlákny nebo levný izotaktický polypropylen (iPP) 

velmi často používány na díly k náhradě kovových slitiny, např. ve výfukovém 

potrubí, rozvodů tekutin, olejové vany, nebo kryty motorů či sestav nárazníků  

a palubních desek [13,14]. 

2.1.2. Termoplastové matrice 

Termoplasty jsou polymery, které lze zvýšením teploty uvést do stavu 

plastického ze stavu tuhého a naopak, přičemž se po několik cyklů zachovávají 

vlastnosti materiálu. Většina termoplastů jsou vysokomolekulární polymery, které 

jsou za normální teploty pevné látky a teprve po zahřátí na teplotu většinou nad 

200 až 350 °C jsou dostatečně tekuté a následně dobře zpracovatelné. 

Makromolekulární řetězce termoplastů obsahující primární kovalentní vazby  

a jednotlivé řetězce mezi sebou interagují slabými van der Waalsovými silami. 

V průběhu jejich zpracovávání probíhá pouze roztavení a ztuhnutí v jejich 

nadmolekulární struktuře a nikoliv chemický proces k utvoření síťové struktury, 

tak jako u reaktoplastů s negativním dopadem na životní prostředí 

[9,13,15,16,17]. 

Základní rozdělení termoplastů je dle: 

1. Obsahu přísad: 

✓ Plněné – ovlivnění vlastností přidáním barviv, stabilizátorů, 

změkčovadel, barviv, výztuže, atd. 

✓ Neplněné – vlastnosti nejsou ovlivněny přísadami. 

2. Nadmolekulární struktury: 

✓ Amorfní – zcela nahodile orientované makromolekuly. Vyznačují se 

transparentností, izotropií smrštěním při zpracování a použitelností 

do teploty skelného přechodu (Tg). 

✓ Semikrystalické – částečně uspořádaná struktura makromolekul 

– krystalinita, která nikdy nedosáhne 100 %. S vyšším stupněm 

krystalinity roste jejich pevnost, tvrdost a E-modul. Použitelnost je 

do teploty tání (Tm) 
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3. Polarity: 

✓ Polární – makromolekula obsahuje nesymetrické rozložení nábojů 

a má trvalý elektrický dipól. 

✓ Nepolární – symetrické rozložení nábojů, nemají trvalý dipól. 

Právě polarita polymerů je základním rozhodujícím kritériem přilnavosti 

(adheze) k ostatním typům povrchů, například výztuže, při výrobě kompozitů. 

2.1.3. Polarita polymerů 

Polarita polymerů je dána polarizovatelností primárních kovalentních 

vazeb mezi atomy v makromolekulách. Různá elektronegativita prvků je příčinou 

odlišné afinity elektronů k atomům vytvářejícím kovalentní vazby. Posunem 

elektronů na elektronegativnější atomy vznikají dipóly, z nichž u polymerů je 

nejvýznamnější např. -CH2-. U makromolekul s osamocenými dipóly, které 

nemohou být vykompenzovány analogickými skupinami, dochází ke vzniku 

polarity. S polárností souvisí například elektroizolační vlastnosti nebo schopnost 

přilnavosti k ostatním typům povrchům. 

Pokud jsou monomerní jednotky polymerů symetrické a tvoří je stejné 

skupiny atomů, pak se vzniklé dipóly uvnitř navzájem kompenzují. Takové 

polymery se projevují ve svých fyzikálních a chemických vlastnostech jako 

nepolární, např. PE, kde C+ a H+ makromolekul mají stejnou afinitu k elektronům. 

Zde ve vazbách C-C nebo C-H jsou elektrony sdíleny oběma atomy téměř 

rovnoměrně. 

Zvláštním případem fyzikální přitažlivosti molekul jsou takzvané vodíkové 

můstky (vodíkové vazby), kdy se přitahují atomy vodíku H+ a atomy s volným 

elektronovým párem v sousedních makromolekulách (např. O-, N-). Takováto 

vazba je nejpevnější mezimolekulární vazbou a je typická pro silně polární 

polymery, například pro polyamidy. To je důvod proč polyamid bude mít vyšší 

pevnost než například neplněný nepolární PE [18]. 

2.1.4. Polyetylen 

Polyetylen (PE), (–CH2–CH2–)n (Obrázek 2) patří mezi skupinu 

nepolárních semikrystalických termoplastů, jeho vlastnosti jsou značně závislé 
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na molekulové struktuře - tvaru a délce makromolekul, prostorovém uspořádání 

merů v řetězci a stupni krystalinity).  

 

Obrázek 2 Strukturní vzorec PE. 

Vyrábí se polymerací etylenu řadou technologických postupů a rozdíly ve 

struktuře jednotlivých typů se nejvíce odrážejí v hustotě polymeru, a proto se dělí 

na: 

✓ HDPE – vysoko hustotní polyethylen (high density PE, 0,950 až 0,960 

g.cm-3) se strukturou převážně lineární, vyrábí se na speciálních 

katalyzátorech tzv. koordinační polymerací při nízkých nebo středních 

tlacích.  

✓ LLDPE – lineární PE o nízké hustotě (linear low density PE, 0,915 až 

0,935 g.cm-3. 

✓ LDPE – nízko hustotní polyethylen (low density PE, 0,915 až 0,925 g.cm-

3), řetězce jsou četně rozvětveny, a proto se často označuje jako 

rozvětvený PE anebo se podle způsobu výroby radikálovou polymerací za 

vysokého tlaku nazývá PE vysokotlaký.  

Kromě těchto základních typů ještě existuje středně hustotní PE (MDPE), 

zesíťovaný PE (XPE) nebo ultra vysoce molekulární PE (UHMWPE). 

Všechny typy PE mají vysokou krystalinitu. Obecně lze říci, že lineární 

HDPE má vyšší tuhost a pevnost než rozvětvený LDPE. Tepelná odolnost není 

příliš vysoká – bod tání se pohybuje v rozmezí 105 až 136°C. Teplota skelného 

přechodu je hluboko pod bodem mrazu (cca -120 °C), proto PE vykazuje značný 

creep. Naopak má vysokou houževnatost i za záporných teplot a tažnost. 

Vykazuje velmi dobrou chemickou odolnost vůči většině kyselin a zásad.  

V organických rozpouštědlech je nerozpustný s výjimkou aromatických 

a chlorovaných uhlovodíků při zvýšených teplotách.  
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Různé typy polyethylenu se používají ve všech průmyslových odvětvích. 

Polyethylen je nejrozšířenějším obalovým materiálem. Používá se ale také pro 

technické výrobky a spotřební zboží, jako jsou izolační pláště kabelů, potrubí pro 

zavlažovací systémy v zemědělství, fólie, tašky, pytle, lahvičky, ohebná víka 

(LDPE), kanystry, nádoby, přepravky, vlnovce, potrubí pro rozvod plynů a vody, 

pro nádržky na brzdovou kapalinu nebo na tekutinu pro ostřikovače (HDPE), pro 

extruzní povrstvování papíru, kartonu a hliníkových fólií (tetrapak, pytle na 

cement), nádrže na dešťovou vodu nebo žumpy (LLDPE) apod. Polyethylen typu 

UHMWPE je vzhledem k jeho vynikajícím kluzným vlastnostem používán pro 

kluzná vedení, pluhové radlice, ložiska, atp. [19].  

2.1.5. Výztuž 

Materiály ve formě výztuže se cíleně jako konstrukční prvky používají jen 

zřídka. Materiálem výztuže může být sklo, uhlík, aramid, polymer, keramika, kov 

nebo přírodní výztuž jako je len, konopí, sisal, či bavlna. Zajímavou skupinou 

materiálů se stávají teprve až v kompaktní formě. Dle charakteru výztuže dělíme 

kompozity na (Obrázek 3) [9]: 

1. Částicové 

2. Vláknové: 

a. Krátkovláknové – s náhodnou x přednostní orientací 

b. Dlouhovláknové – jednosměrné x vícesměrné 

 

Obrázek 3 Rozdělení kompozitních materiálů podle tvaru a rozložení výztuže [17].  

Mechanické vlastnosti výztuže musí být výrazně vyšší než u matrice, 

jelikož hlavním úkolem je zvýšení požadovaných mechanických vlastností. 

Nejčastějším požadavkem je zvýšení meze pevnosti v tahu a tuhosti (E modulu), 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 19 - 2018 

 

tudíž v takovém případě je nutný vyztužující efekt, který je závislý na tvaru  

a velikosti výztuže a velikosti adheze k matrici [9,14,17]. 

2.1.6. Částicová výztuž 

Výztuž v podobě částic bývá většinou anorganická. Používají se většinou 

mikromleté materiály, jako jsou hlinitokřemičitany (mastek, kaolin), vrstevnaté 

hlinitokřemičitany (slídy) a uhličitany (vápenec a těživec). Dále se používají 

částice sférického tvaru, zejména skelné kuličky (GB – Glass Beads), které by 

neměly být příliš velké, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění pevnosti v tahu. 

Kombinace kovových částic bronzu s částicemi grafitu, sulfidu molybdenu nebo 

PTFE se používají pro zlepšení kluzných vlastností a otěruvzdornosti.  

Hlavním úkolem částicové výztuže, zejména se souměrnými rozměry, je 

zvýšení tuhosti. Nesouměrné rozměry částic např. tvaru destiček, jehlic nebo 

disků mohou u matrice nejen zvyšovat tuhost, ale také významně zvyšovat 

pevnost. Příkladem jsou tzv. whiskery, jejichž délka je až 200krát větší než jejich 

průměr (0,1 až 1 µm). Částicový kompozit má oproti polymeru vedle vyšších 

mechanických vlastností i větší tvarovou stálost za tepla, menší smrštění, větší 

tepelnou vodivost a menší tepelnou roztažnost.  

2.1.7. Vláknová výztuž 

Vlákna v podobě výztuže bývají rozdělena dle jejich délky na krátká, 

dlouhá a nekonečná. O jaký typ se jedná udává tzv. aspektní poměr (aspect ratio) 

L/D, kde L je délka vlákna a D je průměr. Jako krátká vlákna označujeme výztuž 

s L/D < 100. Aspektní poměr L/D má zásadní vliv na mechanické vlastnosti 

výsledného kompozitu. 

Jako vláknová výztuž se nejčastěji používají skelná vlákna, GF – Glass Fiber 

(Obrázek 4a), s pravidelným kruhovým průřezem o průměru 3,5 až 25 μm  

a hustotou 2,6 g.cm-3. Nejčastějším používaným druhem pro výrobu skelných 

vláken je bezalkalicá sklovina s vynikajícími elektrickými izolačními vlastnostmi 

označovaná jako E-sklovina => vlákna označovaná jako E-vlákna (elektrická). 

Sklovina s vyšším obsahem oxidu křemičitého (SiO2), oxidu hořečnatého (MgO) 

a oxidu hlinitého (Al2O3) má o 40 až 70 % vyšší pevnost a v USA se označuje 
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jako S-sklovina (Strength), v Evropě se označuje jako R-sklovina (Rezistence)  

a v Japonsku jako T-sklovina. Skelná vlákna mají izotropní mechanické vlastnosti 

a díky silné kovalentní vazbě mezi křemíkem (Si) a oxidem (O2) v molekule SiO2 

dosahují vysoké pevnosti (3,4 GPa) a E-modulu (73 GPa) [9].  

 

Obrázek 4 Skelné vlákno: a) struktura skleněného E-vlákna [9]; b) výroba skleněných vláken 

tažením z trysek [14]. 

Skleněná vlákna se vyrábějí tažením taveniny směsi Si (s příměsí oxidů 

Al, Ca, Mg, Pb a B) a většinou s malým podílem oxidů alkalických kovů Na a K ve 

sklářské peci s žáruvzdornou vyzdívkou. Potřebného průměru vláken se dosáhne 

dloužením proudu skla tekoucího platinorhodiovými tryskami (průměr trysky je 

1 mm) ve dnu zvlákňovací hlavy. Konečný průměr vlákna je dán rozdílem mezi 

rychlostí vytékání skloviny a rychlostí odtahování vlákna. Jednotlivá vlákna se po 

povrchové úpravě sdružují do pramene a navíjejí se na cívku. Sdružením 

pramenů vzniká roving (pramenec), viz schéma na Obrázek 4b [9,14]. 

K tomu, aby vlákna v kompozitu plnila vyztužující efekt, je zapotřebí 

dosáhnout fyzikální a chemické vazby mezi vláknem a matricí. Vzhledem 

k 60–70% obsahu kyslíku ve skleněných vláknech se dá jednoznačně 

předpokládat, že povrch vlákna je bohatý na kyslík. Na povrchu bude vysoká 

koncentrace silanolových skupin (Si–OH) vytvořených díky vysoké adsorpci vody 

na křemičitém povrchu, tudíž lze předpokládat snadnější vznik chemických vazeb 

[17]. Vzhledem ale k často rozdílným chemickým složením obou materiálů je 

nutné použít odpovídající předúpravu vláken, tzv. apreturou vhodná pro určitý 

druh matrice. Apretura s dalšími funkčními materiály pak představuje vrstvu mezi 

povrchem vlákna a matricí, tzv. mezifázové rozhraní [9]. 

a) b
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2.1.8. Mechanika kompozitů - vyztužující efekt 

Vyztužením polymerní matrice se rozumí zvýšení pevnosti a tuhosti při 

současném snížení tažnosti a houževnatosti, které nastane přidáním výztuže do 

základního materiálu. Musí však být splněny tyto podmínky: 

1. Vyztužující vlákna musí být pevnější než matrice 

2. Vyztužující materiál musí mít vyšší tuhost než matrice 

3. Matrice se nesmí přerušit dříve než vlákno [20]. 

2.1.9. Přenos namáhání 

Za předpokladu dostatečné adheze mezi vláknem a matricí dochází při 

namáhání k tečení polymeru účinkem smykových napětí v mezní vrstvě na 

rozhraní vlákno/matrice. Obecně dochází v oblasti největšího smykového 

namáhání, tj. na konci vlákna před dosažením meze kluzu ve smyku matrice 

k prokluzu. Při dalším zvyšujícím se namáhání dochází k následnému vytažení 

vlákna z matrice (pull-out). Čím menší je adheze matrice k vláknu, tím větší musí 

mít vlákno délku, tzv. kritickou délku lkrit, aby bylo využito jeho pevnosti. 

Nejjednodušší způsob stanovení kritické délky vlákna je jeho praktické měření 

délek na lomové ploše vzorku namáhaného tahem (Obrázek 5a,b). Maximální 

vystupující délka vlákna je pak polovinou kritické délky [9,21]. 
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Obrázek 5 Lomová plocha PP-GF30 (Esklo, průměr 13 µm: a) Taboren PH31G30 - prokluzy na 

rozhraní v případě nízké adheze; b) Propathen HW60GR30 - částečné usmyknutí matrice 

v případě velmi dobré adheze [21]. 

2.1.10. Délka výztuže 

Významný vliv na zvýšení mechanických vlastností má poměr L/D 

výztuže, tj. poměr mezi délkou a jeho průměrem. V případě sférického plniva 

(kuliček), kde L/D = 1 k vyztužujícímu efektu nedochází, pouze ke zvýšení 

E-modulu. K dosažení vyztužujícího efektu je zapotřebí L/D > 10. V případě 

prodlužování vlákna dochází lineárně k nárůstu pevnosti a tuhosti až do jeho 

kritické délky. Při dalším zvyšování délky výztuže již k dalšímu nárůstu pevnosti 

a tuhosti nedochází, naproti tomu ale roste rázová a vrubová houževnatost 

(Obrázek 6), odolnost vůči creepovému a cyklickému namáhání. 

Rostoucí délka výztuže má dále vliv na růst rozdílů ve smrštění kolmo 

a ve směru vláken u vstřikovaných desek a na rostoucí tvarovou stálost za tepla 

[9,22]. 

a) b) 
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Obrázek 6 Kvalitativní vliv délky vlákna v kompozitu PP-GF na růst mechanických vlastností [22]. 

2.1.11. Vliv orientace 

Obvyklou vlastností polymerních kompozitních materiálů je jejich 

anizotropní chování, tj. materiál vykazující v různých směrech různé vlastnosti. 

Vstřikované (extrudované) termoplastické kompozity jsou z mechanické pohledu 

při navrhování strojních součástí považovány za kvaziizotropní – v mikroobjemu 

jsou nehomogenní s výraznou anizotropií, ale celý objem součásti se chová jako 

homogenní izotropní látka. Dále značný rozdíl v orientaci výztuže představuje 

povrch tělesa a jeho vnitřní stěna, kde dochází k tzv. skin-core efektu (Obrázek 

7) [9,23]. 
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Obrázek 7 Schématické zobrazení vláknové orientace ve vstřikovaném tělese [21]. 

Orientace výztuže má celkový vliv na tyto vlastnosti, které je nutno brát 

v úvahu při navrhování konstrukčních strojních součástí: 

✓ Smrštění, a tím dosažení požadovaných rozměrů a tolerancí 

✓ Tvarová deformace za zvýšených teplot 

✓ Rozdílné mechanické vlastnosti [24]. 

2.1.12. Mezifázové rozhraní 

Mezifázové rozhraní je tenká vrstva mezi vláknem a matricí (Obrázek 8) 

zvaná mezifáze (mezivrstva) a hraje klíčovou roli celého kompozitu vůči působení 

vnějších sil. Existuje mezifáze neřízená (bez úpravy povrchových vláken) 

a řízená (s povrchovou úpravou). Řízená mezifáze spočívá v nanášení tenké 

vrstvy (10 až 100 nm) na povrch vlákna v průběhu jejich výroby, tzv. sizing 

(apretace), jež je přísným know-how výrobců vláken. 
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Obrázek 8 Schéma zobrazení mezifázového rozhraní vlákno/matrice [25]. 

Hlavním úkolem mezifáze je přenos napětí z matrice na vlákna, na 

soustavu vláken a jejich ochrana před poškozením vlivem prostředí. Schopnost 

přenosu napětí však závisí vedle mechanických vlastností vláken a matricí 

především na vazebních adhezních sil mezifáze [25]. 

2.1.13. Adheze 

Adheze je základním předpokladem přilnavosti dvou povrchů ať v případě 

technologie lepení, či v případě kompozitních materiálů na rozhraní 

vlákno/matrice. Adheze souvisí s molekulovou strukturou materiálu a je 

výsledkem působení fyzikálních sil, mezimolekulárních a chemických vazeb. 

V současné době existuje 5 základních vazebních mechanismů adhezí (Obrázek 

9): 

1. Molekulová (adsorbční) – vzájemné propletení konců molekulových 

řetězců obou materiálů. 

2. Difúzní - vzájemná difúze obou materiálů. 

3. Mechanická - proniknutí adherendu do kavit a trhlin povrchů, mechanický 

zámek vlivem vyšší drsnosti. 

4. Elektrostatická – v případě opačných znamének elektrického náboje 

obou povrchů. 

5. Chemická – chemickou vazbou, nejvyšší pevnost. 
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Obrázek 9 Schéma základních vazebních mechanismů adhezí [25]. 

Kromě hlavních vazebných mechanismů se na výsledné adhezi podílejí 

také vodíkové vazby, slabé Van der Waalsovi interakce a další nízkoenergetické 

síly. Povaha vazby nezávisí jen na uspořádání atomů, molekulární konformaci 

a chemickém složení vláken a matrice, ale také na morfologických vlastnostech 

vláken a difuzivitě prvků v každé složce kompozitu. 

K tomu, aby vůbec mohlo dojít k adhezi mezi vláknem a matricí je nutné 

přiblížení molekul obou materiálů na atomární vzdálenost menší než 0,5 nm. 

K tomuto přiblížení je zapotřebí co nejlepší smáčivosti povrchu vláken danou 

matricí. 

2.1.14.  Smáčivost a povrchová energie 

Smáčivost (angl. wettability) povrchu polymerem je důležitým faktorem při 

vytváření adheze dvou povrchů. Smáčivost je charakterizována kontaktním 

úhlem θ (Obrázek 10) a následnou Youngovou rovnicí (Rovnice 1), kde je 

vyžadována co nejvyšší povrchová energie smáčeného povrchu v porovnání 

s adhesivem [1,25,26]. Příčinou vzniku povrchové energie je polarita povrchu 

látek. Čím je povrch látek polárnější, tím je vyšší hodnota povrchové energie [1]. 

Zvýšením povrchové energie adhesiva vede ke snížení smáčivosti adherendu, 

a tím ke vzniku prázdných míst, tzv. voidy (Obrázek 11). Dobrá smáčivost 

adherendu ještě ale nezaručí adhezi. Pro adhezi je mnohem zásadnější 
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přítomnost polárních funkčních reaktivních skupin schopných vzájemných 

interakcí molekul mezi jednotlivými složky, a tím vzniku chemické vazby [27]. 

 

Obrázek 10 Smáčivost povrchu daná kontaktním úhlem [28]. 

Rovnice 1 Youngova rovnice [28]. 

 

 

Obrázek 11 Voidy – prázdná místa vlivem nedokonalé smáčivosti oceli polymerem [29]. 

Povrchové energie vláken a polymerních (kapalných) matric jsou obecně 

známé. V systémech, kde povrchová energie vláken je mnohem větší než 

povrchová energie matrice, je velmi pravděpodobné dobré smáčení vláken 

polymerem. Například skleněná (γS = 560 mJ·m-2) a uhlíková (γS = 70 mJ·m-2) 

vlákna jsou dobře smáčena polyesterovými (γS = 35 mJ·m-2) a epoxidovými 
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(γS = 43 mJ·m-2) pryskyřicemi, což však neplatí např. u polyethylenových vláken 

(γS = 31 mJ·m-2) [25]. 

Nedostatek polárních funkčních skupin nezajistí předpoklad vzniku 

dostatečné adheze k ostatním typům povrchů. Mnohé polyolefíny, jako je 

polyetylen (PE) složený výhradně z atomů uhlíku a vodíku, patří mezi skupinu 

nepolárních polymerů vykazující nedostatečnou adhezi k ostatním materiálům. 

2.2. Technologie přípravy mezifázového rozhraní 

Sizing nebo-li apretura, jak již bylo zmíněno výše, je rozhodujícím 

mezifázovým rozhraním vlákno/matrice udávajícím vyztužující efekt vláknových 

kompozitů. V současné době lze mezifázové rozhraní připravit: 

1. Chemickou úpravou matrice: 

✓ anhydridem kyseliny maleinové, tzv. maleinanhydrid (MAH) pro 

nepolární termoplasty. 

2. Chemickou úpravou výztuže: 

✓ pomocí silanů obsahujících vinylové skupiny pro skelná vlákna. 

3. Fyzikálně: 

✓ pomocí plasmové modifikace vláken. 

2.2.1. Úprava matrice 

Pro nepolární termoplasty, jako jsou PE nebo PP, se používá anhydrid 

kyseliny maleinové, nebo-li maleinanhydrid (MAH), sumární vzorec (C4H2O3,), 

model molekuly a strukturního vzorce viz Obrázek 12. V čistém stavu se jedná o 

bezbarvou, či bílou látku s ostrým zápachem. MAH (teplota varu 202 °C, hustota 

1,48 g.cm-3) je vyráběný oxidací benzenu nebo dalších aromatických sloučenin. 

Z důvodu ceny se dnes většina maleinanhydridu vyrábí z n-butanu. 
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Obrázek 12 Model a strukturní vzorec MAH. 

Molekulové skupiny MAH se roubují na nepolární řetězec termoplastů 

a způsobují jejich navýšení povrchové energie a smáčivosti. Následně tyto 

připojené skupiny se pak mohou vázat s hydroxylovými skupinami OH- 

přítomných na skleněných vláken, viz ilustrativní mechanismus připojení na PP 

řetězec (Obrázek 13) [30]. 

 

Obrázek 13 Vazba funkčních skupin na řetězci polymeru s -OH skupinami skelných vláken [9]. 

MAM může být do kompozitu aplikován těmito způsoby: 

1. Vmícháním MAH do směsi při výrobě granulátu pro technologie 

vstřikování plastů a vytlačování. 

2. Posypem práškovitého MAH na rohož nebo vložení  

MAH folií jako mezivrstvy pro zpracování rohoží [9]. 

2.2.2. Úprava výztuže 

Vysoké adheze matrice k vláknům se dosáhne odpovídající předpravou 

výztuže apreturou. Organosilany tvořící apreturu se přidávají do lubrikace, jež 

se nanáší při dalším zpracování na vlákno, aby zabránila jeho poškození abrazí. 

Obsah lubrikace je asi 1,5 %, obsah silanů bývá méně než 0,05 %.  
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Pro polyolefiny se běžně používá úprava skla vinyltrimetoxysilanem 

(C5H12O3Si, hustota 0,968 g.cm-3, Obrázek 14a), nebo vinyltriethoxysilanem 

(C8H18O3Si, hustota 0,903 g.cm-3, Obrázek 14b). Silanem síťované polyolefíny 

jsou spojeny pomocí Si – O – Si vazbu místo C-C vazby. Siloxanové vazby jsou 

méně tuhé než C-C vazby a dodávají tak značnou flexibilitu polymeru.  

          

Obrázek 14 Strukturní vzorec: a) vinyltrimetoxysilan; b) vinyltriethoxysilan. 

Primární funkcí organosilanových vazebných činidel je pevná vazba mezi 

oxidy na povrchu vlákna a molekulami polymeru tvořícími matrici. Typ 

organosilanů (obecný vzorec R-Si-X3) se volí tak, aby uhlovodíkový zbytek na 

jeho konci odpovídal polymerní matrici. Koncové skupiny X představují 

hydrolyzovatelné skupiny (ethoxy, methoxy, Cl). Silan je hydrolyzován na 

odpovídající silanol (Obrázek 15a) a do tohoto vodného roztoku jsou ponořena 

vlákna. Molekuly silanolu vytváří vodíkové můstky s hydroxylovými skupinami 

vázanými na povrch vlákna (Obrázek 15b). Sušením je odstraněna voda 

a dochází ke kondenzačním reakcím mezi molekulou silanolu a povrchem vlákna 

současně s reakcemi mezi sousedními molekulami silanolů (Obrázek 15c). 

Výsledkem je polysiloxanová vrstva chemicky vázaná k povrchu vlákna 

s uhlovodíkovými zbytky směřujícími od vlákna (Obrázek 15d) [31,32]. 

a) b) 
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Obrázek 15 Organosilanová vazební činidla – schéma silanizace skelných vláken. 

Kritickým krokem pro silanizaci skla je jeho předpříprava spočívající 

v čištění povrchu. K odstranění povrchových nečistot k dosažení finální 

maximální smáčivosti je nejlepší předúpravou povrchu skla pomocí roztoku 

metanol/HCL v poměru 1:1 s následnou koupelí v koncentrované H2SO4 [33]. 

Nevýhodou silanizovaných skelných vláken je značná nerovnoměrnost 

rozložení na skelném povrchu, kde se můžou tvořit i prázdná silanem nepokrytá 

místa a značná variabilita tlouštěk nanesených vrstev (Obrázek 16) [33]. 

a) 

b) 

c) 

d) 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 32 - 2018 

 

 

Obrázek 16 Silanizace skelné výztuže – nerovnoměrnost rozložení na povrchu [25]. 

2.2.3. Fyzikální úprava plasmovou modifikací 

Nedostatky stávajících průmyslových úprav vláken vedou ke snaze najít 

nové postupy a nové technologie, které by zajistily vyšší užitné vlastnosti 

kompozitních materiálů využitých ve standardních, ale také náročnějších 

(vlhkých, korozních) prostředích. Vedle zdokonalování přípravy mezivrstev 

z vodných roztoků se rozvíjejí technologie chemického roubování, ale také 

technologie plasmochemické – plasmová polymerace. Plasmová polymerace je 

proces, při kterém aktivace organických par a plynů v nízkoteplotním plasmatu 

vede k vytváření specifických polymerních materiálů ve formě tenké vrstvy. 

Molekuly monomerů a plynů jsou v plasmatu fragmentovány a ionizovány 

a vznikají tak excitované skupiny, volné radikály a ionty [34]. 
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2.2.4. Plasma 

Plasma je ionizovaný plyn s vysokou energetickou hladinou (oproti 

pevnému, kapalnému či plynnému skupenství) skládající se ze směsi elektronů, 

záporně a kladně nabitých částic, neutrálních atomů a molekul. Dodání energie 

molekulárnímu plynu, potřebné k přerušení mezi atomárních vazeb, způsobí 

disociaci plynu na jednotlivé atomy. Při dodání většího množství energie, dojde 

k přerušení vazeb mezi subatomárními částicemi, ionizaci plynu a za určitých 

podmínek ke vzniku plasmatu. 

1. Klasifikace dle teploty: 

✓ vysokoteplotní (tisíce °C, max 10 000 °C) 

✓ nízkoteplotní, studená (desítky, max stovky °C) 

2. Klasifikace dle tlaku: 

✓ pracující v podtlaku   < 1 300 Pa 

• středně-nízké tlaky  13 až 1 300 Pa 

• nízké tlaky    13 až 1,3x10-2 Pa 

• velmi nízké tlaky   <1,3.10-2 Pa 

✓ pracující při atmosférických tlacích: 

• korónový výboj 

• dielektrický bariérový výboj (DBD) 

• doutnavý výboj 

• obloukový výboj 

2.2.5. Plasmová úprava povrchů 

Plasmová úprava povrchu materiálů se používá pro vytvoření hydrofilního 

povrchu ke zvýšení smáčivosti a adheze [35,36,37]. Působením plasmatem lze 

například snížit kontaktní úhel mezi kapkou vody a křemíkových povrchem ze 72° 

na 3° již za velmi krátkou dobu (cca 5 s) pomocí difúzního koplanárního výboje 

DCSBD (Diffuse Coplanar Surface Dielectric Barrier Discharge), jak lze vidět na 

Obrázek 17a,b [4]. 
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Obrázek 17 Zvýšení smáčivosti povrchu pomocí DCSBD - kapka vody na nemodifikovaném 

křemíkovém povrchu (A) a na plasmatem modifikovaném povrchu (B); b) kontaktní úhel vody na 

křemíkovém povrchu jako funkce doby působení plasmatu [4]. 

Nízkoteplotní plasmový výboj, většinou radiofrekvenční (RF) a mikrovlnný 

(MW) lze využít pro nepolární polyolefíny, jako je polyethylen [2,29,38], 

k navázání na jejich molekulový řetězec nové funkční skupiny v závislosti na 

použitém typu a složení plasmatu [5,6] (Obrázek 18): 

• hydroxidové (-OH) 

• karbonylové (C=O) 

• karboxylové (COOH)  

• aminové skupiny (NH2)  

 

Obrázek 18 Schéma principu plasmové modifikace nepolárního termoplastu (PE). 

Tyto povrchové chemické změny výrazně zvyšují jeho polaritu [7,8], která 

je pak předpokladem vynikající adheze k ostatním typům povrchům, jako je např. 

sklo. Dobou působení plasmového výboje o různém složení plynů lze získat 

a) 
b) 
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variabilní množství funkčních skupin na povrchu, a tím získat určitou velikost 

adheze k substrátu (Obrázek 19). 

 

Obrázek 19 Závislost adheze na koncentraci -OH skupin [29]. 

Životnost plasmatem zaktivovaných povrchů je různá. V případě 

atmosférického plasmatu a nepolárních polyolefínů (HDPE, LDPE nebo PP) 

můžou hodnoty smáčivosti vyjádřené povrchovým napětí dosahovat 

konstantních hodnot 50 mN.m-1 po dobu 9 měsíců [6]. Na stárnutí plasmových 

účinků mají vedle typu polymeru zásadní vliv použité plyny, např. Ar, N2, CO2, 

a materiály katody (Cu a Al). V případě modifikace PE lze nejlepší výsledků 

smáčivosti dosáhnout pomocí plynu N2 a Al katody. Stárnutím na vzduchu 

vzroste kontaktní úhel po 4 hodinách na 73° (nemodifikovaný PE povrch 135°), 

kde již dochází na delší dobu k ustálení poklesu hydrofility [8]. U práškového PE 

činí pokles plasmových účinků pouze okolo 20 % po 1 roce, poté zůstává časově 

stabilní až 3 roky [1,5,38]. 

2.3. Současný stav aplikace plasmatu pro kompozity 

Problematika vlákny vyztužených termoplastových materiálů je velmi 

aktuálním tématem vzhledem ke stále rostoucímu počtu aplikací v průmyslu. 
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Celosvětovým cílem současných vývojů a výzkumů je nalézt materiály 

výkonnější, ekonomičtější a ekologičtějších, což dokazuje i nárůst počtu 

odborných publikací a konferencí na toto téma.  

V. Čech a kol. se ve své publikaci [38] z roku 2014 zaměřili na zvýšení 

mezifázové smykové pevnosti (IFSS - Inter Facial Shear Strength) na rozhraní 

vlákno/polymerní matrice. Pomocí metody PECVD (Plasma Enhanced Chemical 

Vapor Deposition) nanesli na nekonečná skelná vlákna plasmatem 

polymerovaný tetravinylsilan (pp-TVS), a tím se podařilo zvýšit smykovou adhezi 

k nenasycené polyesterové pryskyřici (UP-R) o 26 % oproti běžné komerční 

povrchové úpravě vláken při stejných podmínkách aplikace (Obrázek 20). 

    

Obrázek 20 Plasmatem polymerovaný tetravinylsilan (pp-TVS) na nekonečném skelném vláknu 

[38]. 

I. Krásný a kol. ve své studii [39] z roku 2014 publikovali výsledky vlivu 

nízkoteplotní atmosférické plasmové úpravy na fyzikálně chemické vlastnosti 

částicového kompozitu složeného z práškového kaolinu v HDPE a LLDPE matrici 

vyráběné technologií vstřikováním. Z provedených mechanických zkoušek 

(pevnost v tahu a rázové zkoušky) ale nebyl pozorován vliv plasmové úpravy 

kaolinových částic oproti úpravě chemickou cestou (3-aminopropyl) 

triethoxysilanem.  

S. H. Han a kol. ve své publikaci [40] z roku 2014 hodnotili přínos 

plasmové úpravy uhlíkových vláken v termoplastovém PP kompozitu vyráběném 

technologií lisováním. Vlákna byla upravena atmosférickým plasmatem (Ar plyn, 
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Al2O3 elektroda, výkon 150 W) po dobu 1 min a následně ošetřena silanem. Dle 

měření interlaminární pevnosti ve smyku 3-bodovým ohybem činil nárůst 

u plasmové úpravy 29,7 % porovnání s neupravenými vlákny. Po následné 

úpravě silanem činil nárůst pevnosti ve smyku této kombinace o 48,7 %. Z tohoto 

výzkumu plyne velký potenciál pro kombinaci chemických a plasmových úprav 

vláken ke zvýšení mezifázové pevnosti vlákno/matrice (Obrázek 21a,b). 

 

Obrázek 21 SEM topografie povrchu lomové plochy kompozitu uhlíková vlákna/PP: 

a) neupravená vlákna; b) silanem upravená vlákna po plasmové úpravě 1 min [38]. 

K. Sever a kol. ve studii [41] z roku 2011 se zabývali využitím plasmové 

modifikace tkaniny z přírodních vláken Juty za účelem zvýšení mechanických 

vlastností sendvičového kompozitu s matricí HDPE vyrobeného hydraulickým 

lisováním (195 °C/10 MPa/15 min). Pomocí RF atmosférického plasmatu 

o nejvyšším studovaném výkonu 90 W došlo k nárůstu mezifázové pevnosti ve 

smyku kompozitu o 189 % (Obrázek 22a), což se projevilo nárůstem pevnosti 

v tahu o 63 % (Obrázek 22b) a pevnosti v ohybu o 75 %. 

a) b) 
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Obrázek 22 Výsledky měření komparace LF a RF atmosférického plasmatu o výkonech 30, 60 

a 90W sendvičového lisovaného kompozitu juty/HDPE: a) výsledky mezifázové pevnosti ve 

smyku; b) výsledky pevností v tahu [41].  

H.S. Lee a kol. ve studii [42] z roku 2014 se zabývali zvýšením 

mechanických vlastností kompozitu s uhlíkovou tkaninou a cyclic butylene 

terephthalate (CBT) matrici za pomocí modifikace výztuže mikrovlnným 

plasmatem. Kompozit byl vyroben lisováním (250 °C/1 MPa/2 min) tkaniny 

posypané práškovou matricí mezi jednotlivými vrstvami. Přínos plasmové úpravy 

uhlíkové tkaniny činil 73,8 % v nárůstu meze pevnosti v tahu. 

J. Xie a kol. ve studii [43] z roku 2011 zvýšili mezifázovou pevnost ve smyku 

uhlíkových vláken (PAN; T300) v polyamidové matrici (PI) o 21 %. Vlákna byla 

upravena RF plasmatem (100 W, 32 s) za atmosférického tlaku s pracovním 

plynem He/O2. 

Vědci z Technické univerzity Liberec se pod vedením prof. Lenfelda 

zabývají aplikací plasmových úprav na přírodní vlákna v termoplastové matrici. 

V rámci tohoto výzkumu se J. Habr ve své disertační práci [44] zabývá konkrétně 

biokompozity s PLA matricí vyztuženou vlákny rostlinného původu s různým 

stupněm plnění. Pomocí nízkoteplotní plasmové úpravy v atmosférickém 

dielektrickém výboji (DBD, 200 W/5 s, vzdálenost mezi Al2O3 elektrodami 15 mm, 

pracovní plyn vzduch) modifikoval kokosová vlákna. Následně u daného 

kompozitu vyrobeného technologií vstřikováním a hm. podílu vláken 30 % byla 

zvýšena pevnost na mezi kluzu o 8,5 % oproti samotné nevyztužené PLA matrici. 

Lomová plocha vzorku s hm. podílem 20 % a rozhraní vlákno/matrice je patrna 

na Obrázek 23. 

 

a) b) 
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Obrázek 23 Lomová plocha biokompozitu s PLA matricí a 20 % hm. kokosových vláken 

modifikovaných plasmovým DBD výbojem [44]. 

V současné době je celosvětový výzkum v oblasti využití plasmových 

technologií k hydrofilizaci povrchu a ke zvýšení adheze výztuží k polymerní 

matrici zaměřen především na úpravu samotných vláken či tkanin např. skelných, 

uhlíkových nebo levnějších přírodních. Časté výzkumy pojednávají o kombinaci 

plasmové úpravy s chemickými přípravky. Dle dostupných zdrojů žádný 

z výzkumů však nepojednává o využití plasmové úpravy základní polymerní 

matrice, která by byla navíc ve formě prášku za účelem zvýšení obsahu 

funkcionalizovaného povrchu. 
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3. Cíle disertační práce 

Tato disertační práce je zaměřena na využití nízkoteplotní plasmové 

úpravy pro kompozitní materiály s termoplastovou nepolární matricí ve formě 

prášku a skelnou výztuží. Cíle disertační práce lze shrnout do těchto základních 

bodů: 

o Stanovit metodu pro kvantifikaci adhezních účinků plasmové modifikace 

práškové matrice, analyzovat mezifázové rozhraní a výsledky srovnat 

s chemickými průmyslově používanými prostředky MAH a silan.  

o Aplikovat plasmatem modifikovanou matrici na skelnou výztuž a prokázat 

zvýšení mechanických vlastností připravených kompozitů. 

o Stanovit, prokázat a optimalizovat vliv parametrů (procesní, velikost  

a tvar matrice a plniva, atd.) k dosažení vyztužujícího efektu kompozitů 

s nepolární termoplastovou matricí ve formě plasmatem upraveného PE 

prášku. 

o Vyztužující efekt kompozitních materiálů připravených plasmovou 

modifikací komparovat s chemickými průmyslovými prostředky MAH 

a silan. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části byly využity následující materiály a metody. 

4.1. Použité materiály 

Experimentováno bylo s těmito materiály. 

4.1.1. Polyetylenový prášek 

Pro experiment byly použity dva lineární nízko hustotní polyetyleny 

(LLDPE, Dowlex 2629.10UE a Dowlex 2631.10UE, The Dow Chemical 

Company, US) ve formě prášku o velikosti částic v průměru 280 µm (Obrázek 

24a): 

MFI2629.10UE 4,0 g/10 min (190 °C/2,16 kg), dále jen PE4 

MFI2631.10UE 7,0 g/10 min (190 °C/2,16 kg), dále jen PE7 

Tc  124 °C 

ρ  935 kg.cm-3 

Částice tohoto termoplastického nepolárního PE byly nepravidelného 

tvaru a vykazovaly v ojedinělých případech velikost až 1,1 mm (Obrázek 24b). 

  

Obrázek 24 PE prášek: a) distribuční křivka velikostí PE částic; b) charakteristický tvar PE částic, 

největší nalezená částice. 

Pomocí laboratorního síta o velikosti ok 100 µm a síta (oka 800 µm) byly 

dále připraveny PE prášky s minimální velikostí částic do 100 µm a maximální 

velikostí částic nad 800 µm. 

a) 
b) 
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4.1.2. Chemické modifikátory Silan a MAH 

Ke komparaci adheze s plasmatem byly použity dva typy průmyslově 

využívaných chemických modifikátorů, anhydrid kyseliny maleinové (MAH, Merck 

spol., s.r.o.) ve formě granulí a silanová povrchová úprava průmyslově 

aplikovaná na skelné destičce (Johns Manville Slovakia, a.s.). 

4.1.3. Skelný substrát a skelná výztuž 

V úvodních experimentech bylo použito laboratorní sklo o rozměrech 

76 x 26 x 1 mm s většinovým podílem SiO2. Druhým použitým skelným 

substrátem bylo sodno-vápenaté sklo s podílem SiO2 75 %, zbytek CaO a N2O. 

Běžný skelný substrát byl v podobě destičky o rozměrech 60 x 20 x 4 mm. 

Pro výrobu kompozitů technologií extruze byla použita dlouhá sekaná vlákna (EC 

17 6 mm P316 – E-sklo, Ø17 µm, délka 6 mm, GRM Systems, s.r.o.) s apreturou 

na bázi silanu. Pro technologii lisování byla použita nekonečná skelná vlákna 

(Ø16 µm) v podobě rovingu (Johns Manville Slovakia, a.s.) jak bez povrchové 

úpravy, tak i se silanovou úpravou.  

K nalezení vhodné technologie výroby kompozitů a její optimalizaci 

procesních parametrů byly použity: 

✓ skelné kuličky (Glass Sphere, s.r.o.) vyrobené z běžného skla bez 

povrchové úpravy ve velikostech Ø570-700 µm, Ø100-200 µm, Ø70-110 

µm a Ø1-50 µm. 

✓ Krátká drcená skelná vlákna délky 200 µm jak bez povrchové úpravy (GF 

7080, LanXESS), tak i s povrchovou úpravou silanem (GF 7082, 

LanXESS). 

4.2. Příprava a technologie výroby vzorků 

Vzorky byly připraveny těmito postupy. 

4.2.1. Plasmová modifikace 

PE prášky byly modifikovány plasmatem jak průmyslově, tak i různými 

způsoby za pomocí pracovního plynu vzduchu a pomocí přidaného kyslíku (O2). 
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Neupravený PE s vyšší viskozitou (PE4) byl dále modifikován různými doby 

působením plasmového výboje - 10, 20, 30, 60, 120, 300 a 600 s za tlaku 100 

Pa. 

Pro průmyslové účely byla plasmová úprava PE provedena patentovaným 

speciálním zařízením (LA650, Surface Treat, a.s.) viz Obrázek 25a a úpravu 

jedné dávky až několik kg prášku. Plasma bylo generováno dvěma mikrovlnnými 

zdroji pracujícími v pulsním režimu o celkovém výkonu až 2 kW. Pro různé stupně 

(doby) plasmové modifikace bylo použito laboratorní zařízení (LA400, Surface 

Treat, a.s.) viz Obrázek 25b s vakuovou pracovní komorou a mikrovlnným 

výbojem (1 kW, pulsní režim, kapacita 0,25 kg prášku). Komora byla vybavena 

mixérem s horizontálním vrtulovým míchadlem a konstrukcí, která umožňuje 

volbu vzdálenosti od plasmového výboje (240 mm).  Neupravený PE4 byl 

modifikován různými doby působením plasmového výboje - 10, 20, 30, 60, 120, 

300 a 600 s za tlaku 100 Pa. 
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Obrázek 25 Zařízení na plasmovou úpravu (Surface Treat, a.s.): a) pilotní zařízení LA650,  

2 mikrovlnné zdroje, výkon až 2 kW, pulsní režim; b) laboratorní zařízení LA400, mikrovlnný zdroj, 

výkon 1 kW, pulsní režim. 

4.2.2. Výroba vzorků k hodnocení adheze na skelné desce 

První předběžné vzorky byly zhotoveny roztavením plasmatem 

modifikovaného a nemodifikovaného PE4 prášku na plasmatem modifikovaném 

a nemodifikovaném laboratorním skle očištěném isopropylalkoholem. Tavení 

proběhlo v peci (160 °C, 25 min) vybavené termočlánky k měření aktuální teploty. 

Po ochlazení v peci na 70 °C byl vzorek vyjmut a dochlazen na vzduchu na 

pokojovou teplotu. 

Pro výrobu vzorků k hodnocení adheze (Obrázek 26) byla vyrobena 

speciální rozebíratelná forma z kovových plechů. Jako separátor byla použita 

fluoroplastová folie (tloušťka 25 µm, teplotní odolnost do 260 °C) a tekutý 

chemický přípravek Frekote 700 NC. 

a) b) 
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Obrázek 26 Vzorek PE/sklo/PE pro tahovou zkoušku. 

Použitý chemický modifikátor MAH byl ve formě granulí, které byly 

rozdrceny na prášek. Množství MAH zamíchané do nemodifikovaného PE bylo 

5 hm. %. Druhý chemický modifikátor silan byl aplikovaný na skelné destičce. 

Dále byly zhotoveny vzorky s mezifází kombinující plasmatem upravený PE 

a silanem modifikované sklo. 

Před samotnou výrobou vzorků byl vždy modifikovaný a nemodifikovaný 

PE a skelné destičky vysušeny v peci za 90 °C po dobu 120 min. Vysušený 

prášek a etanolem očištěné skelné destičky byly v rozebíratelné formě vkládány 

do předehřáté laboratorní pece (200 °C, 25 min). Po vyjmutí vzorku z pece 

probíhalo ochlazování na pokojovou teplotu. Průměrná rychlost ochlazování byla 

okolo 10 °C/min.  

4.2.3. Výroba kompozitu PE/skelné kuličky 

Skelné kuličky o velikostech Ø570-700 µm, Ø70-110 µm, a Ø1-50 µm byly 

využity pro 3 různé technologie výroby kompozitních vzorků s různými velikostmi 

PE4: 

✓ Směs PE/kuliček o hm. podílu 30 % a 50 % 

✓ Vrstvení PE na skelné kuličky 

✓ Posyp jak zahřátých kuliček na PE, tak i PE na zahřáté kuličky. 

Před samotnou výrobou byly vždy skelné kuličky očištěny acetonem 

a vysušeny v peci při 95 °C/1 hod. V případě technologie směsi a vrstvení 

probíhala výroba vzorků v peci při 200 °C/20 min s následným ochlazování na 

vzduchu, cca 10 °C/min. U technologie posypu byly kuličky zahřáty na tepotu 400 

°C (dle výpočtu z tepelných kapacit obou materiálu je minimální teplota skelných 

kuliček 290 °C, aby došlo k tavení PE) a nasypány na PE o pokojové teplotě 23 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 46 - 2018 

 

°C. Taktéž PE o pokojové teplotě byl nasypán na zahřáté kuličky na 400 °C. 

Následně všechny vzorky byly ručně přetrženy a lomové plochy studovány 

světelnou a SEM mikroskopií. 

4.2.4. Výroba vzorků extruzí 

Technologií extruzí pomocí dílenského extruderu (Železný, s.r.o.) byla 

vyrobena sada vzorků s dlouhým sekaným skelným vláknem (EC 17 6 mm P316, 

17 hm. %) kombinující plasmatem upravený a neupravený P. Rovněž vlákna byla 

plasmatem upravená a neupravená. K oddělení jednotlivých vláken z pramenců 

a smíchání vláken s PE práškem bylo provedeno pomocí míchačky (15 min). 

Materiál byl z extruderu vytlačován do tyče o průměru 10 mm. 

4.2.5. Výroba vzorků lisováním 

Výroba desek technologií lisováním (Výzkumný a zkušební letecký ústav, 

a.s) probíhala pomocí navrženého a vyrobeného lisovacího přípravku z mědi 

(Obrázek 27a), který umožňoval díky systému kladení rovingů libovolný podíl 

výztuže. Lisování probíhalo v lisu (Obrázek 27b) za teploty 180 °C a tlaku 13 MPa 

dle lisovacího cyklu (Obrázek 28). Před samotnou výrobou vzorků byl vždy 

modifikovaný a nemodifikovaný PE4 a nekonečná skelná vlákna bez povrchové 

úpravy vysušeny v horkovzdušné sušárně (90 °C, 120 min). Z vyrobených desek 

byly vodním paprskem nařezány vzorky na tahové (9 ks) a rázové (8 ks) zkoušky. 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 47 - 2018 

 

  

Obrázek 27 Výroba kompozitních desek lisováním: a) přípravek z Cu se systémem kladení 

rovingů; b) hydraulický lis, oboustranně vyhřívané duralové desky, Fmax=500 kN, Tmax=200 °C 

(VZLÚ, a.s.). 

 

Obrázek 28 Cyklus lisování kompozitních vzorků v hydraulickém lisu. 

4.2.6. Výroba vzorků beztlakovou technologií 

Pro výrobu kompozitů technologií bez přidaného vnějšího tlaku byly spolu 

s PE použity krátká drcená skelná vlákna (PE-GF), dlouhá sekaná vlákna získaná 

z nekonečného skelného rovingu a skelné kuličky (PE-GB) v různých 

velikostech. Všechny polotovary byly zpracovávány bez předešlých úprav 

a zpracovávány v ocelové obdélníkové formě 100x20 mm tvaru rakve (Obrázek 

29) ošetřené tekutým separačním přípravkem. 

50 % 
podíl GF 

25 % 
podíl GF 

a) b) 
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Obrázek 29 Ocelová forma 100x20 mm pro výrobu kompozitů beztlakovou technologií v peci 

V případě použití dlouhých sekaných vláken z nekonečného rovingu se 

postup výroby skládal z: 

1. Navážení 8 g PE pomocí analytických vah. 

2. Posyp první vrstvy PE do ocelové formy. 

3. Nasekání druhé vrstvy dlouhých skelných vláken pomocí speciálních 

nůžek 

4. Upěchování nanesených vrstev. 

5. Opakování bodu č. 2 až 4 do vyčerpání navážených 8 g PE. 

Hmotností podíl výztuže činil pouze kolem 10 % vzhledem k tvorbě 

chuchvalců, a tím prázdných matricí neprosycených míst. 

Při použití krátkých drcených vláken a skelných kuliček se postup výroby skládal 

z: 

1. Navážení směsi 10 g (6 g PE + 4 g výztuže) pomocí analytických vah. 

2. Důkladné promíchání směsi (cca 2 min.) 

3. Nasypání směsi do ocelové obdélníkové formy. 

4. Upěchování nanesených vrstev. 

Hmotnostní podíl skelné výztuže činil 40 hm. %.  

Výroba všech vzorků probíhala v laboratorní peci za různých teplot a časů. 

Rychlost ochlazování vzorků byla okolo 10 °C/min na vzduchu. Po jejich 

zchladnutí na pokojovou teplotu byly otřepy ořezány zalamovacím nožem pro 

umožnění měření rozměrů posuvným měřidlem (vybrán vždy nejmenší rozměr). 

4.3. Metody testování 

Vyrobené vzorky byly podrobeny následujícím zkouškám. 

dfsaa
fssad
safdf
sdsdf
sdsdf
ssaa
ds 

20 mm 
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4.3.1. Zkoušky smykové pevnosti 

Pro hodnocení adheze (přilnavosti) dvou povrchů se používá norma ČSN 

EN 1465, která stanovuje smykovou pevnost v tahu tuhých adherendů na 

přeplátovaných tělesech (Obrázek 30). Pevnost je pak určena maximální 

měřenou silou vztaženou na plochu přeplátovaného spoje [45]. 

 

Obrázek 30 Nahoře: schéma vzorku a deformace jednostranně přeplátovaného spoje v důsledku 

excentrického působení sil vyvolávající ohybový moment; dole: rozdělení působícího smykového 

napětí po délce přeplátovaného spoje [45].  

K hodnocení adheze jsou klíčové tyto případy poruch, které se podílí na 

celkovém porušení spojení dvou materiálů: 

✓ adhezivní  

o porušení v mezivrstvě na rozhraní obou materiálů   

✓ kohezivní  

o porušení, při kterém na obou adherendech zůstane vrstva 

adheziva. 

✓ porucha adherendu  

o v případě velmi silného spoje nastává porušení mimo spoj. 

Ideálním případem je kohezivní selhání uvnitř adheziva nebo v jednom 

z adherendů, protože bylo dosaženo maximální pevnosti materiálů ve spoji. Pro 

celkové hodnocení adheze je důležitá míra meze smykové pevnosti v tahu 

a analýza způsobu a rozsahu porušení [45]. 

Ke kvantifikaci adheze na skelné desce a pro měření pevnosti v tahu 

kompozitů byl využit univerzální tahový stroj ZD 10/90 (Walter+Bai AG Testing 

Machines, Switzerland). Při zkoušce byla měřena maximální síla Fmax (N), která 

byla vztažena vždy k velikosti plochy vzorku (šířce a (mm) a délce b (mm)). Počet 
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testovaných vzorků byl vždy 10. Adheze byla vypočítána dle vzorce (1) včetně 

standardní odchylky. Tahový test probíhal vždy ihned po ochlazení vzorků při 

laboratorní teplotě 23±2 °C a rychlosti zatěžování 10 mm.min-1.  

  MPa
ba

F
Radheze

.

max=  (1) 

4.3.2. Zkouška tahem 

Zkouška tahem patří mezi základní mechanické statické zkoušky a je 

prováděna dle normy ČSN EN ISO 527-2 [46,47]. Pro měření pevnosti v tahu 

kompozitů byl využit univerzální tahový stroj ZD 10/90 (Walter+Bai AG Testing 

Machines, Switzerland). Při zkoušce byla měřena maximální síla, která byla 

vztažena vždy k velikosti průřezu vzorku. Počet testovaných vzorků byl vždy 8. 

4.3.3. Zkouška rázem 

Zkouška rázem patří mezi základní mechanické dynamické zkoušky a je 

prováděna metodou Charpy dle normy ČSN EN ISO 179 (Obrázek 31a,b). 

Podstatou zkoušky je hodnocení míry kinetické energie potřebné k přeražení 

zkušebního tělesa o definovaném průřezu. Pro hodnocení rázové houževnatosti 

(acU) je zkušebním tělesem hranol o rozměrech 80 x 10 x 4 mm a v případě 

vrubové houževnatosti (acN) je daný hranol opatřen vrubem, vytvořeným pomocí 

vrubovacího nástroje o definovaných rozměrech [48]. 
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Obrázek 31 Rázová zkouška metodou Charpy dle ISO 179: a) reálný dopad kladiva na vzorek 

umístěný na podporách; b) schéma nárazu břitu na vzorek [49]. 

Rázová houževnatost materiálu souvisí se schopností rychle absorbovat 

energii, tedy deformovat se určitou rychlostí. Za rázový děj je považována 

rychlost namáhání od 1 m.s-1 [23]. U plastů, kde Tg je nižší než teplota okolí 

(kolem 23 °C) dochází většinou k houževnatému plastickému porušení. U plastů 

s Tg vyšší než teplota okolí dochází většinou ke křehkému porušení [49]. 

Zkoušky rázem byly provedeny pomocí instrumentovaného rázového 

kladivo CEAST 7,5 J. Vzorky byly opatřeny vrubem o velikosti 1,5±0,2 mm. Testy 

probíhaly při laboratorní teplotě 23±2 °C s počty testovaných vzorků 8. 

4.3.4. Optická mikroskopie 

Optická (světelná) mikroskopie patří k základním metodám pozorování 

povrchů technických materiálů. Skládá se z částí: 

✓ osvětlovací - zdroj světla, kondenzor, clona, 

✓ mechanické - podstavec, stojan a stolek s křížovým posuvem, 

✓ optické – objektiv a okulár. 

K vlastnímu zobrazování se využívá viditelná část spektra o vlnové délce 

420 až 760 nm. Maximální rozlišovací schopnosti lze dosáhout přibližně 200 nm 

(rozlišovací schopnost lidského oka je asi 0,2 mm) s maximálním dosažitelným 

zvětšením asi 3000x [50]. 

Pro studium plastické deformace PE na skelné desce po tahových 

zkouškách a pozorování PE prášku byl použit optický mikroskop Neophot 32 

a) b) 
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(Zeiss, Německo) a stereomikroskop NIKON SMZ 1500 (Nikon Instruments, 

Japonsko). 

4.3.5. Řádkovací elektronová mikroskopie (SEM) 

SEM mikroskop se skládá ze sloupce a komory. Obrazu a jeho zvětšení je 

dosahováno elektronickou cestou s využitím ostře fokusovaného primárního 

elektronového svazku (PES) urychlovacím napětím pomocí katody na povrch 

sledovaného objektu. Zde dochází k interakci PES s hmotou povrchu 

s  interagujícím objemem tvarem hrušky za vzniku fyzikálních signálů (Obrázek 

32a,b). K tvorbě obrazu se pak využívá rozdíl intenzit signálů z jednotlivých 

mikroobjemů, kam dopadly elektrony PES. Zvětšení je obvykle až 100 000x 

s rozlišením kolem 3 nm [50,51]. 

 

Obrázek 32 Interakce PES se vzorkem v SEM mikroskopii: a) signály generované během 

interakce; b) typická hloubka a tvar nejdůležitějších signálů v pozorovaném vzorku [51]. 

Pro studium polymerů jsou využívány 4 základní módy odpovídající 

4 základním signálům: 

✓ SE – pomocí sekundárních elektronů (ze vzorku) 

• emise nízké energie <50 eV 

• průnik elektronů pod povrch cca 10 nm 

a) b) 
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• studium topografického kontrastu, např. morfologie povrchu 

✓ BSE – pomocí zpětně odražených elektronů (z PES) 

• emise vysoké energie >50 eV 

• průnik elektronů pod povrch cca 1 µm 

• studium materiálového kontrastu, rozdíl mezi atomovými 

čísly 

✓ EDX – pomocí radiačního záření X-paprsků 

• průnik elektronů pod povrch cca 10 µm (i do šířky) 

• informace o prvkovém složení vzorku 

✓ STEM – pomocí transmitovaných (proniklých) elektronů 

o zapotřebí ultratenkých vzorků <100 nm 

o studium vnitřní mofrologie vzorku 

Metodami pro studium polymerů k minimalizaci nabíjení nevodivých 

materiálů a poškození vzorku jsou nízké napětí (menší než 5 kV), variabiliní 

tlak (v komoře může být i vyšší než 10 Pa) nebo úprava porchu nanesením čátic 

uhlíku nebo chrómu [52]. 

Pro studium adheze PE na výztuži byl použit řádkovací elektronový 

mikroskop (Lyra3, Tescan, Česká republika). Vzorky byly získány buď 

kryogenním rozlomením v kapalném dusíku nebo v případě PE/skelných kuliček 

ruční pilou s následným broušením a leštěním povrchu vzorku na brusném 

papíru pod vodou. Následně byly vzorky pokryty vrstvou chromu (napařováním 

v případě pozorování v laboratoři na UMI FS ČVUT v Praze) nebo uhlíku 

(vakuovým naprašováním v případě pozorování v laboratoři na FEKT VUT v 

Brně) pro odvod el. náboje. Pozorování lomových ploch bylo jak v modu 

sekundárních elektronů (SE) k vyšetření topologie povrchu, tak i v modu 

odražených elektronů (BSE) pro studium materiálového kontrastu. 

4.3.6. Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) 

K měření teploty tavení PE a srovnání plasmatem modifikovaného 

a nemodifikovaného PE4 byla využita DSC metoda, zařízení STA 409PG LUXX 

(Netzsch, Německo). Zařízení bylo kalibrováno pomocí Galia (Ga), India (In) 

a cínu (Sn). Vzorky byly měřeny v ochranné atmosféře dusíku (N2). Rychlost 
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ohřevu činila 10 °C.min-1 na teplotu 300 °C s výdrží 5 min. Rychlost ochlazování 

byla v průměru 5 °C.min-1 s neizotermální krystalizací. Vyhodnocení bylo 

provedeno ze 3 měření. 

4.3.7. Elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu 

(ESCA) 

Metoda ESCA patří mezi nedestruktivní fyzikální analýzy. Pomocí tohoto 

měření lze získat kvantitativní informaci o chemickém složení včetně oxidačního 

stavu a elektronové struktury povrchu pevných látek ve hloubce 2 až 10 

atomových vrstev (5 až 10 nm). Podstatou této metody, známé též pod zkratkou 

XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), je fotoelektrický jev - buzení povrchu 

pomocí fotonů a následného měření excitovaných elektronů (Obrázek 33a). 

Zdroje fotonů jsou nejčastěji používány rentgenové lampy s Al nebo Mg anodou 

o známé energii daných fotonů. Energie fotonů je pak rovna součtu vazebné 

energie elektronu ve vzorku a kinetické energie emitovaného elektronu. Při 

ozáření vzorku fotony o známé energie lze ze změřených hodnot kinetických 

energií emitovaných elektronů určit jejich vazebnou energii (Obrázek 33b), která 

má u volných molekul význam ionizační energie dané elektronové hladiny. Jako 

referenční hladina, od které energii fotoelektronu měříme, se používá Fermiho 

hladina. Každý prvek poskytuje sérii linií s charakteristickými hodnotami 

vazebných energií, což umožňuje jeho jednoznačnou idenfitikaci [50,53,54]. 
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Obrázek 33 ESCA: a) princip fotoelektrického jevu (fotoionizace); b) analýza prvkového složení 

dle vazebných energií elektronů  [54]. 

Chemické složení obou typů prášků, PE a skelné části vzorku bylo měřeno 

pomocí elektronové spektroskopie pro chemickou analýzu (ESCA) na Ústavu 

fyzikální chemie J. Heyrovského AV (Obrázek 34). Tato metoda je založena na 

měření distribuce energií elektronů, emitovaných v důsledku interakce záření se 

studovanými objekty v povrchové vrstvě o tloušťkách 1-5 nm pod vysokým 

vakuem p ~ 10-7 Pa. 

Samotné měření bylo provedeno za tlaku zbytkových plynů 10-9 mbar 

v analyzační komoře spektrometru. K excitaci fotoelektronů bylo použito záření 

Al Kα. Nejdříve byla změřena spektra v oboru vazebných energií 0-1000 eV 

a následně v režimu vysokého rozlišení byly změřeny linie C 1s a O 1s s chybou 

měření ±0,2 eV. Povrchová stechiometrie byla vypočtena z integrálních 

fotoemisních linií po odečtu nelineárního Shierleyho pozadí, korekci na 

transmisní funkci použitého hemisférického analyzátoru elektronů a na teoretické 

hodnoty parciálních fotoionizačních průřezů. Chyba měření takto získaných 

hodnot koncentrací činí ±10 %. Překrývající se komponenty spekter, odpovídající 

neekvivalentním chemickým stavům uhlíku, byly fitovány Gauss-Lorentzovými 

funkcemi (použit software XPSPEAK 4.1.). Podrobnější popis metody popsán 

v [55,56]. 

a) 

b) 
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Obrázek 34 Zařízení elektronové spektroskopie pro chemickou analýzu (ESCA), Ústav fyzikální 

chemie J. Heyrovského AV.  
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5. VÝSLEDKY a DISKUZE 

Z experimentů jsou získány následující výsledky. 

5.1. Testy na laboratorním skle 

Testy 4 vzorků plasmatem upraveného a neupraveného PE s vyšší 

viskozitou na plasmatem modifikovaném a nemodifikovaném laboratorním skle 

ukázaly významný předpoklad pro další výzkumnou činnost v oblasti vytvoření 

mezifázového rozhraní pomoci plasmové technologie mezi nepolárním 

termoplastem a sklem (Obrázek 35). 

 

Obrázek 35 Roztavený plasmatem upravený a neupravený PE na plasmatem modifikovaném 

a nemodifikovaném laboratorním skle. 

Po ochlazení nemodifikovaného PE byla výsledkem nulová adheze 

(mezifázová pevnost) na modifikovaném a nemodifikovaném laboratorním skle, 

kde vlivem smrštění PE během ochlazování taveniny došlo k porušení adheze. 

Naopak vysoký nárůst adheze byl pozorován na obou sklech u průmyslově 

modifikovaného PE. Velikost adheze byla na obou sklech velmi podobná, proto 

je výzkum v dalších fází zaměřen na plasmatem modifikovaný PE 

a nemodifikované sklo, kde adhezní síly vykazují tak silné účinky, že dochází 

k rozlámání celého skla vlivem smrštění během ochlazování (Obrázek 36). Zde 

10 mm 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 58 - 2018 

 

je možno konstatovat, že mezifázová pevnost spojení sklo/PE je větší, než 

ohybová pevnost laboratorního skla o tloušťce 1 mm. 

 

Obrázek 36 Rozlomení nemodifikovaného laboratorního skla po smrštění plasmatem upraveného 

PE. 

5.2. Závislost adheze na stupni plasmové modifikace 

V těchto testech byla vyhodnocena mezifázová pevnost mezi PE 

a skelným substrátem. Při studiu adheze v závislosti na stupni (době) modifikace 

byla zjištěna závislost daná na Obrázek 37. Během plasmového výboje dochází 

v prvních pár desítek sekund k rapidnímu nárůstu funkčních skupin a důsledkem 

toho i adhezní pevnosti. Tento rapidní nárůst koresponduje přibližně s hydrofilním 

chováním PE prášku měřeného pomocí Washburnovy metody [57].  

Maximální adhezní pevnosti R60s=(15,3 ± 1,5) MPa bylo dosaženo při 60 

s působením plasmatu. Navíc všechny vzorky při této době byly porušeny buď 

destrukcí skelné destičky, nebo v PE části vzorku, nikoliv však ve spojení 

PE/sklo. Proto v této práci byla následně použita pro všechny vzorky plasmová 

úprava dobou 60 s, kdy dochází k nasycení navázaných funkčních skupin na 

povrch PE řetězce. Do 60 s se vzorky při tahových zkouškách porušovaly 

adhezivně [58]. 

5 mm 
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V případě delších časů plasmové modifikace od 120 s již adhezní pevnost 

má klesající charakter s rostoucí směrodatnou odchylkou kvůli rozdílnému místu 

přetržení (adhezivně přímo ve spoji PE/sklo nebo v PE části vzorku). Navíc je 

pozorována snížená schopnost tavení, dochází k hrubnutí svrchní vrstvy 

roztaveného PE a k postupným barevným změnám odstínu vzorků po jejich 

ztuhnutí. Důvodem může být zesíťování PE řetězců, které může dosahovat až 

několik jednotek procent objemu, vlivem delšího působení plasmatu [29,58,70].   

 

Obrázek 37 Závislost adheze na době (stupni) plasmové modifikace práškového PE. Zleva doby 

0, 10, 20, 30, 60, 120, 300 a 600 s. Zkouška smykem vzorků PE/sklo/PE [58,70]. 

Důkazem zvýšení mezifázové pevnosti pomocí plasmové úpravy je 

i kohezivní porušení PE na rozhraní se skelnou destičkou. Na Obrázek 38 lze 

vidět plasticky deformovanou oblast PE ve směru tahového namáhání vzorku, 

která zůstala na skelné destičce [58,70].   
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Obrázek 38 Plasticky deformovaná oblast PE na skelné destičce ve směru tahového namáhání 

zprava doleva. Vzorek při době působení plasmatu 300 s. Pozorováno optickým mikroskopem. 

5.3. Komparace adheze s chemickými přípravky 

Kvantifikovaná maximální hodnota mezifázové pevnosti vzorku PE/sklo 

připravená za využití plasmatu byla srovnána s chemickými prostředky. Výsledky 

pevností jsou graficky znázorněny na Obrázek 39 [58].  

Mezi nemodifikovaným PE a sklem byla naměřena velmi nízká adheze 

0,2 ± 0,0 MPa. Po přidání chemického přípravku MAH vzrostla mezifázová 

pevnost rozhraní na hodnotu 3,7 ± 3,7 MPa. U chemického přípravku silanu byl 

nárůst dokonce vyšší. Zde byla naměřena adheze 5,9 ± 4,2 MPa. U mezifáze 

připravené kombinací plasmové úpravy PE a silanu, aplikovaném na skle, 

mezifázová pevnost dále vzrostla na 13,0 ± 3,6 MPa. Nejvyšší mezifázové 

pevnosti 15,3 ± 1,5 MPa bylo ale dosaženo pomocí samotné plasmové 

SKLO 

PE 
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modifikace práškového PE s dobou působení plasmatu 60 s [57,58,59,60, 

61,62,70].   

 

Obrázek 39 Srovnání adheze PE na skelné destičce s různou mezifází: zleva a) neupravený 

PE/bez jakékoliv modifikace, b) MAH/modifikován PE prášek, c) Silan/modifikováno sklo, 

d) kombinace plasmatu/modifikován PE prášek + silanu/modifikováno sklo, 

e) Plasma/modifikován PE prášek [58,59,60,62,70]. 

Nutno poznamenat, že při zkouškách smykem docházelo u některých 

vzorků k destrukci skelné destičky (Obrázek 40a). U vzorků s modifikací MAH 

došlo k porušení skla ve 2 vzorcích, ostatní byly porušeny adhezivně 

v mezifázovém rozhraní PE/sklo. U vzorků se silanovou úpravou bylo porušeno 

sklo v 50 % případů, stejně tak i v kombinaci s plasmovou úpravou. Vzorky 

s plasmatem modifikovaným PE byly dokonce porušeny ve skle všechny. 

Příčinou destrukce skla je přídavné ohybové napětí vlivem momentu, který 

v průběhu tahového namáhání vznikal [58,59,70]. 
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Obrázek 40 Vzorek plasma PE/skelná deska po tahové zkoušce: a) destrukce skla vlivem 

ohybového namáhání při tahových testech; b) kohezivní porušení skla během smrštění na 

rozhraní PE/sklo uprostřed na ploše skelné desky [58,60,70]. 

Navíc bylo zjištěno, že u některých vzorků došlo o několik dní později po 

zkoušce ke kohezivnímu porušení skla na rozhraní PE/sklo uprostřed na ploše 

skelné destičky (Obrázek 40b). U chemického modifikátoru MAH ke koheznímu 

porušení skla nedocházelo. U vzorků se silanovou úpravou a modifikovaným 

i nemodifikovaným PE pouze v ojedinělých případech. U plasmatem upraveného 

PE bylo vzorků kohezivně porušených ve skle nejvíce, což je dalším důkazem 

nejvyšších adhezních účinků ze všech připravených mezifází. Příčinou 

kohezivního porušení skla je dodatečné smršťování vlivem stále probíhajících 

krystalizačních pochodů v semikrystalickém termoplastu, tzv. sekundární 

krystalizace [58]. 

Dané skutečnosti prokazují, že naměřená adheze plasmatem 

modifikovaného PE Radheze=(15,3 ± 1,5) MPa je hodnotou minimální. Skutečná 

velikost adheze při dodržení podmínek pouhé jednoosé napjatosti bude vyšší. Při 

samotném porovnání plasmové úpravy s chemickými prostředky nutno 

konstatovat, že lze docílit zvýšení mezifázové pevnosti plasmatem 

modifikovaného PE minimálně o 159 %, než v případě použití chemického 

přípravku silanu [58,59].  

Adhezní 
oblast 

Kohezivní 
porušení 

a) b) 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 63 - 2018 

 

Velmi nízká adheze, respektive nulová, u nemodifikovaného PE je 

z důvodu nepolárního charakteru makromolekulových řetězců polymeru [1]. 

U modifikace MAH je adheze tvořena pomocí naroubovaných skupin MAH na 

makromolekulovém řetězci, které jsou pak schopny tvořit převážně vodíkové 

můstky s hydroxidovými (-OH) skupinami vázanými na skle [9]. Hydroxidové 

radikálové skupiny se na skle vyskytují z důvodu absorbované vody (H2O) ze 

vzduchu a tvoří silanolové skupiny SiOH [63,64], jejichž koncentrace bývá na 

neporézním povrchu SiO2 zpravidla 4 až 5 skupin na 1 nm2 [60]. 

Silan bývá ke sklu vázán kovalentními vazbami Si-O-Si a vodíkovými 

můstky díky přítomnosti silanolových skupin SiOH na skle [63,65]. Silanová 

úprava, zpravidla na bázi vinylsilanu pro polyolefíny, tvoří za určitých podmínek 

mezi organickým polymerem a anorganickým materiálem kovalentní vazby [66]. 

Tloušťka mezifáze tvořené silanovou úpravou se pohybuje od jednotek nm až po 

jednotky µm. 

Nejvyšší naměřená adheze plasmatem modifikovaného PE ke sklu je 

důkazem, že plasmatem navázané reaktivní radikálové funkční skupiny, výrazně 

zvyšují polaritu povrchu nepolárního termoplastu. Převážně hydroxidové -OH 

skupiny vzniklé na povrchu PE plasmovou modifikací [29] tvoří předpoklad vzniku 

chemické vazby se sklem přímo za vzniku silanolů SiOH a vodíkových můstků 

[28,63]. Vyšší výskyt kovalentních vazeb u plasmové modifikace v porovnání se 

silanovou úpravou, by mohlo vysvětlovat vyšší adhezi a zejména častější 

kohezivní porušení skelného substrátu. Dalším důvodem větší adheze plasmové 

úpravy může být vyšší koncentrace a rovnoměrnost rozložení funkčních 

reaktivních skupin, oproti nerovnoměrné silanové úpravě, kde se tvoří i silanem 

neupravená prázdná místa [25,66]. 
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Dosažené výsledky adheze u plasmatem modifikovaného práškového PE 

nelze zcela jednoznačně porovnat s dostupnými současnými zdroji, vzhledem 

k unikátnosti metodě aplikace plasmové úpravy. Nejblíže podobný výzkum je 

však [38], kde je nárůst mezifázové pevnosti menší a který se zabývá komparací 

mezifázové pevnosti mezi plasmatem upravenými skelnými vlákny 

a reaktoplastovou matricí s běžnou komerční silanovou úpravou nekonečných 

vláken. Podobných výsledků bylo také dosaženo ve výzkumu [67] zabývajícím 

se aplikací vinyltriethoxysilanu a tetravinylsilanu pomocí studeného plasmatu ke 

zvýšení adheze mezi skelnými vlákny a polyesterovou matricí.  

5.3.1. ESCA 

Z naměřených hodnot metodou ESCA (Obrázek 41) lze pozorovat velmi 

nízkou koncentraci polárních funkčních skupin bohatých na kyslík (1,20 %) 

u základního práškového PE. Po plasmové úpravě prášku nastává rapidní nárůst 

těchto skupin na 7,17 %. Po roztavení plasmatem upraveného PE na skelné 

desce procentuální zastoupení funkčních skupin měřené na PE části vzorku 

poklesne na 2,60 %. Daný pokles může být způsoben odtržením vazeb, které 

zůstaly na protilehlé skelné desce. Na této desce po odtržení PE části byla totiž 

naměřena koncentrace kyslíku pouze 13,44 %, avšak u samotného skla 

v základním stavu byla hodnota koncentrace nejvyšší 55,40 %, ostatně dle 

předpokladu vzhledem ke složení samotného skla převážně z SiO2 vazeb [70].  
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Obrázek 41 ESCA měření funkčních skupin bohatých na kyslík. Zleva a) Neupravený PE prášek, 

b) Plasmatem upravený PE prášek, c) Plasma PE bez skla, d) Sklo bez plasma PE, e) Sklo 

v základním stavu [70]. 

Naměřené hodnoty korespondují s výsledky výzkumů [5] a [29]. Naměřená 

nerovnost počtu skupin bohatých na kyslík z obou stran skla a výrazný pokles 

skupin na PE části vzorku je důkazem transferu vazeb PE části vzorku na skelnou 

desku způsobenou vysokou adhezí ke skelnému substrátu. Tuto skutečnost 

potvrzuje jednak v makroměřítku plastická deformace ulpívajícího PE na skle 

(Obrázek 38), a jednak především rapidní snížení koncentrace kyslíku o 75,7 % 

a křemíku o 68,2 %. Navíc na skelné desce po odtržení PE části byl dramatický 

nárůst uhlíku o 460,9 % oproti samotnému sklu v základním stavu. Naměřené 

výsledky spekter vzorků z protilehlých povrchů (PE část a skelná deska) po 

tahovém testu jsou znázorněny na Obrázek 42a,b [70]. 
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Obrázek 42 ESCA spektra měřená v oblasti vazebných energií 0-1000 eV: a) povrch PE části 

vzorku po tahovém testu; b) povrch skelné desky po tahovém testu [70]. 

5.4. Vliv plasmové modifikace na vlastnosti PE 

Nízkoteplotní plasmová modifikace spočívá v navázání funkčních skupin 

na makromolekulární řetězec polymeru. Za předpokladu dodržení parametrů 

plasmové modifikace se změna vlastností týká pouze povrchu materiálu v řádu 

jednotek nanometrů, nikoliv však změny vlastností v jeho objemu. Následující 

kapitoly 5.4.1-3 tuto teorii potvrzují. 

5.4.1. DSC 

Termogramy z DSC měření plasmatem upraveného a neupraveného PE 

o vyšší viskozitě (Obrázek 43) nevykazují významné rozdíly. Oba typy PE mají 

stejnou teplotu krystalizace 113±1 °C a přibližně stejnou teplotu tavení 

krystalického fáze, 128±1 °C pro nemodifikovaný PE a 127±1 °C pro 

modifikovaný PE [70].  

a) b) 
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Obrázek 43 DSC křivky srovnávající plasmatem modifikovaný a nemodifikovaný PE [70]. 

Charakter DSC křivek dále dokazuje, že po plasmové modifikaci 

práškového PE nedojde v objemu materiálu ke změně chemické struktury, která 

by ovlivnila mechanické vlastnosti PE. Daná modifikace je pouze povrchovou 

záležitostí, kde dochází k navázání funkčních reaktivních skupin, podrobněji 

zkoumáno v [5]. Na základě tohoto experimentu možno konstatovat, že oba typy 

PE lze technologicky připravovat za stejných teplotních režimů [70]. 

5.4.2. Pevnost v tahu 

Výsledky pevností v tahu vzorků vyrobených statickou beztlakovou 

technologií v ocelové formě komparují dva typy PE s vyšší i nižší viskozitou a po 

plasmových úpravách. Z výsledků zobrazených graficky na Obrázek 44 lze 

pozorovat pouze mírné rozdíly v naměřených hodnotách. PE s nižší viskozitou 

vykazuje nižší pevnost v tahu, což je dáno kratšími délkami makromolekulárních 

řetězců, tak jak bylo očekáváno. Nutno ale konstatovat, že výsledky u obou typů 

PE po plasmové úpravě jsou v rámci jednotlivých směrodatných odchylek 

a z výsledků nevyztužených PE matric tedy plyne prakticky stejná pevnost v tahu 

před i po plasmové úpravě. Jedná se o další důkaz, že úprava plasmovým 
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výbojem je povrchovou záležitostí a nedochází tak k ovlivnění vnitřní morfologie 

materiálu. 

 

Obrázek 44 Komparace pevností v tahu PE matric: a) PE s vyšší viskozitou, b) plasmatem 

upravený PE s vyšší viskozitou, c) plasmatem s přidáním O2 upraveného PE s vyšší viskozitou, 

d) PE s nižší viskozitou, e) plasmatem s přidáním O2 upraveného PE s nižší viskozitou. 

5.4.3. SEM PE částic prášku 

Modifikace materiálu plasmatem je pouze povrchovou záležitostí, kdy při 

správném nastavení procesních podmínek nedochází k ovlivnění materiálu 

v jeho objemu. Na SEM mikrosnímcích níže je komparace PE7 (nižší viskozita) 

částic v základním nemodifikovaném stavu (Obrázek 45a,b), plasmatem 

modifikovaném stavu s pracovním plynem vzduch (Obrázek 46a,b) a pracovním 

plynem s přidáním O2 (Obrázek 47a,b). Uvedené mikrosnímky prokazují, že 

vlivem plasmového výboje nedochází k ovlivnění tvaru nebo struktury povrchu 

PE částic. Při vysokém zvětšení jsou na všech snímcích pozorovatelném 

mikrotrhliny, které jsou způsobeny úpravou povrchu částic pokovením pro odvod 

elektrického náboje v mikroskopu.  
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Obrázek 45 PE7 v základním nemodifikovaném stavu pozorovaném v SE režimu: a) částice při 

menším zvětšení; b) detail povrchu částic. 

  

Obrázek 46 PE7 v plasmatem s pracovním plynem vzduch modifikovaném stavu pozorovaném 

v SE režimu: a) částice při menším zvětšení; b) detail povrchu částic. 

  

Obrázek 47 PE7 v plasmatem s pracovním plynem vzduch s přidáním kyslíku modifikovaném 

stavu pozorovaném v SE režimu: a) částice při menším zvětšení; b) detail povrchu částic. 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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5.5. Aplikace PE na skelné kuličky 

Sada experimentů s různými velikostmi částic PE za účelem dosažení 

adheze k velkým skelným kuličkám byla provedena za účelem postupného 

přechodu od skelné desky k menšímu plnivu. Na Obrázek 48 lze vidět příklad 

komparace rozdílu vzorku s malými PE částicemi do 100 µm a maximální velikosti 

skelné kuličky o průměru 570-700 µm. 

 

Obrázek 48 Porovnání velikostí částic PE=max. 100 µm a maximální velikost kuliček 570-700 

µm. 

5.5.1. Vrstvení PE a skelné koule 

Výsledky kompozitních vzorků připravených technologií vrstvení 

plasmatem upraveného PE o vyšší viskozitě a skelných kuliček přehledně 

sumarizuje Tabulka 1 níže. Z výsledků studie světelnou mikroskopií lomových 

ploch (Obrázek 49a,b) je zřejmé, že nedochází k adhezi PE na povrchu skelných 

kuliček. 

Skelná kulička 

PE částice 
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Tabulka 1 Sumarizace výsledků kompozitů připravených vrstvením PE a skelných koulí 570-700 

µm. 

Číslo 
vzorku 

PE (µm) Skladba vzorku Výskyt adheze 

1.5 základní 
2x vrstvy PE + 2x vrstvy GB 

NE 

1.8 Max. 800 NE 

3.1 Max. 500 

1x vrstva PE + 1x vrstva GB 

NE 

3.3 Max. 100 NE 

4.1 Min. 800 NE 

 

  

Obrázek 49 PE/skelné kuličky: a) vzorek 1.5. Základní velikost PE/skelné kuličky o velikosti 570-

700 µm; b) vzorek 3.3 Velikost PE max. 100 µm / skelné kuličky 570-700 µm. 

5.5.2. Technologie posypu částic 

V těchto zkouškách byla zkoumána studie vlivu technologie spočívající 

v ohřátí skelných kuliček na 400 °C a jejich posypem na plasmatem upravený PE 

prášek o pokojové teplotě 23 °C, tak i posyp PE prášku na ohřáté kuličky za 

účelem pozorování, zda dochází ke ztrátě funkčních skupin do objemu taveniny 

PE vlivem migrace kuliček nebo tokem PE taveniny. Výsledky kombinující různé 

velikosti částic a technologie jsou zaznamenané v Tabulka 2. 

Tabulka 2 Výsledky technologie posypu kompozitních vzorků v různých velikostech částic PE 

a skelných koulí o průměru 570-700 µm. 

Číslo 
vzorku 

Velikost PE 
částic (µm) 

Technologie výroby vzorku 
Výskyt 
adheze 

7.1 Max. 100 
Posyp ohřátých GB (400 °C) na částice PE (23 °C) 

ANO 

7.3 Základní ANO 

7.2 Max. 100 
Posyp částic PE (23 °C) na ohřáté GB (400 °C) 

ANO 

7.4 Základní ANO 

 

PE 
GB GB 

PE a) b) 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 72 - 2018 

 

  

Obrázek 50 PE/sklelné kuličky: a) technologie posypu ohřátých GB na PE. Vzorek 7.1 PE=max. 

100 µm a maximální kuličky 570-700 µm; b) technologie posypu PE na ohřáté GB. Vzorek 7.2 

PE=max. 100 µm a maximální koule 570-700 µm. 

Z vyrobených vzorků ohřevem samostatných kuliček je patrno vytvoření 

adheze mezi PE a skelnými kuličkami. Z kompozitních vzorků složených 

z malých částic PE (max. 100 µm) a velkých kuliček (570-700 µm), připravených 

jak za pomocí zahřátých kuliček na 400 °C v peci a zasypáním PE prášku 

o pokojové teplotě lze na mikrosnímku (Obrázek 50a) pozorovat plasticky 

deformovaný PE, který ulpívá na povrchu skelné kuličky. Obdobné ulpívání PE 

lze vidět jak u stejného kompozitního vzorku připraveného opačnou technologií, 

tj. posypem PE na ohřáté kuličky (Obrázek 50b), tak i na ostatních kompozitních 

vzorcích o různých velikostech částic PE a kuliček. Nutno ale poznamenat, že na 

SEM mikrosnímcích byly patrno množství kuliček bez známek adheze.  

5.5.3. Směs PE a koulí 

Výsledky tahových zkoušek připravených ze směsi PE a skelných kuliček 

jsou znázorněny v grafu na Obrázek 51. Pevnost v tahu, Rm, neupraveného 

a plasmatem s přidáním kyslíku (O2) upraveného nevyztuženého PE byla 

14,2 ± 0,5 MPa. Hodnoty pevnosti v tahu dramaticky poklesnou na 7,3 ± 0,5 MPa 

po přidání skelných kuliček (Ø570-700 µm) do neupraveného PE. Daný pokles 

je způsoben absencí mezifázového rozhraní výztuž/matrice. Mírného zlepšení 

o 40 % Rm (10,2 ± 0,4 MPa) bylo dosaženo v případě plasmatem upraveného PE 

se stejnými kuličkami. Nejvyšší Rm srovnatelné s nevyztuženou PE matricí bylo 

získáno u O2 plasmatem upraveného PE vyztuženého skelnými kuličkami 

GB 
GB 

PE 

PE 

b) a) 
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s Ø1-50 µm (průměr je srovnatelný s průměrem běžných vláknových výztuží). 

Výsledná hodnota Rm = (13,2 ± 0,6) MPa je o 29 % větší než v případě kuliček o 

průměru 570-700 µm. Důkaz adheze mezi skelnými kuličkami a PE matricí 

v kompozitu je znázorněna na SEM mikrosnímcích v SE režimu níže (Obrázek 

52a,b) [58,61]. 

 

Obrázek 51 Pevnost v tahu, Rm, PE kompozitu s a bez skelných kuliček: a) O2 plasmatem 

upravená PE matrice, b) neupravený PE se 40 hm. % skelných kuliček (Ø570-700 µm), 

c) O2 plasmatem upravený PE se 40 hm. % skelných kuliček (Ø570-700 µm), d) O2 plasmatem 

upravený PE se 40 hm. % skelných kuliček (Ø1-50 µm) [58,61]. 
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Obrázek 52 Mikrosnímky (SE režim): a) O2 plasmatem upraveného PE s 40 hm. % skelných 

kuliček s Ø570-700 µm. Evidentní plastická deformace PE ulpívajícího na povrchu skelné kuličky 

– důkaz adheze; b) O2 plasmatem upraveného PE s 40 hm. % skelných kuliček s Ø1-50 µm. 

Evidentní plastická deformace PE ulpívajícího na povrchu skelné kuličky – důkaz adheze [58,61]. 

Při výrobě kompozitních vzorků směsi PE/GB byl pozorován vznik 

vzduchových bublin v tavenině vzorku. Daná vzduchová kapsa (Obrázek 53) je 

výsledkem shlukování mikrobublinek při migraci vzduchu z prostoru mezi 

jednotlivými částicemi obou materiálů. Při této migraci může docházet i k pohybu 

jednotlivých kuliček jednat prouděním vzduchu, a jednat vlivem gravitačních sil, 

což může mít za následek ztrátu funkčních skupin do objemu termoplastu. 

 

Obrázek 53 Vzduchová kapsa – důkaz migrace vzduchu z prostoru mezi částicemi PE a skelných 

kuliček.  

VZDUCHOVÁ KAPSA 

10 mm 
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Z výsledků provedených experimentů je zřejmé, že k vytvoření adheze 

mezi PE a skelnou výztuží bude nutné řešit problematiku unikání vzduchu 

z prostoru mezi částicemi za účelem přiblížení se na atomovou vzdálenost ke 

vzniku chemické vazby. Ke vzniku chemické vazby bude hrát významnou roli 

i tvar výztuže. Čím bude povrch členitější a vzdálenější od pravidelného 

kulovitého (válcovitého) tvaru, tím bude obtížnější přiblížení taveniny termoplastu 

k výztuži, jak lze vidět na SEM mikrosnímku kompozitu O2 plasmatem upravený 

PE se skelnými kuličkami (Obrázek 54). 

 

Obrázek 54 Mikrosnímek (BSE režim) O2 plasmatem upraveného PE s 40 hm. % skelných kuliček 

s Ø570-700 µm. Prázdná místa (voidy) mezi povrchem skla a PE vzniklá nedostatečným 

přiblížením obou materiálů díky nepravidelným tvarům výztuže. 
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5.6. Aplikace PE na skelná vlákna 

Dosavadní výsledky výzkumu plasmové modifikace práškového 

polotovaru PE představují potenciál pro přípravu vlákny 

vyztužených termoplastických materiálů. Následující experimenty byly 

provedeny za účelem aplikace plasmatem upraveného práškového PE na 

skelnou vláknovou výztuž. 

5.6.1. Technologie extruze 

Z lomových ploch SEM mikroskopií všech dostupných vzorků vyrobených 

extruzí kombinující plasmatem upravený a neupravený PE a plasmatem 

modifikovaná a nemodifikovaná skelná vlákna se silanovou povrchovou 

úpravnou nejsou patrny žádné známky adheze PE na skelném vláknu (Obrázek 

55a,b). Vzhledem k větší délce vláken, po rozmíchání směs PE/vlákna tvořila 

větší chuchvalce, což komplikovalo zpracování v extruderu.  Všechny vzorky pak 

vykazovaly vizuálně výraznou nehomogenitu (dutiny, bubliny, aglomerace 

dlouhých vláken), což znemožnilo komparaci výsledků z tahové zkoušky.  

Pravděpodobnou příčinou nevyztužujícího efektu na rozhraní vlákno/matrice by 

mohl být nedostatečný tlak potřebný k přiblížení termoplastu k vláknu pro vznik 

chemické vazby a odstranění vzduchu, tak jak je využito např. u technologie 

vstřikování. Další možnou příčinou může být dynamické promíchání taveniny při 

její plastifikaci šnekem v extruderu, které mohlo zapříčinit transfer polárních 

funkčních skupin z povrchu PE do objemu taveniny. Na základě těchto dvou teorií 

založených na potřebě vyššího tlaku a zároveň minimalizaci proudění taveniny 

byla zvolena statická technologie lisování. 
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Obrázek 55 Rozhraní vlákno/PE (SE režim) z technologie extruze: a) neupravený PE, plasmatem 

upravená vlákna včetně silanu; b) plasmatem upravený PE, neupravená vlákna se silanem. 

5.6.2. Technologie lisování 

Z tahové zkoušky kompozitů připravených technologií lisováním s podílem 

nekonečných skelných vláken (rovingů) 50 % a 25 % vyplývá dvojnásobný nárůst 

pevnosti po vyztužení vlákny (Obrázek 56). Při komparaci vzorku 2.1 plasmatem 

upraveného PE-GF50 a vzorku 3.1 neupraveného PE-GF50 ale nedošlo 

k očekávanému několikanásobnému vyztužujícímu efektu. Nevyztužení 

připravených kompozitů prokazují i výsledky zkoušek vrubové houževnatosti 

(Obrázek 57), ze kterých je patrna téměř stejná hodnota při porovnání vzorku 2.1 

plasmatem modifikovaným PE-GF50 a 3.1 bez plasmové modifikace PE-GF50 

[59]. 

 

Obrázek 56 Zkoušky pevnosti v tahu kompozitů PE/nekonečná skelná vlákna [59]. 
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Obrázek 57 Zkoušky rázem vrubové houževnatosti kompozitů PE/nekonečná skelná vlákna [59]. 

U kompozitních vzorků bylo patrno na lomových plochách značné 

neprosycení nekonečných skelných rovingů PE matricí (Obrázek 58). Nárůst 

pevnosti pouze o 6 % v případě tahových testů může být způsoben např. 

rozdílnou distribucí vláken ve vzorku. Příčinou nevyztužujícího efektu může být 

opět proudění taveniny PE, kde funkční skupiny na povrchu termoplastu jsou 

v tavenině přemístěny do objemu materiálu, stejně jako v případě technologie 

extruze [59].  

 

Obrázek 58 Vzorek 2.1 Plasma PE-GF50 po zkoušce rázem. Značné neprosycení GF rovingů 

PE matricí. 
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5.6.3. Směs PE/vlákna vyrobená beztlakovou technologií 

V následujícím experimentu byly vzorky vyrobeny v ocelových formách 

bez přidaného vnějšího tlaku. V grafu na Obrázek 59 lze vidět výsledky pevností 

v tahu vzorků s PE s vyšší viskozitou, vyztuženého dlouhými sekanými vlákny 

(10 hm. %) a vyrobených při různé době výdrže na teplotě tání. Při zpracování 

standardní dobou výdrže 20 min na teplotě 200 °C nedošlo ke zvýšení pevnosti 

v tahu kompozitu. V případě použití delší doby výdrže (cykl. 2), vzrostla pevnost 

v tahu kompozitu o 20 %. Dané zvýšení pevnosti v tahu kompozitu prokazuje 

i mikrosnímek lomové plochy na Obrázek 60, kde lze pozorovat adhezi PE 

matrice k vláknu bez povrchové úpravy. Prodloužení doby výdrže na teplotě tání 

zřejmě umožní snazší a početnější přiblížení molekul obou materiálů na 

atomovou vzdálenost k vytvoření chemické vazby. 

 

Obrázek 59 Graf pevnosti v tahu vzorků s PE o vyšší viskozitě: a) O2 plasmatem upravený PE, 

b) O2 plasmatem upravený PE/10 hm. % dlouhých sekaných vláken bez sizingu, c) O2 plasmatem 

upravený PE/10 hm. % dlouhých sekaných vláken bez sizingu s delší dobou výdrže na teplotě. 
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Obrázek 60 Mikrosnímek (SE režim) O2 plasmatem upraveného PE s 10 hm. % skelných 

dlouhých vláken bez úpravy. Evidentní plastická deformace PE ulpívajícího na povrchu skelného 

vlákna – důkaz adheze. 

Při použití PE s dvojnásobně nižší viskozitou bylo dosaženo obdobných 

výsledků jako v případě PE s vyšší viskozitou. Z naměřených hodnot a grafu na 

Obrázek 61 lze pozorovat obdobné závislosti jako v případě použití skelných 

kuliček. 
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Obrázek 61 Graf pevnosti v tahu vzorků s PE o nižší viskozitě: a) O2 plasmatem upravený PE bez 

vláken, b) O2 plasmatem upravený PE/10 hm. % dlouhých sekaných vláken bez sizingu, 

c) neupravený PE/10 hm. % dlouhých sekaných vláken bez sizingu, d) O2 plasmatem upravený 

PE/10 hm. % dlouhých sekaných vláken se silanem s delší dobou výdrže na teplotě, 

e) O2 plasmatem upravený PE/10 hm. % dlouhých sekaných vláken bez sizingu s delší dobou 

výdrže na teplotě. 

Vzorky O2 plasmatem upravený a neupravený PE s 10 hm. % skelných 

vláken bez sizingu dosahovaly prakticky stejných hodnot pevnosti v tahu. 

Pevnosti obou vzorků jsou výrazně nižší než pevnost v tahu samotné 

O2 plasmatem upravené PE matrice. Zde k vyztužujícímu efektu nedošlo, jak 

potvrzují i mikrosnímky lomové plochy (Obrázek 62). 
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Obrázek 62 Mikrosnímek (SE režim) kompozitu O2 plasmatem upravený PE/10 hm. % dlouhých 

sekaných vláken bez sizingu, kratší doba výdrže na teplotě – žádná adheze PE/vlákno. 

Vyšší pevnost v tahu o 13 % oproti samotné plasma PE matrici vykazoval 

kompozit s vlákny s povrchovou úpravou silanu a zpracovaného s delší dobou 

výdrže na teplotě 200 °C (cykl. 2). Mikrosnímek lomové plochy na Obrázek 63 

prokazuje místy nalezenou výraznou adhezi PE matrice k vláknům. 

Největší pevnosti v tahu bylo dosaženo u vzorku O2 plasmatem 

upraveného PE s 10 hm. % dlouhých vláken bez sizingu silanu a zpracovaného 

na delší době výdrže na teplotě (cykl. 2). Celkový nárůst oproti samotné PE 

matrici činil 25 %. Mikrosnímek lomové plochy na Obrázek 64a,b jak v SE, tak 

i BSE režimu prokazuje výraznou adhezi PE na skelném vláknu [70]. 
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Obrázek 63 Mikrosnímek (SE režim) kompozitu O2 plasmatem upravený PE/10 hm. % dlouhých 

sekaných vláken se silanem s delší dobou výdrže na teplotě. Deformace PE ulpívajícího na 

skelném vláknu – důkaz adheze. 

  

Obrázek 64 Mikrosnímek kompozitu O2 plasmatem upravený PE/10 hm. % dlouhých sekaných 

vláken bez sizingu s delší dobou výdrže na teplotě. Deformace PE ulpívajícího na skelném vláknu 

– důkaz adheze: (a BSE režim; b) SE režim [70]. 

 

a) b) 
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5.7. Klíčové faktory k dosažení vyztužujícího efektu 

Z teorie vyplývá, že pro dosažení adheze chemickou vazbou je zapotřebí 

přiblížení dvou materiálů na atomovou vzdálenost menší než 0,5 nm a přítomnost 

polárních funkčních skupin. Dosavadní experimenty prokazují, že k danému 

přiblížení je nutno zajistit optimální unikání vzduchu, který se vyskytuje 

v prostorech mezi jednotlivými částicemi a výztuží a zároveň, aby nedocházelo 

k proudění taveniny termoplastu, které zapříčiní ztrátu funkčních skupin do jeho 

objemu. 

Následující experimenty byly provedeny statickou technologií bez 

přidaného tlaku v ocelové formě za účelem zkoumání vlivu faktorů majících vliv 

k dosažení vyztužujícího efektu, jak bylo pozorováno v předešlých 

experimentech: 

✓ složení plasmatu 

✓ viskozita termoplastu 

✓ velikost skelné výztuže 

✓ doba výdrže na teplotě 

✓ teplota tavení 

✓ tloušťka kompozitního vzorku 

✓ velikost PE částic 

5.7.1. Složení plasmatu 

Ke zkoumání vlivu složení plasmatu byl využit PE s vyšší viskozitou 

a velkých skelných kuliček (Ø570-700 µm) o hmotnostním podílu v matrici 50 hm. 

%. U neupravené PE matrice nedochází k vyztužujícímu efektu, jak lze vidět 

v grafu na Obrázek 65. Zlepšení o 14 % je dosaženo po plasmové úpravě 

s pracovním plynem vzduch. Při použití stejného pracovního plynu vzduchu navíc 

s přidáním kyslíku (O2) došlo k nárůstu pevnosti v tahu o 11 % oproti plasmatu 

bez přidaného kyslíku. Daný nárůst při použití plasmatu na bázi kyslíku je 

způsoben vyšší schopností adheze k ostatním povrchům vzhledem k vyšší 

koncentraci polárních skupin bohatých na kyslík. Obdobných výsledků bylo 

dosaženo i v [29]. 
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Obrázek 65 Pevnost v tahu kompozitních vzorků PE s vyšší viskozitou a 50 hm. % velkých 

skelných kuliček s Ø570-700 µm: a) neupravený PE, b) plasmatem upravený PE, c) plasmatem 

s přidáním O2 upravený PE. 

5.7.2. Viskozita termoplastu 

V následujícím experimentu byl zkoumán vliv viskozity PE k dosažení 

vyztužujícího efektu. Graf na Obrázek 66 komparuje pevnosti v tahu dvojice 

vzorků obsahující PE matrici s nižší a dvojnásobní vyšší viskozitou.  V případě 

první dvojice zleva byly použity velké skelné koule (Ø570-700 µm), u druhé 

dvojice skelné kuličky (Ø1-50 µm) zpracované delší dobou výdrže na teplotě 

(cykl. 2) a u třetí dvojice byly použity dlouhá sekaná skelná vlákna, zpracované 

stejným cyklem 2. U všech tří dvojic s PE o 2krát rozdílné viskozitě se pevnost 

v tahu liší pouze v rámci jejich směrodatných odchylek. Naměřené výsledky 

3 dvojic vzorků zde neprokázaly vliv viskozity termoplastu na dosažení 

vyztužujícího efektu v tomto případě. Nicméně viskozita polymeru k dosažení 

vyztužujícího efektu bude hrát významnou roli, vzhledem ke všeobecně 

snadnějšímu přiblížení materiálů polymer/výztuž při vyšší tekutosti polymeru. 

K prokázání vlivu viskozity by bylo zřejmě zapotřebí termoplastu o výrazně nižší 

viskozitě, než je pouze dvojnásobek v tomto výzkumu. 
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Obrázek 66 Pevnost v tahu kompozitních vzorků O2 plasmatem PE s různou viskozitou: a) PE 

s vyšší viskozitou a 50 hm. % velkých skelných kuliček s Ø570-700 µm, b) PE s nižší viskozitou 

a 50 hm. % velkých skelných kuliček s Ø570-700 µm, c) PE s vyšší viskozitou a 50 hm. 

% skelných kuliček s Ø1-50 µm - zpracování cyklem 2, d) PE s nižší viskozitou a 50 hm. % 

skelných kuliček s Ø1-50 µm - zpracování cyklem 2, e) PE s vyšší viskozitou a 10 hm. % dlouhých 

skelných vláken - zpracování cyklem 2, f) PE s nižší viskozitou a 10 hm. % dlouhých skelných 

vláken - zpracování cyklem 2. 

5.7.3. Velikost skelné výztuže 

V grafu na Obrázek 67 jsou znázorněny výsledky pevností v tahu 3 dvojic 

kompozitů komparující vliv velikosti (hmotnosti) velkých skelných koulí 

(Ø570-700 µm) a malých skelných kuliček (Ø1-50 µm). U první dvojice byl použit 

O2 plasmatem upravený PE s vyšší viskozitou. Kompozit s malými kuličkami zde 

vykazuje o 29 % vyšší pevnost v tahu než kompozit s velkými koulemi. Druhá 

dvojice kompozitů o stejném složení jako první, ale zpracované delší dobou 

výdrže na teplotě 200 °C (cykl. 2) vykazuje obdobné závislosti. Zde je u malých 

kuliček stejný nárůst pevnosti v tahu, 29 %. U třetí dvojice zpracované stejnými 

procesními parametry byl použit PE o nižší viskozitě. I zde malé skelné kuličky 

vykazovaly o 31 % vyšší pevnost v tahu než velké koule. Důvodem lepšího 

dosažení vyztužujícího efektu u malých kuliček o srovnatelné velikosti se 

standardními skelnými vlákny může být právě jejich několikanásobně nižší 
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hmotnost, na kterou bude působit výrazně menší gravitační síla v roztaveném 

termoplastu. Během výrobního procesu tak může u velkých skelných koulí, tudíž 

o vyšší hmotnosti, docházet vlivem gravitace k sedimentaci (migraci), která může 

zapříčinit částečnou ztrátu funkčních skupin z povrchu PE do objemu taveniny. 

 

Obrázek 67 Pevnost v tahu kompozitních vzorků O2 plasmatem PE a 50 hm. % sklené výztuže: 

a) PE s vyšší viskozitou/velké skelné kuličky s 570-700 µm, b) PE s vyšší viskozitou/skelné 

kuličky s Ø1-50 µm, c) PE s vyšší viskozitou/velké skelné kuličky s Ø570-700 µm – zpracované 

cyklem 2, d) PE s vyšší viskozitou/skelné kuličky s Ø1-50 µm – zpracované cyklem 2, e) PE 

s nižší viskozitou/velké skelné kuličky s Ø570-700 µm – zpracované cyklem 2, f) PE s nižšší 

viskozitou/skelné kuličky s Ø1-50 µm – zpracované cyklem 2. 

5.7.4. Teplota a doba výdrže 

V následujících experimentech byly provedeny tahové zkoušky kompozitů 

složených z O2 plasmatem upraveného PE o nižší viskozitě vyztuženého 

krátkými drcenými skelnými vlákny bez povrchové úpravy. 
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Obrázek 68 Graf závislosti pevnosti v tahu na době výdrže na teplotě 200 °C. 

Z vyšetřené závislosti adheze (pevnosti v tahu) na době výdrže 200 °C lze 

pozorovat výrazný vliv doby výdrže k dosažení vyztužujícího efektu (Obrázek 

68). Při době výdrže na zpracovatelské teplotě menší než 100 min je pevnost 

kompozitu stále menší než pevnost základní nevyztužené PE matrice. Při delší 

době zpracování nad 100 min nastává vyztužující efekt až do doby 140 min, kdy 

byla dosažena maximální pevnost v tahu, o 22 % vyšší než základní PE matrice. 

Na SEM mikrosnímcích u tohoto kompozitu lze v SE a BSE režimu (Obrázek 

69a,b) pozorovat ulpívání PE matrice na skelných vláknech. Po delší době 

zpracování nad 140 min již pevnost kompozitu mírně klesá, což může být 

způsobeno teplotní degradací matrice. 
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Obrázek 69 SEM mikrosnímek kompozitu O2 plasma PE s nižší viskozitou/GF40, procesní 

parametry 200 °C/140 min. Deformace PE ulpívajícího na skelném vláknu bez silanové úpravy: 

a) SE režim; b) BSE režim. 

Z grafu závislosti adheze (pevnosti v tahu) na teplotě při výdrži 140 min 

(Obrázek 70) lze pozorovat také vliv nastavené teploty zpracování. Při zvolené 

teplotě menší než 200 °C je pevnost srovnatelná se základní matricí. Maximální 

pevnosti bylo dosaženo právě při 200 °C, tj. o daných 22 % více než samotná 

PE matrice. Při vyšší teplotě zpracování než 200 °C již pevnost v tahu klesá, což 

může být opět způsobeno teplotní degradací termoplastu. 

a) b) 
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Obrázek 70 Graf závislosti pevností v tahu na teplotě 200 °C při výdrži 140 min. 

5.7.5. Tloušťka kompozitního vzorku 

Další sada experimentů s použitím O2 plasmatem upraveného PE s nižší 

viskozitou a krátké skelné výztuže bez silanové úpravy prokazuje vliv tloušťky 

kompozitního vzorku při výrobě. Z grafu (Obrázek 71) lze pozorovat při 

zmenšující se tloušťce vzorku lineární závislost k dosažení vyšší pevnosti v tahu 

materiálu. Daný nárůst pevnosti je zcela předpokládaný vzhledem k minimalizaci 

defektů při všeobecně klesající velikosti vzorku. Minimalizace tloušťky vzorku 

navíc usnadní (urychlí) unikání vzduchu z prostoru mezi částicemi pro maximální 

těsné přiblížení vlákno/matrice a tím dosažení vyztužujícího efektu. Z těchto 

výsledků je zřejmé, že minimální tloušťka vzorku bude dalším významným 

parametrem aplikovaného výzkumu.  
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Obrázek 71 Graf závislosti pevnosti v tahu na tloušťce vzorku, cyklus zpracování 200 °C/140 min. 

5.7.6. Velikost PE částic 

Významným parametrem k dosažení vyztužujícího efektu bude velikost 

samotných termoplastových částic. Z vyšetřené závislosti adheze na dané 

velikosti částic O2 plasmatem upraveného PE (vyšší viskozita, průměrná tloušťka 

vzorku 2,4 mm) byl zjištěn rostoucí vyztužující efekt se zmenšující se velikostí 

PE částic (graf na Obrázek 72). Při použití PE o minimální velikosti částic 800 µm 

byla pevnost v tahu o 35 % větší než samotná PE matrice. U prášku v dodaném 

stavu, tj. o nejvyšší četnosti kolem 280 µm, byla pevnost oproti matrici vyšší o 50 

%. Největšího nárůstu o 73 % oproti nevyztuženému PE bylo dosaženo v případě 

PE částic o velikosti menších než 100 µm. Lomové plochy tohoto vzorku 

s maximální adhezí jsou na SEM mikrosnímcích na soustavě 4 obrázků (Obrázek 

73a-d), kde lze pozorovat deformace PE ulpívajícího na skelném vláknu bez 

silanové úpravy. Nutno konstatovat, že rozsah plastické deformace PE na 

mezifázovém rozhraní odpovídá danému nárůstu pevnosti v tahu o 73 % při 

použití skelných vláken o hm. podílu 40 %.  
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Obrázek 72 Graf závislosti pevnosti v tahu na velikosti PE částic, cyklus zpracování 200 °C/140 

min. Zleva a) nevyztužená matrice O2 plasma PE, b) sklem vyztužený PE o velikosti částic min. 

800 µm, c) sklem vyztužený PE o průměrné velikosti částic 280 µm, d) sklem vyztužený PE 

o velikosti částic max. 100 µm.  

  

  

Obrázek 73 Mikrosnímky vzorku 15.XXX. O2 Plasma PE+GF40 o velikosti PE částic max. 100 

µm, procesní parametry 200 °C/140 min, průměrná tloušťka vzorku 2,4 mm. Deformace PE 

ulpívajícího na skelném vláknu bez silanové úpravy: a), b) SE režim; c), d) BSE režim [58]. 
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Materiál Dowlex vykazuje velikost částic od 50 µm až do 1100 µm, kde dle 

distribuční křivky je největší počet částic kolem 280 µm. Dle optického 

mikroskopu je tvar částic nepravidelného bramborového tvaru obsahující 

výčnělky (Obrázek 24b), což značně přispívá ke zvýšení množství vzduchového 

prostoru mezi částicemi a taktéž u menších částic bude docházet k dřívějšímu 

roztavení. Teoreticky minimální možné částice ideálně kruhového průřezu by 

mohly tento vzduchový mezičásticový prostor minimalizovat. Podobná 

problematika je řešena materiálu PA12 a PA11 u SLS (Selective Laser Sintering) 

technologie, kde právě na tvar a velikost částic prášku je soustředěna maximální 

pozornost k minimalizaci výsledné porozity dílů [68]. 

5.8. Komparace vlivu parametrů 

Získané výsledky pevností v tahu znázorněny do grafu (Obrázek 74) 

vyjadřují komparace vlivu klíčových parametrů k dosažení vyztužujícího efektu. 

U neupravené PE matrice klesá pevnost v tahu o 18 %, po O2 plasmové úpravě 

PE při krátké době výdrže na teplotě 200 °C je nárůst pevnosti zanedbatelný 

(2 %). V případě upraveného PE zpracovaného na prodloužené době výdrže 140 

min na snížené teplotě 160 °C je pevnost v tahu srovnatelná s PE matricí. 

V případě zvýšení zpracovatelské teploty ze 160 °C na 200 °C při stejné době 

výdrže 140 min dochází k nárůstu pevnosti, která je o 27 % vyšší než PE matrice. 

Dalšímu nárůstu pevnosti oproti PE matrici (40 %) je v případě snížením tloušťky 

vzorku ze standardních 4 mm na 2,4 mm při stejných procesních parametrech. 

Nejlepšího výsledku (nárůst o 73 %) bylo dosaženo v případě zmenšení částic 

PE prášku s velikostí pod 100 µm při stejných parametrech jako vzorek předchozí 

(200 °C/140 min, tloušťka vzorku 2,3 mm). 
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Obrázek 74 Pevnost v tahu, Rm, PE kompozitu bez a se 40 hm. % skelných vláken bez sizingu - 

komparace vlivu parametrů - a) O2 upravený PE bez vláken, b) neupravený PE s vlákny, 

c) O2 plasmatem upravený PE s vlákny, výdrž 20 min na zpracovatelské teplotě 200 °C, 

d) O2 plasmatem upravený PE s vlákny, výdrž 140 min na teplotě 160 °C, e) O2plasma upravený 

PE s vlákny, výdrž 140 min na teplotě 200 °C, f) O2 plasmatem upravený PE s vlákny, výdrž 140 

min na teplotě 200 °C, snížená tloušťka vzorku na 2,4 mm, g) O2 plasmatem upravený PE 

s vlákny, výdrž 140 min na teplotě 200 °C, snížená tloušťka vzorku na 2,3 mm, minimalizovány 

PE částice pod 100 µm.  

5.9. Komparace plasmové úpravy s chemickými 
prostředky 

Naměřené výsledky pevností v tahu a znázorněny do finálního grafu 

(Obrázek 75) komparují dosažený vyztužující efekt pomocí plasmové úpravy se 

chemickými prostředky – SILAN a MAH vůči samotné PE matrici. Při použití 

neupraveného PE a vláken bez sizingu silanem klesá pevnost v tahu vůči PE 

matrici, viz lomové plochy bez známek vyztužujícího efektu na Obrázek 76. 

Mírného zvýšení pevnosti, avšak stále menší než samotné PE matrice, bylo 

dosaženo v případě silanem upravených vláken (o 14 %) nebo po přidání 5 hm. 

% MAH (nárůst o 15 %). Výrazného nárůstu pevnosti v tahu o 53 % oproti PE 

matrici bylo dosaženo u kombinace O2 plasmatem upraveného PE a vlákny se 

sizingem silanem. Plastická deformace PE matrice a polymer ulpívající na 
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povrchu skelného silanem upraveného vlákna tohoto kompozitu je evidentní 

důkaz silné adheze na rozhraní výztuž/polymer (Obrázek 77) [58,60]. 

Nejvyšších dosažených hodnot bylo dosaženo u kompozitu složeného 

z O2 plasmatem upraveného PE s vyšší viskozitou se skelnými vlákny bez silanu, 

redukovanou tloušťkou vzorku ze standardních 4 mm na 2,3 mm a velikostí PE 

částic pod 100 µm. Celkový nárůst pevnosti v tahu kompozitu oproti PE matrici 

činí 73 % [58,60]. 

Tento maximální naměřený výsledek vyztužujícího efektu u termoplastu je 

vyšší oproti výzkumu [69] zabývajícího se komparací mezifázové pevnosti mezi 

plasmatem upravenými skelnými vlákny a reaktoplastovou (UP-R) matricí 

s běžnou komerční silanovou úpravou nekonečných vláken. Zde bylo dosaženo 

zvýšení mezifázové pevnosti o 26 % při použití plasmového výboje.  
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Obrázek 75 Pevnost v tahu, Rm, PE kompozitu bez a se 40 hm. % skelných vláken a komparace 

s MAH a silanem, zpracovatelské podmínky 200 °C/140 min - a) O2 plasmatem upravená PE 

matrice bez vláken, b) neupravený PE s vlákny bez sizingu, c) neupravený PE s chemickým 

sizingem silanem na vláknech, d) neupravený PE s vlákny bez sizingu a s přidáním 

5 hm. % práškového MAH, e) O2 plasmatem upravená PE matrice s vlákny a chemickým 

sizingem silanem, h) O2 plasmatem upravená PE matrice s vyšší viskozitou s vlákny bez sizingu, 

redukovanou tloušťkou vzorku na 2,3 mm a minimalizované velikosti práškového polotovaru pod 

100 µm [58,60]. 

   

Obrázek 76 Lomová plocha neupraveného PE s krátkými skelnými vlákny bez silanu, žádné 

známky vyztužujícího efektu: a) SE režim; b) BSE režim [60]. 
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Obrázek 77 Lomová plocha O2 plasmatem upraveného PE s krátkými skelnými vlákny se silanem 

- plastické deformace PE ulpívajícího na skelném vláknu: a) SE režim; b) BSE režim [58,60]. 

Výsledky kompozitů s použitím chemických prostředků MAH a silanu 

vykazují podobné závislosti jako v případě měření adheze na skelné desce. U 

kompozitu PE/MAH zde bylo dosaženo velmi nízkého vyztužujícího efektu, což 

může být způsobeno statickou technologií bez přídavného tlaku, který je 

standardně využit u konvenčních technologiích, např. vstřikování. Zde 

homogenizací taveniny termoplastu s aditivy pomocí šneku a přídavného tlaku 

při vstřikování (desítky MPa) dochází k těsnému přiblížení vlákno/matrice, a tím 

předpokladu vzniku chemické vazby. Přídavného tlaku pomocí technologie 

vstřikování bylo využito i ve výzkumu [12] zbývajícího zvýšení mezifázového 

pevnosti kompozitu s PLA matricí a přírodními kokosovými vlákny. Plasmová 

technologie k vytvoření mezifázového rozhraní byla naopak využita na 

samotných vláknech, nicméně přínos této modifikace je v rámci jednotek %. 

a) b) 
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6. Důsledky pro vědu a praxi 

Z výsledků experimentů plynou tyto důsledky pro vědu a praxi. 

6.1. Důsledky pro vědu 

Plasmová modifikace základní matrice ve formě prášku nikoliv samotných 

vláken je vědecky unikátní metodou, která vedla ke zvýšení pevnosti v tahu 

kompozitu PE-GF. V experimentech bylo potvrzeno, že lze technologicky bez 

přidaného tlaku plasmatem modifikovaný termoplastický prášek aplikovat na 

skelnou výztuž standardně používanou v konstrukčních materiálech. Navíc díky 

o desítky % vyšších hodnot pevností v tahu než při použití standardních 

chemických prostředků při výrobě kompozitů stejnou technologií se otevírají nové 

směry tohoto aplikovaného výzkumu. 

6.2. Důsledky pro praxi 

Výsledky aplikovaného výzkumu představují potenciál využití 

u technologií, kde vstupní materiál je ve formě prášku a při výrobě není potřeba 

využívat přidaný tlak a homogenizaci složek mísením taveniny. Možnými 

technologiemi budoucího komerčního využití výsledků jsou: 

✓ Aditivní technologie – 3D tisk. Práškový materiál je nanášen vrstvu po 

vrstvě o tloušťkách kolem 100 µm. Jednotlivé vrstvy jsou sintrovány buď 

s použitím laseru (technologie SLS) nebo plošně nanesením tekutiny 

a dodané tepelné energie (technologie od Hewlett Packard). Výrobci 

materiálů pro tyto technologie jsou v současné době orientováni na 

intenzivní vývoj termoplastů vyztužených vlákny ke zvýšení mechanických 

vlastností. Doposud se tyto kompozity nepodařilo vyvinout do fáze ke 

komerčnímu využití. 

✓ Technologie rotačního spékání. U této technologie dochází 

k postupnému natavování prášku na dutinu kovové formy výrobku, která 

se postupné otáčí v jednotlivých osách. Termoplasty vyztužené skelnými 

vlákny ke zvýšení mechanických vlastností výrobků zde doposud vyvinuty 

nebyly. 
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7. ZÁVĚR 

V disertační práci zabývající se aplikací studené nízkotlaké plasmové 

úpravy práškového LLDPE pro vláknové kompozity bylo dosaženo těchto 

nejvýznamnějších výsledků: 

Byla provedena studie parametrů plasmové modifikace k vytvoření 

mezifázového rozhraní mezi nepolárním termoplastem a skla a výsledky 

adheze byly komparovány s chemickými prostředky MAH a silanu. 

✓ Optimální doba působení plasmového výboje k dosažení největších 

adhezních účinků PE ke skelnému povrchu je 60 s. 

✓ Bylo prokázáno, že navázáním polárních funkčních skupin na povrch 

termoplastu plasmovou modifikací nedochází k negativnímu ovlivnění 

materiálu v jeho objemu. 

✓ Byla prokázána excelentní adheze plasmatem modifikovaného PE ke 

skelnému substrátu. Navíc výsledky adheze překročily min. 

o 159 % hodnoty získané pomocí stávajících průmyslově využívaných 

chemických prostředků MAH a silanu. Kohezivní porušení skelné desky je 

dále evidentním důkazem silné adheze levně a ekologicky 

modifikovaného PE. 

Plasmatem modifikovaný PE prášek byl aplikován na skelnou výztuž bez 

použití přídavného tlaku a zvýšeny mechanické vlastnosti termoplastového 

kompozitu: 

✓ Konvenčními technologiemi extruze ani lisováním, kde je využíváno 

přidaného tlaku ke spojení vlákno/matrice, nebylo dosaženo vyztužujícího 

efektu. 

✓ Plasmatem upravený PE byl zpracován společně se skelnými kuličkami 

a následně byla dosažena adheze. Pevnost v tahu kompozitních vzorků je 

na 93 % srovnatelná s pevností v tahu čistého PE bez výztuže. Navíc je 
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na SEM mikrosnímcích lomových ploch pozorováno ulpívání PE k povrchu 

skelných kuliček. 

✓ Byla dosažena adheze mezi plasmatem upraveným PE a dlouhými 

skelnými vlákny bez povrchové úpravy. Pevnost v tahu kompozitních 

vzorků byla o 25 % vyšší než pevnost v tahu čistého PE bez výztuže. 

Navíc je na SEM mikrosnímcích lomových ploch pozorováno ulpívání PE 

k povrchu skelných vláken. 

Byly vyšetřeny a prokázány vlivy klíčových parametrů k dosažení 

maximálního vyztužujícího efektu kompozitních materiálů PE/skelná 

vlákna: 

✓ Složení pracovního plynu plasmového výboje má vliv k dosažení 

adheze. Pracovní plyn vzduch s přidáním kyslíku vykazoval zvýšení 

pevnosti v tahu kompozitu o 11 % v porovnání bez přidaného kyslíku. 

✓ Velikost (hmotnost) skelné výztuže má vliv na vyztužující efekt 

kompozitu PE/skelné kuličky. Malý průměr kuliček (Ø1-50 µm) 

vykazoval o 31 % vyšší pevnost v tahu než průměr velký (Ø570-700 

µm). 

✓ Teplota a doba výdrže na teplotě při zpracování kompozitů PE/skelná 

vlákna mají vliv na vyztužující efekt. Optimální zpracovatelská teplota 

při výrobě kompozitů byla 200 °C s dobou výdrží 140 min. 

✓ Tloušťka vzorku a její minimalizace hraje významnou roli k dosažení 

vyztužujícího efektu při výrobě kompozitu. 

✓ Velikost částic PE prášku je klíčovým parametrem k dosažení 

vyztužujícího efektu. Tímto parametrem bylo dosaženo nejvyšších 

hodnot pevností v tahu kompozitů PE/skelná vlákna. Celkový nárůst 

pevnosti v tahu byl 73 % oproti čisté PE matrici bez výztuže. 

Vyztužující efekt plasmové úpravy práškového PE byl srovnán s kompozity 

vyrobenými pomocí průmyslových chemických přípravků. Plasmová 

modifikace vykazovala nejvyšší pevnost v tahu kompozitů PE/skelná 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 101 - 2018 

 

vlákna v porovnání s MAH a silanem vyrobených bez přídavného tlaku, 

a proto bude nejvhodnější metodou pro práškové beztlakové technologie. 
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8. Návrhy pro další směřování výzkumu 

Z KRÁTKODOBÉHO hlediska doporučuji na základě získaných poznatků 

další směřování výzkumu v oblasti dosažení těsnějšího přiblížení práškové 

matrice k vlákenné výztuži k minimalizaci vzduchového prostoru mezi částicemi 

a nalezení optimálních procesních parametrů: 

o Použití práškové matrice o velikosti částic pod 50 µm. Např kopolyamidy 

Griltex 2A nebo Griltex D 1796A s velikostí části 0-35 µm (k dostání od EMS-

GRILTECH). 

o Použití práškové matrice se sférickým tvarem, např. PA11 prášek (obchodní 

název PA1101) nebo PA12 prášek (obchodní název PA2105), oba k dostání 

od EOS GmbH nebo prášek PA12 (obchodní název VESTOSTINT 3D 

Z2773), k dostání od Evonik Resource Efficiency GmbH. 

o Použití oválného průřezu vláken, viz lomová plocha PA66-GF60 na Obrázek 

78, kde plochy rovného povrchu vláken simulují stav skelné desky, na kterých 

v experimentech byla dosažena nejvyšší adheze. 

o Efektivní unikání vzduchu ze vzorku při jejich výrobě, např. postupného 

nanášení vrstev, jak je využíváno u aditivních technologiích metodami SLS  

a 3D Printing nebo technologie rotačního spékání. 

 

Obrázek 78 SEM/SE režim – oválná skelná vlákna kompozitu PA66-GF60 (Duramid TH7G12). 

Z DLOUHODOBÉHO hlediska se jeví použití přírodních nebo 

vysokopevnostních uhlíkových vláken jako velmi perspektivní směr aplikovaného 

výzkumu. 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 103 - 2018 

 

9. Literatura 

[1]   QUITZAU, M. et al. Plasma Treatment of Polyethylene Powder Particles 

in a Hollow Cathode Glow Discharge. Plasma Processes and Polymers 

2009; 6; 392–396. 

[2] WACHINGER, G. et al. New trends in CFRP treatment and surface 

monitoring for automated structural adhesive bonding. Proceedings of the 

international conference on composite materials ICCM17 2009; 

Edinburgh. 

[3] ARENAS, J. M. et al. Considerations for the industrial application of 

structural adhesive joints in the aluminium–composite material boxing. 

Composites: Part B 2013; 44; 417–423. 

[4] PICHAL, J. et al. Atmospheric-Air Plasma Surface Modification of 

Polyethylene Powder. Plasma Processes and Polymers 2009; 6; 148–153. 

[5] PICHAL, J. et al. DBD modification of polyethylene powder hydrophobicity. 

Czechoslovak Journal of Physics 2006; 56; Suppl. B. 

[6] ENCINAS, N. et al. Extreme durability of wettability changes on polyolefin  

surfaces by atmospheric pressure plasma torch. Surface & Coatings 

Technology 2010; 205; 396–402. 

[7] PANDIYARAJ, K. N. et al. Adhesive properties of polypropylene (PP)  

and polyethylene terephthalate (PET) film surfaces treated by DC glow 

discharge plasma. Vacuum 2009; 83; 332–339. 

[8] PAMREDDY, A. et al. Plasma cleaning and activation of silicon surface in  

Dielectric Coplanar Surface Barrier Discharge Surface & Coatings 

Technology 2013; 236; 326–331. 

[9] EHRENSTEIN, G. W. Polymer composites materials. Praha, Scientica, 

2009, p. 128, ISBN 978-80-86960-29-6. 

[10] MACEK, K.; ZUNA, P. Strojírenské materiály. Praha 6: Nakladatelství 

ČVUT, 2003. 204 s. ISBN 80-01-027898-8. 



ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 104 - 2018 

 

[11] Kompozitní materiály. In Technické materiály II [online]. Ústí nad Labem: 

Fakulta výrobních technologií a managementu, 2008 [cit. 2018-05-06]. 

Dostupné z WWW: <http://www.stefanmichna.com/download/technicke-

materialy_II/kompozitni_materialy.pdf>. 

[12] BOBEK, J. Výzkum technologie zpracování kompozitů se syntetickou 

termoplastickou matricí a vlákny rostlinného a živočišného původu ve 

vztahu k mechanickým vlastnostem. Liberec, 2012. Disertační práce. 

Technická univerzita v Liberci, Fakulta Strojní. Vedoucí práce Petr Lenfeld. 

[13] NOVÁČEK, V. Polymerní kompozitní materiály pro automobilový průmysl. 

Praha, 2011. Bakalářská práce. Fakulta strojní ČVUT v Praze. Vedoucí 

práce Jan Rybníček. 

[14] KOMPOZITY [online]. Praha: Webnode, 2016 [cit. 2018-06-10]. Dostupné  

z: http://mujweb.cz/zkorinek/ 

[15] JANOVEC, J.; CEJP, J.; STEIDL, J. Perspektivní materiály. Praha  

6: Nakladatelství ČVUT, 2008. 143 s. ISBN 978-80-01-04167-3. 

[16] DUCHÁČEK, V. Polymery. Praha 6: Vydavatelství VŠCHT, 2006. 278 

s. ISBN 80-7080-617-6. 

[17] MACHEK, V.; SODOMKA, J. Polymery a kompozity s polymerní matricí. 

Praha 6: Nakladatelství ČVUT, 2008. 86 s. ISBN 978-80-01-03927-4. 

[18] MEISSNER, B.; ZILVAR, V. Fyzika polymerů: Struktura a vlastností 

polymerních materiálů. Praha: Nakladatelství technické literatury Alfa, 

1987. 

[19] BĚHÁLEK, L. Polymery: Termoplasty – základní druhy [online]. Svitavy: 

Code Creator, 2016 [cit. 2018-06-10]. ISBN 978-80-88058-68-7. Dostupné  

z: https://publi.cz/books/180/18.html. 

[20] ŘEHULKA, Z. Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů 

a polymerů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-

7204-822-5. 

https://publi.cz/books/180/18.html


ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 105 - 2018 

 

[21] KOŘÍNEK, Z.; BENEŠ, V. Evaluation of the interfacial properties in short-

fibre composites from fibre pull-out length distribution using computer 

simulation method. Prague. Poster. Czech Technical University. 

[22] PlastiComp, Inc.: Benefits of Long Fiber Reinforced Thermoplastic 

Composites [online]. MN, USA, 2018 [cit. 2018-06-10]. Dostupné  

z: http://www.plasticomp.com/long-fiber-benefits/. 

[23] JANČÍK, L. Metodika konstrukční výpočtů strojních součástí z plastů. 

Praha, 2012. Učební texty k předmětu 213 1040 Materiály 

a technologičnos konstrukcí. ČVUT Fakulta strojní. 

[24] KOLOUCH, J. Strojní součásti z plastů. Praha: Nakladatelství technické 

literatury, 1981. 

[25] BÁBIK, A. Polymerní kompozity s vyššími užitnými vlastnostmi. Brno, 

2013. Disertační práce. Fakulta Chemická VUT. Vedoucí práce Vladimír 

Čech. 

[26] Advisory center LEAR, a.s. company. Brno, 2008. Available at: 

www.lear.cz 

[27] VANSCO, G. J. et al. Chemical Composition of Polymer Surfaces Imaged 

by Atomic Force Microscopy and Complementary Approaches. Adv. 

Polym. Sci. (2005) 182: 55–129. 

[28] DUTSCHK, V. “Surface forces and their contribution to adhesion and 

adherence in glass-fibre reinforced polymer composites”. Germany 2011. 

Ph.D. thesis. 

[29] HORAKOVA, M. et al. Investigation of Adhesion Between Metal and 

Plasma-Modified Polyethylene. Plasma Processes and Polymers 2011;  

8; 1-6. 

[30] TRIVEDI, B. C.; CULBERTSON, B. M. Maleic Anhydride. Springer Science 

+ Business Media, 1982. ISBN 978-1-4757-0940-7. 

[31] VISTAS, C. R. et al. Silanization of glass chips - A factorial approach for 

optimization. Applied Surface Science 286 (2013) 314– 318. 

http://www.plasticomp.com/long-fiber-benefits/
http://www.lear.cz/


ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 106 - 2018 

 

[32] EXNAR, P a kol. Silanizace skleněných povrchů a její využití pro 

imobilizaci organických agens. In: LIŠKA, Marek a Róbert 

KLEMENT. Sklář a keramik. Teplice: Vydavatelství České sklářské 

společnosti, 2011, s. 72-77. ISBN 978-80-260-1068-5. 

[33] CRAS, J. J. et al. Comparison of chemical cleaning methods of glass in 

preparation for silanization. Biosensors & Bioelectronics 14 (1999) 683–

688. 

[34] ČECH, V. Povrchové úpravy vláken pro polymerní kompozity [online]. MM 

Průmyslové spektrum, 2006, (26) [cit. 2018-06-23]. Dostupné  

z: http://www.glassrevue.com/news.asp@nid=5396&cid=6.html. [35] 

[35] LIEN, W. F. et al. Preparation of glass fiber clothes reinforced 

polytetrafluoroethylene film composites using plasma for 

polytetrafluoroethylene surface modification. Polym. Res. (2011) 18:773–

780. 

[36]  WADE, G. A. et al. Plasma Surface Modification of Glass Fibre-Reinforced 

Nylon-6,6 Thermoplastic Composites for Improved Adhesive Bonding. 

INTERFACE SCIENCE 8, 363–373, 2000. 

[37] HUANG, C.-Y. et al. Effects of argon plasma treatment on the adhesion 

property of ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) textile. 

Surf. Coat. Technol. (2012), doi:10.1016/j.surfcoat.2012.04.069. 

[38] CECH, V. et al. Enhanced interfacial adhesion of glass fibers by 

tetravinylsilane plasma Modification. Composites: Part A 2014; 58; 84–89. 

[39] Krasny, I. et al. The effect of low temperature air plasma treatment on 

physico-chemical properties of kaolinite/polyethylene composites. 

Composites: Part B 59 (2014) 293–299. 

[40] HAN, S. H. et al. Evaluation of fiber surface treatment on the interfacial 

behavior of carbon fiber-reinforced polypropylene composites. 

Composites: Part B 60 (2014) 98–105. 

http://www.glassrevue.com/news.asp@nid=5396&cid=6.html


ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 107 - 2018 

 

[41] SEVER, K. et al. Oxygen plasma treatments of jute fibers in improving the 

mechanical properties of jute/HDPE composites. Materials Chemistry and 

Physics 129 (2011) p. 275– 280. 

[42] LEE, H. S. et al. Design of microwave plasma and enhanced mechanical 

properties of thermoplastic composites reinforced with microwave plasma-

treated carbon fiber fabric. Composites: Part B 60 (2014) 621–626. 

[43] XIE, J. et al. Improving carbon fiber adhesion to polyimide with 

atmospheric pressure plasma treatment. Surface & Coatings Technology 

206 (2011) 191–201. 

[44] HABR, J. Výzkum technologie přípravy a zpracování biokompozitů s PLA 

matricí a vlákny rostlinného původu. Liberec, 2016. Disertační práce. 

Technická univerzita v Liberci, Fakulta Strojní. Vedoucí práce Petr Lenfeld. 

[45] VOSLÁŘ, J. Akrylátová lepidla v letectví. Praha, 2013. Bakalářská práce. 

Fakulta strojní ČVUT v Praze. 

[46] BĚHÁLEK, L. Polymery: Mechanické vlastnosti polymerů – statické 

namáhání [online]. Svitavy: Code Creator, 2016 [cit. 2018-06-10]. ISBN 

978-80-88058-68-7. Dostupné z: https://publi.cz/books/180/09.html. 

[47] ČSN EN ISO 527-2 Plasty - Stanovení tahových vlastnosti: Část 

2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

[48] ČSN EN ISO 179-1 Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou 

Charpy: Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

[49] BĚHÁLEK, L. Polymery: Mechanické vlastnosti polymerů – dynamické 

rázové namáhání [online]. Svitavy: Code Creator, 2016 [cit. 2018-06-10]. 

ISBN 978-80-88058-68-7. Dostupné z: https://publi.cz/books/180/11.html. 

[50] MACEK, K.; HNILICA, F.; STARÝ, V. Experimentální metody 

v materiálovém inženýrství. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03934-

2. 

https://publi.cz/books/180/09.html
https://publi.cz/books/180/11.html


ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 108 - 2018 

 

[51] KUBÍNEK, R.; ŠAFÁŘOVÁ, K.; VŮJTEK, M. Elektronová 

mikroskopie [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 

[cit. 2018-06-23]. ISBN ISBN 978-80-244-2739-3. Dostupné 

z: fyzika.upol.cz/cs/pro-studenty/elektronova-mikroskopie. 

[52] SLOUF, M.; VACKOVA, T.; LEDNICKY, F.; WANDRHOL, P. Polymer 

surface morphology: Characterization by electrone microscopies. 

SABBATINY, Luigia. Polymer surface characterization. Germany: Walter 

de Gruyter, 2014, s. 169-205. ISBN 978-3-11-027508-7. 

[53] BASTL, Z. Fotoelektronová spektroskopie povrchů pevných látek. Praha, 

1994. Učební text. 

[54] MATĚJKA, P. Fotoelektronová spektroskopie ESCA, UPS: Spektroskopie 

Augerových elektronů. Praha. 

[55] SHIERLEY, D. A. High-resolution x-ray photoemission spectrum of the 

valence bands of gold, Phys. Rev. B 5 (1972) 4709–4714. 

[56] SCOFIELD, J. H. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 8 (1971) 128. 

[57] SPATENKA, P.; JENIKOVA, Z.; VACKOVA, T.; NOVACEK, V. Plasma and 

Particles. SAMPE Conference Proceedings. Long Beach, CA, May 23-26, 

2016. Society for the advancement of material and process engineering; 

2802-2808. 

[58] NOVACEK, V.; SPATENKA, P.; VACKOVA, T; JENIKOVA, Z. Application 

of low temperature plasma treatment for thermoplastic composites. 

Brasov, Romania, May 25-27, 2017. International Conference on 

Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & Intl Aegean 

Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP). 

1027-1032. ISBN 978-1-5090-4488-7/17. 

[59] NOVÁČEK, V. Aplikace plasmových úprav pro vláknové kompozity  

s polymerní matricí. In: KUNZ J. Sborník přednášek studentské vědecké 

konference JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství 

ČVUT, 2015, s. 139-144. ISBN ISBN 978-80-01-05799-5. 

http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka
http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka


ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 109 - 2018 

 

[60] SPATENKA, P.; NOVACEK, V.; VACKOVA, T.; JENIKOVA,  

Z. Thermoplastic composites for additive manufacturing. SAMPE 

Conference Proceedings. Seattle, WA, May 22-25, 2017. Society for the 

advancement of material and process engineering. 

[61] SPATENKA, P.; VACKOVA, T.; NOVACEK, V.; JENIKOVA, Z. Plasma and 

particles, Proc. SPIE 10010, Advanced Topics in Optoelectronics, 

Microelectronics, and Nanotechnologies VIII, 1001003 (December 14, 

2016). 

[62] PAVLATOVÁ, M.; CERMAN, J.; NOVÁČEK, V. Adhezní vlastnosti 

práškových materiálů po plazmové povrchové úpravě. TriboTechnika. 

2015, 2015 (05), 21-23. 

[63] TAKEDA S.; FUKAWA, M. Role of surface OH groups in surface chemici 

properties of metal oxide films. Materials Science and Engineering 2005; 

B 119; 265–267. 

[64] NAVARRA, G. et al. Temperature effects on the IR absorption bands of 

hydroxyl and deuteroxyl groups in silica glass. Journal of Non-Crystalline 

Solids 2009; 355; 1028–1033. 

[65] ARKLES, B. Silane coupling agents: Connecting acros boundaries. Gelest  

[online]. 2006, 1(2.0), 60 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: www.gelest.com 

[66] BROWN, H. R. Adhesion Between Polymers and Other Substances 

- A Review of Bonding Mechanisms, Systems andTesting. Materials 

Forum 2013; 24; 49-58. 

[67] BALKOVA, R. et al. Effect of RF-plasma deposition parameters on the 

composition and properties of organic layers deposited on glass fibers. 

Composites Science and Technology 2009; 69; 2485–2490. 

[68] FIEDLER, L. et al. Evaluation of PP powder garades in consideration of 

the SLS processability. Journal of Plastic Technology 2007; 3. 

[69] CECH, V. et al. “Enhanced interfacial adhesion of glass fibers by 

tetravinylsilane plasma Modification“. Composites: Part A 2014; 58; 84–

89. 

http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka


ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 110 - 2018 

 

[70] NOVACEK, V.; SPATENKA, P.; VACKOVA, T.; JENIKOVA, Z.: Journal of 

Adhesion Science and technology, Enhanced interfacial strength of 

plasma treated polyethylene and glass…has been submittted and to be 

published. 

 

http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka


ČVUT v Praze  Disertační práce  

Fakulta strojní  Ústav materiálového inženýrství 

Ing. Vojtěch Nováček - 111 - 2018 

 

10. Publikační a odborná činnost autora 

✓ [57] SPATENKA, P.; JENIKOVA, Z.; VACKOVA, T.; NOVACEK,  

V. Plasma and Particles. SAMPE Conference Proceedings. Long Beach, 

CA, May 23-26, 2016. Society for the advancement of material and 

process engineering; 2802-2808. 

✓ [58] NOVACEK, V.; SPATENKA, P.; VACKOVA, T; JENIKOVA,  

Z. Application of low temperature plasma treatment for thermoplastic 

composites. Brasov, Romania, May 25-27, 2017. International Conference 

on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & Intl 

Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics 

(ACEMP). 1027-1032. ISBN 978-1-5090-4488-7/17. 

✓ [59] NOVÁČEK, V. Aplikace plasmových úprav pro vláknové kompozity  

s polymerní matricí. In: KUNZ, Jiří. Sborník přednášek studentské vědecké 

konference JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství 

ČVUT, 2015, s. 139-144. ISBN ISBN 978-80-01-05799-5.  

✓ [60] SPATENKA, P.; NOVACEK, V.; VACKOVA, T.; JENIKOVA,  

Z. Thermoplastic composites for additive manufacturing. SAMPE 

Conference Proceedings. Seattle, WA, May 22-25, 2017. Society for the 

advancement of material and process engineering. 

✓ [61] SPATENKA, P.; VACKOVA, T.; NOVACEK, V.; JENIKOVA,  

Z. Plasma and particles, Proc. SPIE 10010, Advanced Topics in 

Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VIII, 1001003 

(December 14, 2016). 

✓ [62] PAVLATOVÁ, M.; CERMAN, J.; NOVÁČEK, V. Adhezní vlastnosti 

práškových materiálů po plazmové povrchové úpravě. TriboTechnika. 

2015, 2015 (05), 21-23. 

✓ [70] NOVACEK, V.; SPATENKA, P.; VACKOVA, T.; JENIKOVA, 

Z.: Journal of Adhesion Science and technology, Enhanced interfacial 

strength of plasma treated polyethylene and glass…has been submittted 

and to be published. 

http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka
http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka
http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka
http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka
http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2243253&Name=Petr+%c5%a0patenka

