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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím plněného polypropylenu pro automobilový 

průmysl. V teoretické části je popsáno jak a čím je možno polypropylenovou matrici plnit 

a jaký vliv má plnivo na mechanické vlastnosti, od kterých se odvíjí možnosti využití 

plněného polypropylenu. Praktická část je věnována konkrétnímu vlivu mastku a skelného 

vlákna jako plniva v množství 10, 20, 30 a 40 hmotnostních procent na mechanické vlastnosti 

polypropylenu. Bylo zjištěno, že každé plnivo v určitém poměru ovlivňuje pozitivně různé 

mechanické vlastnosti. To tedy ukazuje, že polypropylen jako matrici lze modifikovat natolik, 

že jeho možnosti uplatnění budou neskonale široké a počet zjištěných možných modifikací 

zdaleka neobjevený. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the use of filled polypropylene for the automotive industry. In 

the theoretical part describes how and what it is possible to perform the polypropylene matrix 

and the influence of the filler on mechanical properties, from which depends the possibility of 

using filled polypropylene. The practical part is dedicated to the influence of talc and glass 

fiber as fillers in quantities of 10, 20, 30 and 40 weight percent on the mechanical properties 

of polypropylene. The main discovery is, each filler in a specific ratio has a positive effect 

different mechanical properties. So this shows, the polypropylene as a matrix can be modified 

so much that its application possibilities will be infinitely large and number of possible 

modifications far undiscovered. 
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1 Úvod 

Kompozitní materiály s polymerní matricí představují perspektivní materiál díky svému 

vhodnému poměru mezi mechanickými vlastnostmi a měrnou hmotností, čímž dosahují 

poměrně vysoké měrné hmotnosti srovnatelné s kovovými materiály. Díky těmto vlastnostem 

získávají stále větší uplatnění v automobilovém průmyslu a to na výrobu exteriérových nebo 

interiérových dílů. Pro tyto účely se však nelze použít jeden typ materiálu, ale je nutné znát 

vhodné kombinace poměru matrice a plniva, a to z toho důvodu, že mechanické vlastnosti 

kompozitních materiálů jsou významně ovlivněny jak objemovým podílem plniva, tak i jeho 

tvarem a rozmístěním v matrici. Kromě toho jsou kompozitní materiály velmi citlivé na 

dodržování technologie výroby. 

Jedním z materiálů, který se používá na výrobu automobilových komponent, je také plněný 

polypropylen. Tento materiál dokáže nahradit určité kovové části ve vozidlech a tím přispívá 

k výrazné váhové redukci a s tím ke snížení emisí u osobních automobilů. 

Cílem bakalářské práce je seznámit se v teoretické části s problematikou polymerních 

materiálů a konkrétně s charakteristikou čistého polypropylenu jako matrice pro kompozitní 

materiály. Následně bude popsána výroba a použití kompozitů s polypropylenovou matricí. 

V praktické části pak budou porovnány mechanické vlastnosti plněného polypropylenu 

vyrobeného s různým poměrem plniv na bázi mastku a skelných vláken. Naměřené výsledky 

mechanických vlastností budou porovnány a bude navržena možná aplikace těchto materiálů 

v automobilovém průmyslu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Základní vlastnosti a rozdělení polymerních materiálů. 

2.1.1 Základní vlastnosti polymerního materiálu 

Hlavní vlastnosti polymerů pro použití ovlivňuje zejména jejich molekulární 

a nadmolekulární struktura. Jinými slovy vlastnosti polymerů jsou určovány třemi důležitými 

faktory: 

 chemickou strukturou, 

 molekulovou hmotností, 

 fázovou strukturou. 

První dva body se ovlivňují již při syntéze, kdežto fázová struktura až při samotném 

zpracování polymeru. Z tohoto vyplývá, že vlastnosti finálního produktu ovlivňuje zejména 

syntéza polymeru, zpracování polymeru, ale také aplikace polymeru. 

Syntéza polymerů 

Syntetické polymery vznikají třemi chemickými způsoby: 

 polymerací, 

 polykondenzací, 

 polyadicí. 

Polymerace 

Polymerace je chemická reakce, při které reaguje obsáhlý počet molekul monomerů. 

Výsledkem této reakce jsou dlouhé řetězce makromolekul polymeru. Makromolekuly 

polymeru mají stejné složení jako molekuly monomerů, jinými slovy při této reakci 

nevznikají žádné vedlejší chemické produkty. Polymerizací narůstá makromolekulární řetězec 

do své konečné délky velmi rychle, tudíž v každé fázi reakce jsou obsaženy vedle sebe 

molekuly monomerů a makromolekuly polymeru. K uskutečnění požadovaného procesu je 

zapotřebí, aby byla dodána aktivační energie, v mnoha případech to bývá pouze teplo a také 

chemická látka, která se nazývá iniciátor. Přivede-li se k procesu polymerizace současně více 

než jeden monomer, jedná se o proces kopolymerizace. [1] 
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Polykondenzace 

Jedná se o reakci, při které se opakuje stejná reakce funkčních skupin výchozích látek 

několikrát za sebou. K uskutečnění tohoto děje je zapotřebí minimální počet funkčních skupin 

respektive minimálně dvě funkční skupiny z každé molekuly reagujících složek. Dá se tedy 

říci, že tímto systémem vznikají lineární polymery, avšak přidáním více funkčních skupin 

v molekule mluvíme o polymeru se strukturou prostorové sítě. Rozdíl mezi polymerizací 

a polykondenzací je tedy vtom, že polymer vytvořen polymerizací má stále totožné chemické 

složení jak před, tak i po dokončení reakce, kdežto polykondenzát má chemické složení jiné 

než látky, ze kterých byl stvořen. Pro upřesnění, praktickým příkladem polykondenzace je 

například reakce ethylenglykolu s kyselinou tereftalovou, ze kterých následně vzniká 

polyester. [1]  

Polyadice 

Sloučeniny, které jsou tvořeny násobnými vazbami s malým počtem členů, se mohou spojovat 

tzv. adicí. To znamená reakcí se spojovat s vhodnými sloučeninami. Pokud sloučenina 

obsahuje dvě a více funkčních skupin může touto reakcí vzniknout polymer, který má složení 

stejné jako složení výchozích směsí. Při této reakci nevzniká vedlejší produkt. Příkladem je 

vznik polyurethanu sloučením diizokyanátu a glykolu. [1,2] 

 

2.1.2 Fyzikální vlastnosti polymerů 

Hustota polymerů závisí především na chemickém složení, ale také na nadmolekulární 

struktuře, na množství a typu plniva. Hustota roste s rostoucí krystalinitou. Krystalinita je 

schopnost dosáhnout určitého stupně uspořádanosti a schopnost vykázat příslušnou 

nadmolekulární strukturu. 

Tepelná vodivost polymerů je velmi nízká. 

Teplotní roztažnost závisí na typu polymeru. Nejnižší teplotní roztažnost vykazují 

termoplasty. 

Polymery fungují jako výborné elektrické izolanty. Pomocí vhodných přísad lze pak 

vodivostní vlastnosti měnit. 

Polymery jako takové bývají bezbarvé nebo čiré. Požadovanou barvu polymerů lze zajistit 

použitím pigmentů ve vhodném poměru. 
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Obecné vlastnosti polymerů pro praktické využití v porovnání s kovy jsou zejména: 

 nízká měrná hmotnost, 

 výrazně nižší modul pružnosti, 

 elastická deformace při působení stejného napětí je výrazně vyšší, 

 jednoduchá zpracovatelnost, 

 nízká cena, 

 až 100x menší tepelná vodivost. 

Velkou výhodou oproti kovům je odolnost vůči korozi. Polymery se proto používají také 

jako povrchová úprava kovů ke zvýšení odolnosti proti korozi. Nevýhodou polymerů je pak 

relativně nízká schopnost odolávat vysokým teplotám. Tato nevýhoda však vede k nižší ceně 

energie pro zpracování polymerů. [1,3] 

 

2.1.3 Rozdělení polymerů 

Polymery se dělí z hlediska původu na: 

 přírodní, 

 syntetické. 

Přírodní polymery vznikají v rostlinách nebo živočišných organismech. Do této skupiny patří 

především kaučuk. Je to první makromolekulární látka, která našla uplatnění v technickém 

použití. [1,2] 

Syntetické polymery – základní stavební jednotkou jsou jednoduché organické sloučeniny, 

které buďto sloučením nebo reakcí mnoha molekul tvoří makromolekulu. 

Z hlediska molekulární struktury se rozlišují makromolekulární řetězce (viz obr. 1): 

 lineární, 

 rozvětvené, 

 síťované. 
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Obr. 1 Makromolekulární řetězce polymeru a) lineární, b) rozvětvený, 

c) plošně zesíťovaný, d) prostorově zesíťovaný (převzato z [4]) 

 

Z hlediska použití při běžné, nebo zvýšené teplotě se polymery rozdělují na: 

 Elastomery 

o Kaučuky 

 Plasty 

o Termoplasty 

o Reaktoplasty 

Elastomery 

Jedná se o elastické polymery, které lze deformovat při působení relativně malé síly 

s převážně vratnou deformací. Hlavní skupinu tvoří kaučuky, ze kterých se dále vyrábí pryže. 

Plasty 

Tyto polymery bývají za běžných podmínek tvrdé, avšak křehké. Důležitým hlediskem 

dalšího dělení je možnost tepelně cyklického namáhání. Termoplasty se mohou víckrát 

tepelně namáhat, tzn., že je možné vícekrát opakovat změnu z plastického do tuhého stavu. 

Opakem jsou reaktoplasty, kde změna z plastického do tuhého stavu je trvalá 

(neopakovatelná). Příkladem reaktoplastů jsou pryskyřice. [1,2] 
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2.2 Termoplasty 

Do této kategorie plastů patří plasty, které mají schopnost opakovaně ohřevem změnit svůj 

stav na plastický a následně chladnutím tuhnout v teplotním intervalu pro konkrétní plast. 

Tyto vlastnosti dále určují možnost zpracování plastu pro finální výrobek například 

vstřikováním do formy, kdy je materiál již několikrát cyklicky zahříván a ochlazován, a to při 

samotné výrobě, při úpravě materiálu pro konkrétní použití, tj. při plnění aditivy, a následně 

vstřikováním do formy pro finální výrobek. [5,6] 

2.2.1 Hlavní skupiny termoplastů 

Termoplasty lze rozdělit do skupin: 

 polyolefiny a fluoroplasty, 

 vinylové polymery, 

 styrenové a akrylové polymery, 

 polyestery a polyethery, 

 polyamidy a polyuretany. 

Polyolefiny 

V obecném měřítku vznikají polymerací olefinových uhlovodíků, rozumí se homopolymerů 

a kopolymerů olefinů neboli alkenů. K největším zástupcům skupiny se řadí homopolymery 

a kopolymery ethylenu a propylenu. 

Fluoroplasty 

Podskupinu polyolefinů tvoří fluoroplasty, to jsou polymery olefinů, kde atomy vodíku byly 

nahrazeny buď částečně atomy fluoru a chlóru nebo úplně atomy fluoru. 

Vinylové polymery 

Vznikají polymerací monomerů struktury CH2=CHx. Největším zástupcem této skupiny je 

polyvinylchlorid (PVC), který po polyolefinech tvoří druhé místo ve světovém objemu 

výroby. 

Styrenové polymery 

Základem je krystalový polystyrén, tzn. čistý homopolymer styrenu, který je však křehký.  

Nadměrnou křehkost lze částečně odstranit aditivem butadienového kaučuku. 
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Akrylové polymery 

Výroba probíhá radikálovou polymerizací esterů nebo kyselin akrylové či metakrylové, a poté 

polymerizací amidu či nitrilu. 

Polyestery 

Nejčastější výroba probíhá polykondenzací diolu a dikyselin. Největším zástupcem je 

polyethylentereftalát, neboli PET. S tímto materiálem se můžeme setkat každý den v podobě 

plastových láhví na nápoje. 

Polyethery 

Jako polyethery se označují polymery, které mají v hlavním řetězci éterovou vazbu - O -, a to 

především s aromatickými skupinami. Díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem se 

nejčastěji používají na elektroizolační aplikace.  

Polyamidy 

Výroba probíhá polykondenzací diaminu s dikyselinami. Pro další užitné vlastnosti je velmi 

důležitá vodíková vazba mezi amidovými vazbami řetězců. Jedná se o plast, který se díky 

svým mechanickým vlastnostem řadí mezi inženýrské plasty. 

Polyurethany 

Vyrábějí se v širokém spektru typů plastů podle potřebných užitných vlastností, tedy od 

tvrdých plastů po elastomery. Vlastnosti udává struktura použitých monomerů. Při reakci se 

neuvolňují vedlejší produkty, jedná se tedy o stupňovitou polyadici. [5,6]  
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2.3 Polypropylen 

Polypropylen je termoplastický materiál, který se řadí do skupiny polyolefinů. Výroba 

polypropylenu probíhá polymerizací propylenových molekul (viz obr. 2), které mají jednotky 

monomerů ve velmi dlouhých polymerových molekulách nebo řetězcích. Jeho vysoká 

možnost modifikací a zpracování jej dostala do popředí užití v komerčních aplikacích. Při 

vzestupu využití zpracovatelské techniky vstřikování plastů a relativně nízké ceně začal tento 

materiál nahrazovat využití mnoha ostatních materiálů. S výrobou měkkého polypropylenu 

vznikla možnost nahrazení některých aplikací gumy. S další modifikací polypropylenu začalo 

nahrazování ABS plastu konkrétněji při aplikacích exteriérových dílů automobilů. [7,8]. 

 

 

Obr. 2 Polymerizace propenu [9] 

 

2.3.1 Čistý polypropylen 

Čistý polypropylen jako takový se v praktickém využití neobjevuje tak často jako 

polypropylenový kompozit. A však pro další zpracovaní a výrobu kompozitu hraje velkou roli 

použití správného základu. Jelikož se čistý polypropylen objevuje v mnoha modifikacích, je 

velmi důležité znát vlastnosti jednotlivých modifikací. [7,8] 

2.3.2 Homopolymer 

Homopolymer je nejrozšířenější polypropylenový materiál. Vyrábí se použitím jednoho 

systému reaktorů, které stereospecifickým způsobem vytvářejí polymerní řetězce, které jsou 

dále krystalické. Krystalinita, tj. podíl krystalické fáze, dále určuje, jak bude materiál 

přecházet z taveniny do pevné fáze nebo jak bude materiál působením tepla měknout. 

Homopolymer polypropylenu se vyznačuje vysokou tuhostí, odolností vůči teplotním 

a chemickým vlivům. Konečné produkty mají obvykle vysokou odolnost vůči poškrábání. 
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Vykazují vyšší hodnotu průtoku taveniny, což ovlivňuje i další možnost použití. Obecně pak 

homopolymery polypropylenu nemají vysokou pevnost za nízkých teplot. [7,10] 

2.3.3 Random kopolymery 

Jedním ze způsobů, jak zlepšit houževnatost polypropylenu za nízkých teplot, je přidat 

ethylen jako další složku do reaktoru. Výsledný materiál nazýváme jako Random kopolymer. 

Přidáním další složky se snižuje krystalinita polypropylenu, což poskytuje dvě značné 

výhody, a to zvýšení mechanických vlastností za nízkých teplot a čirost polypropylenu. 

Množství ethylenu se obvykle pohybuje okolo dvou až čtyř procent. Ve výsledku se molekuly 

ethylenu náhodně vmísí do řetězce polypropylenu. Tyto řetězce jsou více flexibilní, tudíž 

jejich modul pružnosti klesá, avšak rázová houževnatost za pokojových a nízkých teplot se 

zvyšuje. [7,10] 

2.3.4 Impakt kopolymery 

Tento typ polypropylenu je schopný dosahovat nejvyšších hodnot rázové houževnatosti. 

Výroba probíhá za pomocí dvou reaktorů, které pracují v sérii. V prvním reaktoru je 

produkován homopolymer, který se následně zpracovává v dalším reaktoru, kde je vysoká 

koncentrace ethylenu. Ethylen ve spojení se zbytkovým propylenem kopolymeruje a tvoří 

ethylen-propylenový kaučuk. Výsledný produkt poté tvoří dvě fáze – Random kopolymer 

a homopolymer, což poskytuje vysokou rázovou houževnatost materiálu, ale také celkovou 

tuhost díky homopolymerové matrici. Této modifikace lze také dosáhnout mechanickým 

vmísením gumy do homopolymeru. Problém nastává v tom, že není možné dosáhnout 

požadované disperze gumy v homopolymeru a také v malé velikosti částic kaučuku, které je 

možno dosáhnout pouze syntézou v reaktoru. [7,10] 
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2.4 Kompozity s polypropylenovou matricí  

Jak již bylo zmíněno, polypropylen pro konečnou aplikaci se používá zejména jako kompozit, 

a to hlavně z důvodu modifikace mechanických vlastností, které jsou požadovány pro 

konkrétní aplikaci materiálu. K tomuto se používá vhodná kombinace plniv, které také snižují 

výrobní náklady, ale mohou mít nepříznivý dopad na houževnatost případně tvárnost. [7,11] 

2.4.1 Typy plniv polypropylenu 

Nejpoužívanější typy plniva polypropylenu jsou anorganická plniva, mezi která patří hlavně 

mastek, uhličitan vápenatý nebo relativně nově využívané plnivo whiskery. [11] 

Mastek 

Jedná se o jedno z nejvíce využívaných plniv, a to hlavně díky příznivým ovlivněním 

mechanických vlastností plněného polypropylenu. Jeho nejdůležitější vlastností je zvýšení 

modulu pružnosti a zároveň minimálního ovlivnění indexu toku taveniny. Nepříznivou 

vlastností mastku je jeho ovlivnění hustoty výsledného kompozitu, a to vzhledem k tomu, že 

hustota mastku je zhruba třikrát tak vyšší než hustota polypropylenu. [7] 

Skelná vlákna 

S masovou výrobou skelných vláken přišlo také využití tohoto materiálu jako plniva pro 

termoplasty. Hlavním důvodem je relativně nízká cena skelných vláken a také možnost 

ovlivnit mechanické vlastnosti pro konkrétní použití kompozitu. 

Jelikož polymer je organická látka a skelná vlákna jsou anorganická, jsou tyto materiály bez 

další úpravy neslučitelné, proto se používají vazební činidla. Nejrozšířenějším vazebním 

činidlem jsou organofunkční silany. Pro průmyslovou výrobu kompozitu se dodávají silany 

potažená skelná vlákna již od výrobce. 

Skelná vlákna poskytují vysokou pevnost v tahu a velmi dobré elektroizolační vlastnosti, 

naopak se rapidně sníží tažnost. [7,11] 

Uhličitan vápenatý 

Díky jeho hojnému zastoupení v zemské kůře, kde se především vyskytuje jako vápenec nebo 

křída, je jeho cena relativně nízká. K jeho chemickým vlastnostem patří vysoká odolnost vůči 

alkáliím, ale nízká odolnost vůči kyselinám. Na mechanické vlastnosti mají kladný dopad, 

a to například  ve zvýšení vrubové houževnatosti a zvýšení tažnosti. [12] 
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Whiskery 

Na rozdíl od ostatních plniv whiskery vykazují zlepšení několika vlastností kompozitu 

najednou. Rapidně snižují hmotnost kompozitu, na což je v dnešním automobilovém 

průmyslu kladen velký důraz, dále pak zvyšují odolnost vůči poškrábání, zvyšují hodnotu 

ohybového modulu a zvyšují index toku taveniny. Navzdory jejich skvělým vlastnostem je 

v současnosti od masové výroby brzdí vysoká cena. [13] 

Skelné balónky 

Skelné balónky se vyskytují ve dvou variantách, a to buď jako plné nebo duté. Každá z těchto 

variant dává diametrálně jiné vlastnosti kompozitu. Duté balónky významně snižují hmotnost, 

zatímco plné slouží především ke zvýšení pevnosti. Průměr skelných balónků se pohybuje 

v rozmezí 5-5000 µm. [7] 

2.4.2 Aditiva 

Z důvodu vystavení polymerů povětrnostním podmínkám v závislosti na konečném užití 

materiálu, kdy na materiál působí teplo, světlo nebo například déšť, dochází k vysoké četnosti 

degradačních procesů polypropylenu, jako jsou depolymerizace, rozštěpení řetězců nebo 

oxidace. K potlačení těchto degradačních procesů se přidávají do kompozitu stabilizační 

přísady, jako jsou například antioxidanty, světelné stabilizátory nebo UV absorbéry. [12] 

2.4.3 Výroba polypropylenového kompozitu 

Na začátku výroby požadovaného materiálu je potřeba znát požadované mechanické a 

chemické vlastnosti vyráběného materiálu a také aplikaci materiálu.  

V závislosti na tomto se volí vhodný typ základního polypropylenu a také plnivo a aditivní 

složky (viz výše). Aditivní složky a plnivo včetně pigmentů v patřičném poměru jsou 

následně zmixovány. Pigmenty poté tvoří výslednou barvu, což je u nelakovaných dílů velmi 

důležité. Hlavní proces výroby probíhá vytlačováním takzvanou extruzí, kde základem je stroj 

(extruder) se šnekovou hřídelí uvnitř poháněný motorem, do kterého je dávkován základní 

materiál (matrice) společně s plnivem ve vhodném poměru. V extruderu je následně matrice 

mísena s plnivem a nahřívána tak, aby tavenina byla dokonale promíchána a následně 

protlačena na jednotlivé špagety přes otvory v hlavě. Špagety jsou dále protahovány přes 

chladící lázeň, kde se ochlazují, a pokračují do tzv. peletizeru, kde jsou nasekány na 

jednotlivé peletky o velikosti cca 3 mm (viz. obr. 3). 
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Obr. 3 Výrobní linka polypropylenového kompozitu [14]  
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2.5 Použití plněného polypropylenu v praxi 

Vzhledem ke zmiňovaným vlastnostem plněného polypropylenu a jeho mnoha modifikacím, 

nalezne uplatnění v mnoha konečných aplikacích. Dalšími hlavními důvody pro jeho aplikaci 

jsou snadná recyklace a relativně nízká cena, čímž plněný polypropylen vytlačil dražší 

materiály se stejnými mechanickými vlastnostmi. 

V současné době jsou hlavními aplikacemi plněného polypropylenu zejména: 

 automobilový průmysl, 

 domácí spotřebiče. 

2.5.1 Automobilový průmysl 

V současnosti hlavní spotřebu plněného polypropylenu nalezneme zejména v automobilovém 

průmyslu, kde tvoří asi 15 % z celkové světové spotřeby polypropylenu. Z pohledu celkového 

využití plastů pro automobilový průmysl tvoří 50 %. Pro názornější představu použití 

materiálů v automobilovém průmyslu ukazuje obr. 4. 

 

Obr. 4 Materiálové složení vozu Škoda Octavia I [15] 

O všem i z tohoto pohledu je potřeba využití plněného polypropylenu rozdělit do dvou 

podstatných skupin: 

 exteriérové aplikace, 

 interiérové aplikace. [16]  
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2.5.1.1 Exteriérové aplikace 

V této aplikaci se klade velký důraz na požadovanou rázovou houževnatost materiálu, a proto 

často bývá hlavním plnivem guma. A to zejména pro aplikace jako jsou nárazníky, spoilery, 

boční prahy nebo kryty nadkolí. Další možnou exteriérovou aplikací mohou být nepohledové 

kryty podvozku automobilu, kde je kladen vysoký důraz na pevnost materiálu, proto se 

nejčastěji jako plnivo využívá skelné vlákno. [16] 

2.5.1.2 Interiérové aplikace 

Zde je kladen hlavní důraz na vzhled materiálu, to znamená odolnost vůči opotřebení neboli 

poškrábání. Nejčastějším plnivem pro zvýšení tuhosti materiálu je mastek.  

V interiérové aplikaci moderních automobilů plněný polypropylen můžeme nalézt například 

jako panel přístrojové desky, dveřní výplně, středové konzole nebo boční krycí plasty 

karoserie. [16] 

2.5.2 Domácí spotřebiče 

U domácích spotřebičů je kladen obrovský důraz na mechanické vlastnosti, jako jsou tuhost, 

pevnost nebo tepelná odolnost. Tudíž nejvhodnější plnivem převážně bývají skelná vlákna. 

Tento materiál můžeme nalézt u domácích spotřebičů, jako jsou pračky nebo ledničky. [17] 
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3 Praktická část 

3.1 Popis zkoušeného materiálu 

V praktické části byly zkoumány mechanické vlastnosti plněného polypropylenu, a to 

v závislosti na procentuálním plnění dvěma plnivy. V praxi je nejpoužívanějším plnivem 

mastek a pro automobilový průmysl významná skelná vlákna. Z tohoto důvodu byla vybrána 

pro zkoumání právě tato dvě plniva. Pro testování byl vybrán stejný základ polypropylenu 

a poté se procentuálně zvyšoval obsah plniva v kompozitu. V následující praktické části bude 

zkoumáno 12 různých vzorků, a to se stejnou matricí a postupným plněním mastkem Corse 

Talc M15, Fine Talc M05N a skelným vláknem HLG76 v množství od 10 do 40 hmotnostních 

procent. Zkoušené vzorky byly podrobeny zkouškám hustoty, rázem v ohybu, tahu, ohybu 

a zkoušce tvrdosti. Následně byly výsledky porovnány. 

 

3.1.1 Popis matrice 

Aby byly naměřené výsledky porovnatelné, byl pro testování použit jeden typ matrice. 

Jednalo se o čistý polypropylen, a to polypropylenový Impact Copolymer Tatren IM 12 59 od 

firmy Slovnaft Petrochemicals s.r.o.. Tento materiál je charakterizován jako tuhý materiál 

s výbornou rázovou houževnatostí. 

 

3.1.2 Popis plniva 

Pro testování byly vybrány dvě z nejvýznamnějších plniv pro automobilový průmysl, a to 

mastek a dlouhá skelná vlákna. Kompozit s polypropylenovou matricí plněný mastkem se 

používá například v interiérových aplikacích automobilů, jako jsou palubní desky nebo 

plastové výplně dveří. Oproti tomu polypropylen plněný dlouhými skelnými vlákny se 

využívá nejčastěji pro nepohledové díly, a to v motorovém prostoru nebo jako kryty 

podvozkových součástí. 
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3.1.2.1 Mastek (Talc) 

Z důvodu mnoha druhů a modifikací mastku byly pro test vybrány dva různé druhy mastku. 

Jak je vidět dále, tak každý druh má jiné vlastnosti (složení, velikost částic) a proto bude jinak 

ovlivňovat mechanické vlastnosti plněného materiálu. 

 Corse Talc M15 

Výrobce: Finntalc 

Složení: MgO  31 % 

 SiO2  60 % 

 Al2O3 0,5 % 

ostatní příměsi 8,5 % 

Průměrná velikost částic 4,4 µm 

 Fine Talc M05N 

Výrobce: Finntalc 

Složení: MgO  31 % 

 SiO2  60 % 

 Al2O3 0,6 % 

Ostatní příměsi 8,4 % 

Průměrná velikost částic 2,27 µm 

3.1.2.2 Dlouhá skelná vlákna 

Skelná vlákna se do polypropylenové matrice přimíchávala v podobě přesyceného 

polypropylenového kompozitu s 60 obj. % skelných vláken. Tento kompozit vyrábí 

společnost GS Caltex a vyznačuje se velmi dobrou pevností, tuhostí a také vynikající 

odolností vůči rázu, a to i za snížených teplot. Použitá skelná vlákna byla o délce 10 mm. 

Přesycený kompozit se používá z důvodu následného snadnějšího zpracování. 

 

3.1.3 Výroba granulátu 

Granulát byl vyroben společností GS Caltex na pilotní lince. Matrice i plnivo byly smíchány 

v mixéru a poté dávkovány do extrudéru, kde byly v tavících zónách a pomocí dvou šneků 

roztaveny a promíchány a zároveň vytlačovány do vytlačovací hlavy. Odkud byl materiál 

vytlačen ve formě strun a následně ve vodní lázni zchlazen, a poté nasekán pomocí peletizéru 

na drobné granule o velikosti cca 3-4 mm. 
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3.1.4 Vstřikování zkušebních těles 

Zkušební tělíska byla vyrobena vstřikováním pomocí vstřikolisu WOOJIN PLAIMM NE 130 

(viz obr. 5) do formy ASTM. Zkušební tělíska s přídavkem obou druhů mastků byla 

vstřikována za stejných vstřikovacích parametrů (respektive vstřikovacích teplot), kompozit 

se skelným vláknem byl vstřikován za vyšších teplot. Vzorky byly následně kondiciovány po 

dobu 48 hodin ve zkušební laboratoři. 

Vstřikování vzorku probíhá ve čtyřech bodech: 

 plastifikace materiálu v tavném válci; 

 vstřiknutí taveniny do formy pomocí posunu šneku v tavném válci; 

 dotlačení taveniny do celé formy a následné zchlazení výlisku; 

 vyjmutí výlisku z formy (vyhození výlisku pomocí vyhazovačů ve formě). 

 

Obr. 5 Vstřikolis WOOJIN PLAIMM NE 130 
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3.2 Popis použitých zkušebních metod 

Všechny vzorky byly připravovány dle normy ASTM a zkoušky proběhly také dle norem 

ASTM. Společnost ASTM – American Society for Testing and Materials,  v překladu 

Americká Společnost pro Testování a Materiály, byla založena v roce 1898 chemiky 

a inženýry z Pennsylvania Railroad USA za účelem ochrany zákazníka tak, aby měl možnost 

porovnání kvality nabízených výrobků. Dnes tato norma čítá více než 12 000 norem 

působících plošně po celém světě. [18] 

3.2.1 Zkouška hustoty 

Zkouška hustoty byla prováděna metodou imerzní dle normy ASTM D792-13 [19], a to na 

elektrickém hustoměru MDS-300S společnosti Alfa mirage (viz. Obr. 6). Přestože se může 

zdát tato zkouška prakticky nepotřebná, opak je pravdou. V dnešním automobilovém 

průmyslu je kladen velký důraz na hmotnost vyráběných dílů, která je úzce spjata s hustotou 

použitého materiálu. 

Samotná zkouška probíhala nejprve přípravou zkoušených vzorků o velikosti 30x15 mm, poté 

se zkoušený vzorek umístil na horní část hustoměru, byla zaznamenána hodnota hmotnosti na 

vzduchu a následně byl vzorek vložen do misky hustoměru, kde byla použitá jako kapalina 

destilovaná voda o známém objemu. Opět byla změřena hmotnost vzorku v imerzní kapalině. 

Výsledná hodnota hustoty byla stanovena jako rozdíl hmotnosti zkoušeného tělesa váženého 

na vzduchu a hmotnosti v imerzní kapalině. Při této zkoušce pracuje přístroj s již známou 

hustotou imerzní kapaliny. Byly zkoušeny vždy tři testovací vzorky od každého zkoušeného 

materiálu a následně vypočítán průměr naměřených hodnot.  

 

Obr. 6 Použitý hustoměr MDS-300S 
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3.2.2 Zkouška tahových vlastností 

U zkoušky tahových vlastností se pozoruje odezva zkoušeného materiálu na působící zatížení, 

která se projevuje deformací zkoušeného vzorku. Celý průběh zatížení se zaznamenává do 

křivky napětí-deformace, ze které je možno posuzovat deformační chování zkoušeného 

materiálu. Zkoumané veličiny tohoto testu byly pevnost v tahu, čili odolnosti materiálu při 

maximálním zatížení, a dále poměrné prodloužení materiálu. 

Tahová zkouška byla prováděna na přístroji od společnosti Tinius Olsen s modelovým 

označením H25KT (viz. Obr. 7) podle normy ASTM D638-03 [20] při rychlosti zatěžování 

50 mm/minutu.  

Pro tuto zkoušku bylo připraveno ke každému testu 5 zkušebních tělísek (viz Obr. 8), 

u kterých byla pomocí mikrometru před započetím tahové zkoušky přeměřena tloušťka a šířka 

uprostřed tělíska. Tělísko bylo upevněno do čelistí přístroje, který následně zkoumaný vzorek 

zatěžoval ve směru jeho osy rychlostí 50 mm/minutu až do jeho přetržení. Pomocí počítače 

připojeného ke zkušebnímu stroji byla zaznamenána křivka napětí-deformace, ze které bylo 

možné odečíst naměřená data pevnosti v tahu či poměrné prodloužení. 

 

Obr. 7 Zkušební stroj pro tahovou zkoušku Obr. 8 Tvar zkušebních tělísek 
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3.2.3 Zkouška napětí v ohybu 

Zkouška napětí v ohybu je definována jako působení tlakové síly kolmo na zkoušený vzorek 

uložený na podpěrách. Požadovanou veličinou této zkoušky je pevnost materiálu v ohybu, čili 

nejvyšší napětí, které vzorek snese, než dojde k jeho deformaci, a modul pružnosti v ohybu.  

Zkouška se provádí na stejném zařízení jako u tahové zkoušky, pouze je zkušební stroj 

vybaven podpěrami a zátěžovým segmentem (viz. Obr. 9). Byla použita zkušební rychlost 

30 mm/minutu a každý test byl ukončen při dosažení maximální deformace 5 % nebo při 

úplném přelomení zkoušeného vzorku. Celá zkouška probíhala podle normy ASTM D790-3 

[21] 

Postup zkoušení byl obdobný jako u zkoušky tahové, tj. vzorky byly nejprve přeměřeny za 

pomocí mikrometru a následně uloženy na podpěry do zkušebního stroje. Po spuštění zkoušky 

bylo tělísko prohnuto ohybovým segmentem až do konce testu. Poté byla pomocí softwaru 

vyhodnocena křivka napětí v závislosti na ohybové deformaci, ze které bylo možné vyčíst 

hodnoty modulu pružnosti v ohybu a napětí v ohybu. 

 

Obr. 9 Zkušební stroj ohybové zkoušky 

 

3.2.4 Zkouška rázové houževnatosti 

Na zkoušku rázové houževnatosti je v automobilovém průmyslu kladen obrovský důraz 

a zkoušený materiál musí splňovat přísné požadavky. U zkoušky rázové houževnatosti se měří 

odolnost materiálu proti působení síly rázem. Jinými slovy z hlediska využití pro 
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automobilový průmysl v konkrétní aplikaci pro nárazník se zkoumá, kolik energie bude 

materiál schopen při havárii absorbovat, což je nesmírně důležité především při střetu 

automobilu s chodcem. 

Naměřená energie pro přeražení materiálu se vztahuje k průřezu vzorku a udává se 

v jednotkách kJ·m
-2

. Významný vliv na naměřené hodnoty, jak už bylo zmíněno v teoretické 

části, mají snížené teploty, proto se tato zkouška provádí jak při pokojové teplotě (cca 23°C), 

tak i za snížených teplot (cca -10°C). V tomto případě byla použita metoda Izod a norma 

ASTM D256 [22]. Zkouška probíhala na měřicím přístroji značky Tinius Olsen s označením 

Impact 503 (viz. Obr. 10) s nominální rázovou energií kyvadla se závažím 7 J při pokojové 

teplotě. Při přípravě vzorků pro zkoušku rázové houževnatosti byl vrub vytvořen již při 

samotném vstřikování, a to tvarem formy. 

Praktická zkouška zahrnovala změření šířky vzorku pomocí mikrometru a následně šířky 

vzorku pod vrubem pomocí úchylkoměru. Tato data byla zadána do zkušebního stroje, do 

kterého byl vzorek upnut. Po spuštění kyvadla se závažím došlo k přeražení vzorku, přičemž 

byla zaznamenána nárazová práce, která byla následně přepočtena na rázovou energii. 

 

Obr. 10 Zkušební stroj pro zkoušku rázové houževnatosti 
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3.2.5 Zkouška tvrdosti podle Rockwella 

U zkoušky tvrdosti podle Rockwella se zkoumá tvrdost zkoušeného materiálu, tedy  odolnost 

materiálu vůči vniknutí cizího předmětu. V tomto případě byla použita metoda podle 

Rockwella, kde byl jako indentor použit diamantový kužel. Měření na přístroji společnosti 

Tinius Olsen (viz. Obr. 11) bylo provedeno podle metody ATM D785 [23]. 

Samotný průběh měřící metody je velmi jednoduchý. Na ocelovou podložku pod diamantový 

kužel se položí zkoušený vzorek tak, aby celou plochou ležel na podložce. Následně dojde 

k aplikaci předběžného zatížení a poté přídavného zatížení. Zařízení snímá hloubku trvalého 

vtisku po odejmutí přídavného zatížení, kterou převede na hodnotu tvrdosti. 

 

Obr. 11 Zkušební stroj pro měření tvrdosti 
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3.3 Mechanické vlastnosti zkoušeného materiálu 

V této části práce budou porovnána naměřená data zkoušených materiálů z jednotlivých 

zkoušek. Výsledky budou konfrontovány s teoretickými znalostmi, které již byly zmíněny 

v teoretické části. Vzhledem k tomu, že testy probíhaly za stejných podmínek na stejných 

strojích a při použití stejného základu, je možné považovat jednotlivá naměřená data za 

vzájemně srovnatelná. Pro přehlednost byly výsledky jednotlivých měření zpracovány do 

grafické podoby sloupcových grafů. 

3.3.1 Výsledky hustoty zkoušeného materiálu 

Z grafu č. 1 lze vyčíst, že plnění polypropylenu má velký vliv na hustotu konečného 

kompozitu. V porovnání mezi jednotlivými typy mastků jsou rozdíly zanedbatelné, a však 

porovnání mastku se skelným vláknem vychází o něco hůře hodnoty naměřené u mastku. 

I když se mohou rozdíly u naměřených hodnot zdát zanedbatelné, jsou v řádech desetiny až 

setiny g/cm
3
, hrají tyto rozdíly pro konečný výrobek velkou roli, bavíme-li se pak zvlášť 

o velkých dílech jako jsou palubové desky automobilů nebo nárazníky automobilů ve 

velkosériové výrobě. Tato hodnota je důležitá, jak již bylo zmíněno v teoretické části, pro 

automobilový průmysl, a to z důvodu vlivu na konečnou hmotnost a zároveň cenu výrobku.  

 

Graf č.1 Hodnocení hustoty 
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3.3.2 Vyhodnocení zkoušky materiálu v tahu 

U hodnocení pevnosti v tahu (viz graf č. 2) zvolených vzorků lze vidět velmi výrazné rozdíly 

při porovnání vzorků plněných mastkem a vzorků plněných skelným vláknem. Při plnění 

10 % plniva je hodnota pevnosti v tahu kompozitu plněného skelnými vlákny téměř 2x vyšší 

než u materiálu plněného 10 % mastku. Reakce mechanických vlastností na procentuální 

plnění mastkem je zanedbatelná, popř. se pevnost materiálu nepatrně snižuje. Kdežto při 

zvyšování objemového podílu skelného vlákna v matrici dochází ke skokovému nárůstu 

pevnosti v tahu. Zvýšení objemového podílu skelných vláken z 10 na 40 % vede 

k dvojnásobnému zvýšení hodnoty pevnosti kompozitu z 61,5 MPa na 136 MPa.  

Graf č. 2 Hodnocení pevnosti v tahu 

 

K tahové zkoušce, jak je již popsáno v teoretické části, patří zkoumání prodloužení vzorků při 

působení napětí do úplné deformace neboli přetržení vzorku. Při prvním pohledu na graf č. 3 

lze jednoznačně vyčíst chování vzorků při různém procentuálním plnění matrice, a to, že 

se vzrůstajícím hmotnostním podílem mastku klesá významně prodloužení materiálu. 

Výraznější pokles prodloužení byl zaznamenán při použití mastku Fine Talc s menší 

průměrnou velikostí částic. Pokles prodloužení materiálu při nárůstu objemového podílu 

skelných vláken klesá jen nepatrně, ale  hodnota prodloužení je výrazně nižší než při plnění 

mastkem, a to jen okolo 5 %. 
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Graf č. 3 Hodnocení prodloužení zkoušených vzorků tahovou zkouškou 

 

3.3.3 Vyhodnocení zkoušky v ohybu 

V grafu číslo 4 je vidět závislost modulu pružnosti na plnění. V obou případech s rostoucím 

plněním polypropylenu mastkem nebo skelným vláknem se modul pružnosti v ohybu zvyšuje. 

Při porovnání typů mastků lze vidět, že u plnění Fine Talcem, čili jemnějším typem mastku, 

došlo k  většímu nárůstu hodnot modulu pružnosti v ohybu. Avšak nejvyššího zvýšení modulu 

pružnosti v ohybu došlo opět při plnění skelným vláknem. 

Výsledkem zkoušky v ohybu je také pevnost v ohybu, jejíž naměřené hodnoty jsou porovnány 

v grafu č. 5. V případě mastku má objemový podíl plniva zanedbatelný vliv na pevnost 

v ohybu a jemnější forma mastku vykazuje ve všech porovnávaných procentech plnění 

nepatrně lepší hodnoty. Ovšem kompozity se skelnými vlákny opět vykazují hodnoty 

diametrálně vyšší než kompozity plněné mastkem, a to v případě plnění 40 % plniva až 

trojnásobek hodnoty naměřené v případě plnění mastkem. 
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Graf č. 4 Hodnocení modul pružnosti v ohybu 

 

 

Graf č. 5 Hodnocení pevnost v ohybu 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2538 
3000 

3645 
4463 

2661 
3474 

4367 

5518 

2710 

4220 

5810 

7920 (MPa) 

Modul pružnosti 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

59,42 58,71 58,61 58,1 60,44 63,09 64,52 64,72 

93,6 

143 

175 178 (MPa) 

Pevnost v ohybu 



29 

 

3.3.4 Vyhodnocení zkoušky rázové houževnatosti (metoda IZOD) 

Výsledky zkoušky rázové houževnatosti udávají, jakou energii materiál spotřebuje při jeho 

porušení. Zkouška rázové houževnatosti při 23°C, neboli pokojové teplotě, byla provedena 

metodou IZOD. Z naměřených dat (viz graf č. 6) lze vyčíst, že každý typ plniva má různý vliv 

na rázovou houževnatost. Zatímco s rostoucím množstvím mastku rázová houževnatost klesá 

a její hodnoty jsou celkově nízké v porovnání s rázovou houževnatostí skelných vláken, 

u skelných vláken naopak s množstvím plniva v matrici rázová houževnatost výrazně stoupá.  

 

 

Graf č. 6 Hodnocení rázové houževnatosti IZOD 
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3.3.5 Výsledky zkoušky tvrdosti dle Rockwella 

Ve zkoušce tvrdosti podle Rockwella obstál mastek jako plnivo v polypropylenu o něco lépe, 

než skelné vlákno (viz graf č. 7). Zamícháním jemnějšího mastku do polypropylenu se 

nepatrně zlepšily hodnoty tvrdosti. V tomto případě s procentuálním obsahem plniva se 

výsledky nijak výrazně nelišily, závisely jen na typu použitého plniva. 

 

 

Graf č. 7 Hodnocení tvrdosti vzorků dle Rockwella 
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4 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala problematikou plnění polypropylenu a vlivem plniva na 

jeho mechanické vlastnosti. V teoretické části bylo náplní osvětlit vlastnosti plastů jako 

takových a zaměřit se na dělení plastů od základních skupin až konkrétně po polypropylen. 

Tyto znalosti jsou velmi důležité proto, aby se daly srovnávat různé kompozitní materiály na 

bázi polypropylenu z hlediska jejich různých mechanických vlastností. 

Praktická část měla potvrdit teoretický základ této práce a dát možnost skutečnému porovnání 

jednotlivých plniv. Pokud by se tedy shrnula naměřená data, tak u zkoušky hustoty kompozity 

plněné mastkem dopadly o něco hůře než kompozit se skelnými vlákny. I když rozdíly 

v hustotě byly v řádech desetin nebo setin g/cm
3
, u velkosériové výroby velkých dílů hraje 

tento rozdíl významnou roli. 

U pevnosti v tahu bylo možno pozorovat při porovnání mastku a skelného vlákna diametrální 

rozdíly, kdy u kompozitu se skelným vláknem se vzrůstajícím hmotnostním podílem plniva 

pevnost v tahu rapidně rostla, kdežto u kompozitu plněného mastkem nepatrně klesala. Při 

zkoumání prodloužení vzorku bylo zaznamenáno, že při zvyšování hmotnostního procenta 

mastku klesá prodloužení materiálu, a to zejména u použití mastku Fine Talc s menší 

průměrnou velikostí částic. Pokles prodloužení u kompozitu se skelným vláknem je 

zanedbatelný, avšak nabýval výrazně nižších hodnot než při plnění mastkem. 

Zkouškou v ohybu bylo zjištěno, že modul pružnosti v ohybu s rostoucím podílem plniva 

roste. Při porovnání typů mastků bylo možno pozorovat větší nárůst hodnot u plnění Fine 

Talcem, ovšem opět podstatně lepší hodnoty vykazoval kompozit plněný skelným vláknem. 

Pevnost v ohybu je v podstatě nezávislá na objemu mastku, avšak při plnění skelným vláknem 

jsou hodnoty minimálně o polovinu vyšší a dále se zvyšují s množstvím plniva. 

Porovnáním výsledků zkoušky rázové houževnatosti bylo možno zjistit, že každý typ plniva 

má různý vliv na rázovou houževnatost. Zatímco s rostoucím množstvím mastku rázová 

houževnatost spíše klesá a její hodnoty se celkově pohybují velmi nízko, u použití skelných 

vláken je rázová houževnatost diametrálně vyšší a s rostoucím hmotnostním procentem 

rapidně stoupá. 

Z naměřených hodnot tvrdosti dle Rockwella bylo možno vyčíst, že čím jemnější plnivo bylo 

použito, tím lepší jsou hodnoty tvrdosti. Přitom polypropylen plněný mastkem vykazoval 

vyšší tvrdost než polypropylen plněný skelnými vlákny. 
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Jak se po vykonání výše popsaných zkoušek ukázalo, skelné vlákno jako plnivo má na 

mechanické vlastnosti kompozitu významný vliv a celkově jako plnivo dopadlo o poznání 

lépe než mastek. Tato praktická část byla zaměřena pouze na zkoumání mechanických 

vlastností plněného polypropylenu. Nebylo zde však zahrnuto vzhledové hodnocení 

kompozitů, což pro konečnou aplikaci má významný vliv zejména u pohledových dílů 

například v interiéru vozu. Bylo dokázáno, že polypropylen se plněním různými plnivy může 

stát velmi zajímavým materiálem. Nové možnosti plnění polypropylenu, jak bylo zmíněno 

v teoretické části, například whiskery apod., jasně dávají najevo, že  hranice modifikací 

mechanických vlastností polypropylenu ještě zdaleka nejsou vyčerpány a ukazuje se, že 

budoucnost je tomuto materiálu v automobilovém průmyslu čím dál více otevřena.  
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