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Základní pojmy
� Morfologie: studium struktury či tvaru. Předmětem morfologie polymerů je studium struktur 

či struktury, pro které se ustálil termín nadmolekulární –struktura vyššího řádu než atomární 
či molekulární. Fázová struktura –používaný u vícefázových polymerních soustav, směsí.
� analytická morfologie – hodnocení vzorků s novou strukturou

� syntetická morfologie – objasňuje neznámé strukturní efekty, vytváří strukturní modely, hypotézy a 
teorie chování polymerních materiálů na mikroskopické či submikroskopické úrovni

� Lom makro vs. mikro



Základní pojmy
� Fraktografie– studium lomových ploch, 

umožňuje: stanovit počátek lomu, směr 
šíření trhliny, typ zatěžovacích podmínek 
(tah, tlak, smyk), vliv prostředí, 
materiálové defekty (díry, vměstky, 
procesní abnormality (linii svařování)

� Z mikroskopické analýzy lomového 
povrchu lze určit zda se jedná o 

� houževnatý lom, nebo křehký loma nebo � houževnatý lom, nebo křehký loma nebo 
rozsáhlou plastickou deformaci



Základní pojmyZákladní pojmy

� Každá z mikroskopických technik má své zvláštnosti a možnosti, na druhé straně 
každá vyžaduje určitý způsob preparace, který se musí přizpůsobit jak použité 
mikroskopické technice, tak zároveň i problému, který chceme ozřejmit. Každá je 
použitelná v jiné oblasti rozměrů objektu a každá přináší poněkud jiné informace o 
objektu

Světelná mikroskopie

Mikroskopie blízkého pole 
(NFOM)

Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM)

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)

Mikroskopie rastrovací sondou(SPM)-mikroskpopie
atomárních sil (AFM)

1cm 1mm 0.1m
m

10µm 1µm 0.1µ
m

10nm 1nm 0.1nm



Typy fraktografieTypy fraktografie
� Makrofraktografie –používá optický mikroskop 

a malé zvětšení

� Mikrofraktografie– používá SEM a studie 
oblasti kolem čela trhliny a postup trhliny, 
vhodná pro studioum porušených oblastí u 
kompozitu.



Základní typy mechanického Základní typy mechanického 
chováníchování

� a) vysoce pevná vysocemodulová vlákna

� b) křehké chování (deformace pod 10%, amorfní 
polymery pod Tg –PS, PMMA při normální 
teplotě)

� c) houževnaté chování (deformace 10-30%, PVC 
při normální teplotě a pomalém zatěžování)

� d) tažení za studena (deformace přes 100%, PE, 
PP při normální teplotě)PP při normální teplotě)

� e) typické pro kaučukovité typy polymerů 
(elastomery, polybutadien)



Mikromechanika porušováníMikromechanika porušování

� Zrcadlová oblast–– malá rychlost trhliny, povrch 
je pokryt tenkou vrstvou matných mikrofibril, 
crazy, které drží při sobě než dojde k šíření 
trhliny.

� Přechodová oblast– dochází k urychlení trhliny, 
parabolické útvary odpovídají vzniku 
sekundárních trhlin před  magistrální trhlinou

� Hrubá oblast– trhlina dosahuje maximální � Hrubá oblast– trhlina dosahuje maximální 
rychlosti, dochází k větvení.



Optická mikroskopie Optická mikroskopie 
� Minimální oblast – 1µm.

� Různé techniky:
� Fázový kontrast(tenká vrstva 100 – 200 nm) 

umístěná na skle  (někdy olej po odstranění 
artefaktů z mikrotomu), k určení např. počet 
vrstev v koextrudovaném filmu, dispergace plniva, 
a dominantní velikosti u polymerů.

� Polarizované světlo ( jedna z fází polymerů je 
krystalická, aglomeraty).krystalická, aglomeraty).

� Dopadající světlo ( prozkoumání povrch u 
objemových vzorků – dispergace sazi )

� Světlé pole – dispergace sazí v tenkém filmu

Dispergace sazí v kaučuku



Příklady použitíPříklady použití

Odraženém světle Odraženém světle –– PBPB

HDPE odraženém HDPE odraženém 
polarizovaném světle polarizovaném světle 

PP alfa, beta



Význam světelné mikroskopieVýznam světelné mikroskopie

� Význam světelné mikroskopie spočívá hlavně v tom, že jejím 
technikami můžeme kromě základních informací o velikosti a 
tvarech studovaných objektů získat informace o jeho optických 
vlastnostech. 

� Z optických vlastností pak lze usuzovat na krystalický či � Z optických vlastností pak lze usuzovat na krystalický či 
amorfní charakter vzorku, jeho orientaci, případně vnitřní 
pnutí. Světelná mikroskopie nenahrazuje žádnou jinou 
mikroskopickou techniku, ale je nedílnou součástí technik, 
které vypovídají o vnitřní struktuře materiálu. Často bývá 
opomíjena s odkazem na nízké rozlišení, avšak pro její 
možnosti, spočívající v doplnění o optické vlastnosti vzorku a 
umožní syntézu poznatků získaných ostatními 
mikroskopickými technikami, je nenahraditelná.



Elektronová mikroskopie Elektronová mikroskopie 

�� V oblasti V oblasti << 1 µm až 10 1 µm až 10 nmnm

SEM
TEM



Mode Mode 

� Mode SE (sekundární elektrony). Předností velká hloubka ostrosti u členitého 
reliéfu, která není možná dosáhnout světelnou mikroskopii

� Mode BSE (zpětně odražené elektrony). Materiálový kontrast je typický pro tento 
móde. Rozlišovací schopnost je nižší než u modu SE. Oblast s různě těžkými atomy 
ve vzorku způsobují materiálový kontrast. Pro aplikaci na polymerní materiály je 
její význam omezený.její význam omezený.

� Prvková analýza pomocí záření X (EDX analýza difraktovaného záření X). 
Pomocí analýzy energetického spektra lze provádět jak kvalitativní, tak 
kvantitativní analýzu prvkového složení vzorků a jejich mikroskopických oblastí 
s velice vysokou citlivostí. 

� Mode STEM (skenovací transmisní elektronová mikroskopie). Obraz získaný touto 
technikou má prakticky tentýž charakter jako obraz z TEM, ale s nižším rozlišením

� ESEM (environmentální rastrovací elektronová mikroskopie). Nižší vakuum než je 
v optickém systému a také v přítomnosti vodních par.



PA +GF PBT +GF

PP+CaCO3



PlasmaPlasma causes causes size reductionsize reduction of of 
aggregate as well as primary aggregate as well as primary 
particles. Average size of particles. Average size of 
aggregate by untreated fillers is > aggregate by untreated fillers is > 
5 5 µmµm and by treated fillers after and by treated fillers after 
15s and 30s lies in range 2 15s and 30s lies in range 2 --4 µm 4 µm 
and 0.6and 0.6--2 µm, respectively2 µm, respectively

orig

2 µm

15 s

30 s



Morfologie skleněných vlákenMorfologie skleněných vláken



EDX analýzaEDX analýza
EDX analýzy a morfologie plochých částic (vrstevnatost plochých 
částic) usuzujeme, že se v tomto případě jedná o částice mastku.
Tak velké částice mastku by mohly být příčinou praskání 
materiálu.

Label :lom.plocha, HUSQVARNA vz.2, plochá částice, 
pl.anal.zv.2000x
EDAX ZAF Quantification (Standardless)
Element Normalized
SEC Table : Default

Elem     Wt %  At %
-------------------------------------------------------------
O K   41.91  56.88 
MgK   16.67  14.89 
AlK    6.01   4.84 
SiK   21.42  16.56 
K K    8.32   4.62 
FeK    5.68   2.21 

Total  100.00 100.00 



PříkladPříklad
� The plastic parts  produced by injection molding 

technology show strong decrease of mechanical 
properties depending on time. The material is 
PA6 with 40% of mineral fillers. In the second 
step the parts are coat with a layer of metal. The 
bending resistance decreases after 1 year to 40-
50% of the basic value.

� Determination of ash, viscosity number 
� SEM microscopy and EDX analyses � SEM microscopy and EDX analyses 
� Nedostatek vláken v kritické části výrobku, 

způsobilo snížení tuhosti a vedlo k únavovému 
lomu.



TRW přepínačeTRW přepínače

�� Analýza dvou přepínače , na kterých 
byly tři  poškozené „kolíky“.

� Typické morfologické rysy 
únavového poškození. Centru je 
lokalizováno v místě bodového spoje, 
který představuje koncentrátor napětí. 
Mohlo dojít též k lokálnímu přehřátí 
(PBT je citlivý na zpracování)(PBT je citlivý na zpracování)

� Doporučujeme

� Důslednou kontrolu 
technologických parametrů 
vstřikování (PBT je citlivé na 
zpracování).

� Při změně dodavatele granulátu 
provést kontrolu vstupní 

suroviny včetně MW.



Příčiny výskytu defektůPříčiny výskytu defektů
� Při realizaci výrobku z plastů je třeba vzít do 

úvahy:
� Materiál – polymer, polymery a všechny aditiva, 

nečistoty

� Návrh – rozměry, výztužení, stav napjatosti

� Zpracování- efekt teploty a orientace, degradace 
během procesu zpracování, rozvoměrná 
dispergace materiálu

� Servisní podmínky – teplo, vlhkost, venkovní 
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� Servisní podmínky – teplo, vlhkost, venkovní 
expozice, chemická odolnost, únava.

� První tři jsou vybrány, by splnily servisní 
podmínky. Porušení je pak důsledkem 
neadekvátnosti ve výběru materiálu, návrhu, 
zpracování či konečném použití. Existuje 
významná provázanost mezi jednotlivými 
faktory. Návrh může tolerovat větší variantnost v 
materiálu např. v MW.

� Vhodný návrh výztuže a minimalizace 
koncentrátorů napětí umožňuje menší závislost 
na vlastnostech materiálu.
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