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Koroze – nežádoucí změny v chemickém složení –
vlivem působení: povětrnosti

mikroorganismů
zvýšené teploty
chemických činidel

Degradace – nežádoucí změny vlastností –
při zpracování polymerů
při závěrečných fázích výroby

Ke změnám ve složení dochází vlivem difuze

Vliv prostředí na vlastnosti polymerních kompozitů a matric



Co je  difuse či difúze dle Pravidel českého pravopisu z roku 1969

difúze dle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 1978
je ,,samovolné míšení nebo pronikání molekul různých látek“

difuze psáno dle Pravidel českého pravopisu z roku 2002



Difuze je proces, při kterém dochází pohybu částic z míst s větší koncentrací do 
prostředí s nižší koncentrací tak, aby se postupně koncentrace vyrovnala 
v celém prostoru. 

Fyzikální podstatou je dle 2. termodynamického zákona snaha zvyšovat entropii 
systému – čili míru neuspořádanosti systému tak, aby bylo dosaženo stavu 
s nejnižší vnitřní energií.



1. Fickův zákon určuje hustotu a směr difuzního toku
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2. Fickův zákon popisuje změnu koncentrace v čase a místě
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Vliv vody na vlastnosti termoplastické matrice

Zkoušky navlhavosti
nasákavosti



Zkouška tahem

• zkušební tělesa – ponořena do destilované vody
• zařízení ZD 10/90
• rychlost zatěžování 100 mm.min-1
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Pracovní diagram PA6
obsah vody 3%, obsah vody 4%



Ovlivnění struktury namočením vzorku do vody



Rovnovážná vlhkost

Po 8 dnech ve vodě

Sférolitická struktura před a po expozici vzorků PA6 ve vodě



• vzorek z PA 66 byl namočen v destilované vodě po dobu 48 dnů
• po vytažení vzorků byla voda odpařena

Je proces navlhání a sušení vratný?



• tkaninový prepreg Vicotex 913/60/K120 vyvážená plátnová vazba -
plošná hmotnosti 60 g.m2

• tkaninový prepreg Vicotex 913/60/K120 atlasová vazba –
plošná hmotnosti 170 g.m2

• hmotnostní podíl pryskyřice v prepregu 60%
• 8 vrstev

[0/(0/-45/+45/+45/-45/0)/0]
• deska tloušťka 2,15 mm

Vliv hydrotermálního cyklu na dynamické vlastnosti laminátu KEVLAR 49-
tetrafunkční epoxid



Měření sorpce vody

destičky 50x50 mm

1. expozice
voda 23°C
voda 65°C

• měřeny změny hmotnosti
rovnovážný stav 5,9 %

• sušení při laboratorní teplotě a vlhkosti 55% do rovnovážné hodnoty
konečné sušení 24 hodin ve vakuové sušárně - teplota 65°C

2. expozice
hrany zalakovány



Z počáteční lineární části sorpčních křivek vyjádřena kinetika sorpce vody 
difuzní součinitel D
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Měření složek dynamického (komplexního) modulu pružnosti v tahu E

• resonanční metoda 
metoda příčných kmitů jednostranně vetknutého nosníku

• přístroj fy. Brüel-Kjœr
• rozměry těles 2,15 x 10 x 220 mm 

orientace osnovy v horních vrstvách 
rovnoběžná s podélnou osou tělesa

• měření při teplotě 23 °C
• po druhé expozici tělesa vysušena a kondicionována při 23 °C a 55% 

vlhkosti vzduchu

tg 1 =
2´´

2´

tgδ ztrátový faktor
E´´ imaginární složka
E´ reálná složka



0,016

0,017

0,018

0,019

0,020

0,021

0,022

0,023

0,024

0,025

0,026

0,027

0 50 100

zt
rá

to
vý

 fa
kt

or
 tg

δ

čas [dny]

Sorpce vody Desorpce vody

65 °C

23 °C

Naměřený ztrátový faktor



Zkouška rázové houževnatosti 

• metoda Charpy
• přístroj instrumentované kladivo CEAST
• rozměry těles 2,15 x 10 x 55 mm
• vzdálenost podpor 40 mm
• měření při teplotě 23 °C
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Houževnatost tělesa - teplota zkoušky 23 °C 

v původním stavu 70 kJ.m-2

po dlouhodobé expozici při teplotě 65 °C 90 kJ.m-2

Těleso 
v původním stavu
po ukončeném hydrotermálním cyklu



Vliv působení světelného záření



Vliv působení světelného záření na fólii z PPS

Fólie umístěna mezi okny 

Polyfenylensulfid
• semikrystalický polymer
• Tg = 120 ± 30 °C
• Tm = 270 ± 20 °C
• do 175°C je nerozpustný ve všech rozpouštědlech
• má nepatrnou nasákavost
• dlouhodobě neodolává oxidačním činidlům
• odolává vysoce energetickému záření
• dobré elektroizolační vlastnosti
• nízký koeficient tření
• trvalá tvarová stálost dle zatížení je 170 až 240 °C
• nad Tg se zhoršuje řada vlastností, ale i při 200 °C je zachována úroveň 

odpovídající mnohým termoplastům za pokojové teploty
• nedostatkem je malá odolnost na povětrnosti a je citlivý na UV záření



Určení charakteristických teplot

• metoda DSC
• přístroj NETZSCH STA 409PG LUXX
• hmotnost vzorků 3 mg
• ochranná atmosféra dusík
• rychlost ohřevu 10 °C.min-1



Teplotní režim pro ohřev a 
ochlazování



Termogram pro ohřev
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Porovnání termogramů



Původní stav



Původní stav
Expozice na světle 67 dnů
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Původní stav
Bez působení světla po 566 dnech



Sledování fólie při ohřevu a ochlazování ve vyhřívaném stolku LINKAM  



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

81 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

103 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

131 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

133 °C 
Dokrystalizace



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

136 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

146 °C 

Dokrystalizace



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

149 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

296 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

300 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

304 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

316 °C 



Bez působení světla Stav po 566 dnech na světle

330°C 



Teplota 70 °C

Teplota 330 °C



Prostředí ovlivňuje vlastnosti polymerů a polymerních kompozitů



Použitá literatura

DUCHÁČEK, Vratislav. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 3., přeprac. 
Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. ISBN 978-80-7080-788-0.

MLEZIVA, Josef. Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. Praha: 
Sobotáles, 1993. ISBN 80-901570-4-1.

MEISSNER, Bohumil a Václav ZILVAR. Fyzika polymerů: struktura a vlastnosti 
polymerních materiálů. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987.

Dalasi R., Whiteside J.B.: Effect of Moisture on Epoxy Resins and Composites. In: 
Advanced Composite Materials-Environmental Effects. ASTM STP 658 (1977) pp. 2-20

https://cs.wikipedia.org/wiki/Difuze

ČSN EN 2378 Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení nasákavosti ve 
vodě. Praha: Ústav pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví, 1998

ČSN EN ISO 11357-1 PLASTY-Diferenční snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní 
principy. Praha: Ústav pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví

ČSN EN ISO 527 Plasty - Stanovení tahových vlastností. Praha: Ústav pro technickou 
normalizaci a státní zkušebnictví, 2012

KOŘÍNEK, Zdeněk, Václav ZILVAR a Zdeňka JENÍKOVÁ. Vliv hydrotermálního cyklu na 
dynamické vlastnosti laminátu KEVLAR 49-tetrafunkční epoxid. In: XVIII. Vyztužené plasty. 
Karlovy Vary, 1995.



PODĚKOVÁNÍ
Výsledky tohoto projektu LO1207 byly získány za finančního přispění Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program 
udržitelnosti I“


