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Světelný polarizační mikroskop 

NIKON ECLIPSE 600ME  

 

Světelný paprsek 

-odražený 

-průchozí - polarizovaný 

- nepolarizovaný 



Odražený paprsek 

- nehomogenity spoje 

- distribuce krátkých   

 vláken 



Odražený paprsek 

- upořádání vláken 

 v kompozitu 



Odražený paprsek 

- defekty v matrici 

 kompozitu 



Průchozí polarizovaný 

paprsek 

- sférolitická struktura 



Vliv molekulové hmotnosti 

na strukturu sférolitu 



Průchozí polarizovaný a 

nepolarizovaný paprsek 

- strukturní nehomogenity 



Průchozí polarizovaný a 

nepolarizovaný paprsek 

- strukturní nehomogenity 



Struktura výrobku se 

zhoršenou kvalitou 

povrchu 



Průchozí polarizovaný 

paprsek 

- povrchová vrstva 

0,1 mm 



Vliv povrchové vrstvy na velikost vrubové houževnatosti 

0,2mm 

8,89±1,5 kJ.m-2 

 

 

 

 

5,52±0,3 kJ.m-2 



Průchozí polarizovaný a 

nepolarizovaný paprsek 

 

- rozlišitelnost vady 



Průchozí paprsek 

- povrchová trhlina 



Průchozí polarizovaný 

paprsek 

- svarový spoj 



0,2 mm 

Průchozí polarizovaný 

paprsek 

- nedeformovaná a 

 deformovaná 

 sférolitická struktura  



0,1mm 

0,1mm 

Průchozí polarizovaný 

paprsek 

- nedeformovaná a 

 deformovaná 

 sférolitická struktura  



Průchozí polarizovaný 

paprsek 

-  struktura po ochlazení na 

 vzduchu při teplotě 23oC 

- struktura po ochlazení ve 

 vodě při teplotě 23oC 

- struktura po ochlazení ve 

 vodě při teplotě 20oC 

 

0,1mm 

0,1mm 0,1mm 



 

Světelný polarizační 

mikroskop NIKON 

ECLIPSE 600ME  

Vyhřívací stolek LINKAM 

THMSE 600  



Stadia růstu sférolitů 1 mm 



Vliv teploty krystalizace 

- teplota 135oC stav po 600s 

- teplota 130oC stav po 370s 

- teplota 120oC stav po 80s 

 

 

1 mm 



0,1mm  

0,1mm  

Vliv nano částic na 

velikost sférolitů 

- polymerní matrice bez plniva 

- polymerní matrice a 3% nano 

  částic 



1 mm 
Nehomogenita ve 

stěně výrobku 

- studený spoj nebo vměstek? 

- tavení 

- krystalizace 

 

 



Zařízení pro termickou 

analýzu NETZSCH STA 

409PG LUXX  

Termogram ohřevu  



 

 

0,1 mm 

0,1 mm 

Rozdíly ve struktuře vlivem 

rozdílných podmínek 

chladnutí ve výrobku 

- vnější povrch trubky 

- vnitřní povrch trubky 



Vliv doby přípravy polymeru na teplotu tání vzniklé struktury 



 

Hustoměr Electronic densimeter SD-200L  

Vztahy pro výpočet krystalinity 
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Vliv doby přípravy polymeru na krystalinitu 



ZMĚNY HUSTOTY PP TRUBEK BĚHEM VÝROBNÍ ETAPY
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1.měření

2.měření

Vliv teploty okolí na strukturu výrobku 



0,1mm 

0,1mm 

Vliv teploty prostředí 

na strukturu výrobku 

-vyšší teplota okolí 

-nižší teplota okolí 

 



0,1mm 

Vliv tepelného zpracování na strukturu polymeru 

Podmínky tepelného zpracování 

 
- rychlost ohřevu 32oC.min-1 

- rychlost ochlazování 

 2oC.min-1 

 8oC.min-1 

 16oC.min-1 

 32oC.min-1 



0,1mm 

Změna struktury při dokrystalizaci při rychlosti ohřevu 10oC.min-1 



Porovnání struktur po tepelném zpracování 

Podmínky tepelného zpracování 

 

-rychlost ohřevu 32oC.min-1 

-rychlost ochlazování 32oC.min-1 

-rychlost 1.ohřevu 32oC.min-1 

-rychlost 1.ochlazování 32oC.min-1 

-rychlost 2.ohřevu 10oC.min-1 

 stav při teplotě 169oC 

-rychlost 1.ohřevu 32oC.min-1 

-rychlost 1.ochlazování 32oC.min-1 

-rychlost 2.ohřevu  

  do 145oC               10oC.min-1 

  od 145oC - 165oC    1oC.min-1 

 stav při teplotě 165oC 



Děkuji za pozornost 


