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Kompozitní materiály 

Přejato z publikace J. Jančáře



Charakteristické vlastnosti plast ů

� Plasty jsou jednou z nejmladších, ale dnes 
již z největších a nejrozmanitějších skupin 
konstrukčních materiálů. Jejich průmyslové 
začátky sahají do období po první světové 
válce a od poloviny 20. století nastává 
prudký rozvoj, který se neustále 
zintenzivňuje. Rozšiřuje se sortiment a 
zlepšují se jejich užitkové vlastnosti. Plasty 
pronikají do všech oborů lidské činnosti, pronikají do všech oborů lidské činnosti, 
umožňují zkvalitnění výrobků, šetří náklady 
a umožňují vznik nových oborů.

� Jsou to nové konstrukční materiály se 
specifickými vlastnostmi. 
� Jsou velmi lehké, 
� vodou nekorodují, 
� izolují tepelně i elektricky 
� dají se snadno a levně zpracovávat 

tvářením.
� Modifikací (úpravou) a příměsmi 

můžeme měnit jejich vlastnosti v 
širokém rozsahu.



Historie

� Na konci minulého století se staly velkým hitem bimodální
polyolefiny.

� Na trhu se neustále objevují nové typy statistických a 
blokových kopolymerů, nové termopolymery, bimodální a blokových kopolymerů, nové termopolymery, bimodální a 
metalocenové polyolefiny, EVA kopolymery a kopolymery 
akrylátové chemie.



Struktura versus vlastnosti
PP



Modifikace komoditních polymer ů

� Pro mnoho aplikací je nemožné použit komoditní 
polymery, neboť jejich 
� materiálové charakteristiky,
� teplotní stabilita, 
� bariérové vlastnosti, � bariérové vlastnosti, 
� houževnatost nebo mechanická pevnost 

� nemohou splnit vysoké požadavky trhu. 
� Z těchto důvodů jsou používány specielní plasty a 

hlavně modifikace základních plastů plnivy, 
výztužemi a to na makro, mikro a nanoskopické 
úrovni.



Geometrie výztuže

� Podle geometrie výztuže dělíme kompozity na dvě základní skupiny

� částicové kompozity (má větší modul pružnosti v tahu, tvarovou stálost za 
tepla a tepelnou vodivost a menší smrštění při chladnutí z teplot zpracování 
a tepelnou roztažnost než polymer). Částice zlepšují vlastnosti a nejedná se 
o pouhé plnivo, které šetří drahý polymer.

vláknové kompozity� vláknové kompozity

dle materiálu vláken dle materiálu matrice



Termoplastická matrice

� Krátká vlákna(cca 0.2 
mm)vyztužení matrice při 
vstřikování

� Dlouhá vlákna(až do 25 mm 
LFT) – většinou se dávkují z LFT) – většinou se dávkují z 
plastifikačního extruderu přímo 
do lisovací formy

� Nekonečně dlouhá vlákna(TP 
vyztužená skleněnou rohoží-
GMT, tkaninou, nebo 
jednosměrnými pásy se používají 
na polotovary pro další 
zpracování.

Převzato :G.W. Ehrenstein: Polymerní kompozitní materiály



Development of filled PO

�Now a day there is not an exact limit between the fillers and
additives. The real compounds are considered rather for composites in
that the polymer serves as binding mean for fillers, pigments and
processing agents.
�The fillers are added in a great amount toPVC, PP, PE, and PA.
Approximately 47% of PVC-U are used for manufacture of pipes
(26.5%) and profiles (20.5%). The content of fillers in these products
is up to 15% that represent the most import field as the volume of
fillers concerns.
�Exclusive filler is CaCO3. From the ecological view are the pipes and
profile produced from PP, PE, PP foams, (PE+PS) blends, PS and
polymers filled with wood. Nevertheless there is a big economical and
technological problem that explains the growth of PVC profiles in future
about the 3%.



�The main customer of reinforced and filled PP is the automobile
industry . PE filled with CaCO3 is used as sheets in agriculture and
antiblock application. Semi-permeable sheets became the realitydue
to adding the very find grinned, surface coating CaCO3 with narrow
distribution .

Development of filled PO

distribution .
�The main branch of its application is sanitary sphere. Fillers are in the
form of masterbatches , content of 5% is sufficient for most application.
Among the engineering polymers only PA is modified with filler
(calcining kaolin, mica, talc and wollastonite).



Dynamický rozvoj kompozitu

�Hlavním odběratelem vyztužených 
PP je automobilový průmysl,
který vyráběl v roce 1999 přes 15 
mil. aut v západní Evropě.
�Z celkové produkce 500 000 tun 
PP kompaundů jde 250 000 tun do PP kompaundů jde 250 000 tun do 
tohoto průmyslu.
�Trend - používat co nejmenší 
množství plniv a současně 
zlepšovat mechanické vlastnosti.
Použití vybraných plniv, vysoký 
aspektní poměr, nebo extremně 
malé částice nebo obojí



PP a částicové plnivo
� Základní typy

Czech calcinated kaoline 
Filemon W05, ČLUZ



Add of mineral fillers to PP matrix :

� Primarily - cost reduction

� In recent years
� increasing the stiffness
� improve the dimensional stability� improve the dimensional stability
� loss of toughness compared to the neat polymer

� A new concept:
� Macroscopic level

� increasing the stiffness, improved the toughness
� Microscopic level

� blunting of micro-cracks due to their interaction with 
particles



Toughness enhancement
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Fillers
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HDT- different filler 
shapes



Vliv mezivrstvy



CaCO3 particles - tool to increase 
the toughness

� General idea is to mimic the rubber toughening mech anism.
The rigid particles must debone and create free volume in the 
blend on a sub-micron size level.  

� the micro-mechanistic model for this
� effect consist of three stages:

� I. Stress concentration.

� II. Debonding.
� III. Shear yielding.

Pukánszky, Baker, Thio and Argon confirmed increase 

of toughness for PP with rigid particles. However the fracture mode 
was still in brittle fashion. 

Complete toughened systems  PP + CaCO3 was published

by Zuiderduin WCJ, Westzaan C, Huétink J, Gaymans RJ.: Polymer  
2003; 44: 261.



Requirements 

• Particles < 5 µm, otherwise the voids act as initiation sites for
fracture process. The stable free volume is desired.

• Aspect ratio close to 1 , to avoid high stress concentration.

• The particles must debond prior to the yield strain of matrix
in order to change the stress state oft the matrix.

• The particles must be dispersed homogeneously in matrix,
aggregation should be avoided.



Modelování 

� Řešení problematiky částicových kompozitů
je úloha víceúrovňová:
� Makroúroveň vztah globálních charakteristik (Ekom) 

a mikrostrukturya mikrostruktury
� Mikroúroveň             šíření mikrotrhlin v kompozitu, 

ovlivnění lomové houževnatosti jako funkce vlastnosti 
částic a mezivrstvy



Příklad - Vstupní údaje

� Částice CaCO3: modul 
pružnosti 72 GPa, Poissonovo
číslo 0,29, velikost částic v 
rozmezí 0,1 – 10 µm

� Polymerní matrice: modul � Polymerní matrice: modul 
pružnosti 1,8 GPa, Poissonovo
číslo 0,29

� Mezivrstva: modul pružnosti v 
rozmezí 0,05 až 1,8 GPa, 
Poissonovo číslo 0,29 a 
tloušťka 117 nm



Makroskopický p řístup

� 1. krok : 
� dokonalá adheze mezi všemi složkami, kulový 

tvar částic, rovnoměrné rozložení částic, 
jednotná tloušťka mezivrstvyjednotná tloušťka mezivrstvy

� 2. krok
� Zahrnutí vlivu tvaru části, nerovnoměrné 

rozložení částic, vliv tloušťky mezivrstvy 

na modul pružnosti Ekomp.



Porovnání výpo čtu s analytickým 
řešení 



Porovnání s experimentem

� Difference between mechanical 
response of the composite 
numerically predicted and
experimentally observed is not given experimentally observed is not given 
by

� particle shape , 

� arrangement or distribution , 

but
� probably due to morphological 

change of the matrix for different 
volume fraction of the particles..



Vliv mezivrstvy a velikosti částic



Vliv tvaru částic



Vliv nerovnom ěrnosti rozložení 
částic



Šíření trhliny v kompozitu

� Úhel α představuje směr dalšího šíření 
mikrotrhliny v kompozitu. 

� Kladná hodnota znamená, že mikrotrhlina se 
odklání od částice, 

� záporná hodnota znamená, že je mikrotrhlina 
k částici přitahována k částici přitahována 



Vliv umíst ění mikrotrhliny v 
matrici



Vliv modulu mezivrstvy



Vliv tvaru částice 



Vliv velikosti částice a mezivrstvy



Vliv nedokonalosti mezivrstvy



Šíření trhliny v kompozitu

Úhel α představuje směr dalšího šíření mikrotrhliny vkompozitu. Úhel α představuje směr dalšího šíření mikrotrhliny vkompozitu. 
Kladná hodnota znamená, že mikrotrhlina se odklání od částice, 

záporná hodnota znamená, že je mikrotrhlina kčástici přitahována

Mikrotrhlina v těsné blízkostičástic,
Velikost částic 0,9 µm,

Ei = Em =1,8 GPa



Šíření trhliny v kompozitu



Porovnání výpo čtu s experimentem

� Ei = 0,05 GPa – stínící 
efekt 

� Vf = 25%
� Kontakt vrcholu trhliny 

nejprve mezivrstvou a 
postupně s částicí

� Odtržení mezivrstvy, 
otupení vrcholu trhliny



Simplified model of the interaction 
between micro-crack and particle
� The existence of the interphase between matrix and particles can change 

significantly micro-crack behaviour and, consequently, the global behaviour of 
the polymer composite.

� It was find that soft interphase in the case of small particles (d < 1µm) can 
completely shielded stiff particles and change a damage mechanism.

� Generally, a crack propagating in the matrix has a tendency to deflect to the 
regions with stiffer materials.  

� For perfect adhesion between particle and matrix (effect of the � For perfect adhesion between particle and matrix (effect of the 
interphase is negligible) micro-crack is propagating in the matrix only. 

� If the particle is coated, this effect is shielded by the existence of the 
softer interphase and under certain conditions (given by its thickness 
and material properties) the trend of crack propagation can be 
characterised by the attraction to the particle


