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Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou elongační viskozity pro dané biomateriály.
Jsou představeny základní pojmy vztahující se k problematice měření smykové
a zvláště elongační viskozity tavenin se zaměřením na reometr SER, jenž byl
využit v provedeném experimentu.

Pomocí reometru SER byla studována elongační viskozita vzorků BioFlexu,
PA6 a jejich směsí za teplot 225 oC a 235 oC při deseti různých rychlostech
Henckyho deformace od 0,1 do 10 s−1. K experimentu byly použity obdélníkové
vzorky připravené pro směsi BioFlexu a polyamidu PA6.

Na základě získaných dat jsou představeny některé rysy vnitřní stavby po-
užitého biomateriálu a jeho možného praktického využití, dále i kvalitativní
změny jeho vlastností v rámci směsí.

Je ukázáno, že lineární viskoelastická odezva BioFlexu leží o dva řády níže
než odezva PA6 a v rozsahu uvedených teplot se nemění. Dále je ukázáno, že
ve směsi s PA6 vykazuje BioFlex výrazný podíl na rozsahu lineární viskozity - i
při nízké koncentraci BioFlexu v PA6 zůstává viskozita velmi nízká a prakticky
totožná s čistým BioFlexem. Dále také výrazně zvyšuje pevnost materiálu při
působení deformace (tzv. strain hardening), tedy pravděpodobně majoritní vliv
pevnějších řetězců BioFlexu. Práce dále ukazuje, že PA6 ve směsi s BioFlexem
ovlivňuje směrnici lineární viskozity.

Do práce byly zahrnuty i krátké videosekvence pořízené při experimentu.

Klíčová slova: elongační viskozita, viskoelasticita, biomateriál, polymer
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Abstract:
This thesis analyzes the elongational viscosity of the biomaterials. The basic
concepts related to the issue of measurement of shear and elongational viscosity
of melts in particular focusing on the SER rheometer, which was used in the
experiment, were presented.

With SER rheometer elongational viscosity of BioFlex samples of BioFlex,
PA6 and their mixtures at temperatures of 225oC and 235oC for ten Hencky
different strain rates from 0.1 to 10 s−1 were studied. In the experiment rectan-
gular specimens prepared for different content of Bioflex and Polyamide PA6
were used.

Based on the data presented in this thesis some features of the internal
structure of used biomaterial, and its possible practical applications, further
and qualitative changes in its properties in the mixture were described.

It was shown that the linear viscoelastic response of BioFlex is two orders
of magnitude below in comparison to the response of PA6 and in the tempe-
rature range the linear viscoelastic response does not change. It is shown that
in mixtures with BioFlex and PA6 the BioFlex shows a significant proportion
of the linear viscosity range - and at low concentrations of BioFlex in compa-
rison to PA6 the viscosity remains very low and virtually identical to the pure
BioFlex. BioFlex also greatly increases the strain hardening of the sample,
therefore, there is majority influence of probably stronger BioFlex chains. The
work also shows that the PA6 mixed with Bioflex influences the derivative of
linear viscosity.

Short videos taken during the experiment were also included into this thesis.

Keywords: elongational viscosity, viscoelasticity, biomaterials, polymers
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Seznam použitých symbolů

A [m2] průřez vzorku taveniny
Ca [−] kapilární číslo
De [−] Debořino číslo
F [N ] tažná síla
FT [N ] síla točivého momentu
G [Pa] modul pružnosti ve smyku
J [Pa−1] smyková poddajnost
l [m] charakteristický délkový rozměr
L0 [m] klidová délka vzorku
Rm [m2] středový průřez vzorku taveniny
R [m] poloměr jednotlivých válečků SER
Re [−] Reynoldsovo číslo
S [m2] průřez vzorku taveniny
t [s] čas
T [Nm] točivý moment
Tr [−] Troutonovo číslo
v [m.s−1] rychlost
V [m3] objem
Wi [−] Weissenbergovo číslo
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γ [−] smyková elongační deformace
˙εef [s−1] efektivní rychlost deformace
εH [−] Henckyho deformace
ε [−] elongační deformace
η0 [Pa.s] nulová smyková viskozita
ηE [Pa.s] elongační viskozita
ηS [Pa.s] smyková viskozita
η [Pa.s] smyková viskozita
θ [rad] úhel otočení
λ [s] doba působení na materiál
π [−] Ludolfovo číslo
ρ [kg.m−3] specifická hmotnost
σ [Pa] smykové napětí
τ [s] relaxační doba
Ω [s−1] úhlová rychlost

Seznam použitých zkratek

LDPE 3020D Lupolen LDPE 3020D
M-W Maxwellův Weichertův model
PA6 polyamid 6
PLA polykyselina mléčná
PIB polyisobutylen
PMMA polymetylmetakrylát
SER Sentmanat Extensional Rheometer
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Úvod

Znalost chování polymerů v deformačních procesech je jedním ze základních
stavebních kamenů moderního světa. Polymery jsou vzhledem ke svým dobrým
vlastnostem, odolnosti vůči korozi či chemikáliím, dlouhodobé stabilitě, nízké
specifické hmotnosti či nižší finační náročnosti při jejich výrobě využívány ve
stále více oblastech. Proto také studium jejich chování hraje klíčovou roli nejen
v dalším rozvoji fyziky makromolekul a materiálovém výzkumu. Ale i studiu
vlastností polymerů je věnována velká pozornost - nejčastěji se jedná o studium
závislosti deformace či napětí ve smyku, méně často, ale s nemenší důležitostí,
jsou studovány materiály podrobené tahové deformaci.

Díky pokročilým metodám je v dnešní době možné studovat elongační
viskozitu a celkovou odezvu polymerů ve velmi široké oblasti nulové smykové
viskozity tavenin. Byly představeny metody vhodné pro analýzu viskozit, spl-
ňující svou geometrií a citlivostí nároky na experiment s co nejvyšší přesností
dat. V rámci této práce byla studována elongační viskozita taveniny biomate-
riálu pomocí reometru SER.

Studována byla nejen elongační viskozita použitého biomateriálu BioFlexu,
laskavě poskytnutého V. Sedlaříkem z UTB ve Zlíně, za různých deformačních
rychlostí, ale i v rozmezí dvou teplot, 225oC a 235oC, které leží v oblasti teploty
tání PA6 (pro technické zpracovávání materiálu je důležité znát jeho chování
blízko fázové změny a kvůli nemalým úsporám nalézt vhodnou teplotu co nej-
nižší) a zároveň ve směsi s polyamidem PA6 v šesti různých poměrech. Získaná
data tak ilustrují jak vnitřní stavbu biomateriálu a jeho možné praktické vy-
užití, tak i kvalitativní změny jeho vlastností v rámci směsí.

Zkoumané taveniny jsou ilustrovány i v grafické podobě a v rámci videozá-
znamu z experimentu.
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Bezrozměrná čísla v reometrii
Pro popis proudění je užitečné zavést vhodná bezrozměrná čísla, která po-

máhají porovnat a vzájemně charakterizovat mnohdy i výrazně odlišné situace.
V následujícím bude využita zejména práce McKinley [13].

V oblasti elongační reologie hraje významnou roli Debořino číslo, porov-
návající relaxační dobu materiálu s dobou působení na materiál.

De =
λ

τ
, (1)

De = λε̇0. (2)

Ve viskoelastické oblasti je De ≈ Wi, kde Wi značí Weissenbergovo číslo

Wi = τ ε̇0. (3)

Vliv vnitřních elastických efektů na viskozitu popisuje také Reynoldsovo
číslo

Re =
%vl

η0
, (4)

kde % značí hustotu materiálu, η0 nulovou smykovou viskozitu a V, l zastupují
charakteristickou rychlost a charakteristický délkový rozměr (související např.
s časovými nestabilitami a trháním proudu).

Při zvyšování charakteristické rychlosti je vhodné látky vzájemně charak-
terizovat elastickým číslem

El =
η0λ

%l2

≡
λv

l
%vl

η0

 , (5)

což odpovídá poměru Weissenbergova a Reynoldsova čísla.
Pro tok látky s volným povrchem je důležitým bezrozměrným číslem

kapilární číslo
Ca =

η0v

σ
, (6)

kde σ značí povrchové napětí kapaliny.
Elastické a kapilární efekty spojuje elasto-kapilární číslo

Ec =
λσ

η0l

≡ λv

l
η0v

σ

 (7)

definované jako poměr Weissenbergova a kapilárního čísla. Nárůst elasto-
kapilárního čísla tak souvisí se zpevněním proudu.
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Při volbě trojice čísel {Re,Wi, Ca} je tak možné v oblasti, jíž se tato práce
věnuje, přiblížit chování taveniny a alespoň v hrubých rysech toto chování
odhadnout.
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Kapitola 1

Viskoelastické chování polymerů

Vzhledem ke své mikrostavbě se taveniny většiny polymerů chovají visko-
elasticky. Deformační působení na taveninu může být různé kvality a tedy i
vyvolat rozličné reakce materiálu. Vzhledem k tématu této práce bude většina
pozornosti věnována vlastnostem tahové deformace, elongace; pro úplnost jsou
na následujících stránkách stručně shrnuty i základní rysy modelů deformace
smykové. (V dalším se vychází zejména z práce Tropea a kol. [1].)

1.1 Smyková deformace taveniny
Smyk v tavenině bývá velmi častou příčinou napětí či deformace. Jednotlivé

ekviplochy taveniny se při tomto procesu posouvají vůči ostatním plochám -
takový případ nastává například při rotaci či translaci těles v tavenině, při
vzájemném smyku dvou ploch, mezi nimiž je vrstva taveniny, apod.

V jednoduchém modelu je možné chování taveniny podrobené smykové de-
formaci simulovat různým propojením pístu s viskózní kapalinou a hookeovské
pružiny (jsou tedy aplikovány odpovídající modely - Maxwellův a Burgersův).
Tyto modely jsou aplikovány na základní odezvy různému deformačnímu na-
máhání taveniny: relaxaci (stress relaxation) a kríp polymerní taveniny.

1.1.1 Relaxace napětí

Relaxace napětí je spojena s působením konstantní smykové deformace na
taveninu. Odezvou na danou deformaci γ0 je napětí v kapalině, které s časem
relaxuje k určité nižší hodnotě. Základní rysy relaxace viskoelastické taveniny
polymeru vystihuje Maxwellův model (obr. 1.1), jenž je tvořen sériovým za-
pojením hookeovské pružiny s elastickým modulem pružnosti G a pístem s
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viskózní kapalinou viskozity η. Modul pružnosti G je definován

G(t) =
σ(t)

γ0
. (1.1)

G, γ
1
, σ

1

η, γ
2
, σ

2

γ, σ

Obrázek 1.1: Maxwellův model (Tropea a kol. [1])

Pro viskoelastickou taveninu dle tohoto zákona s časem monotónně klesá
smykové napětí σ(t) ↘ 0 pro t → ∞. Vzhledem k sériovému zapojení
pružiny a pístu platí vztah

γ1 + γ2 = γ0, (1.2)
σ1 = σ2, (1.3)

a dále
σ1 = Gγ1, σ2 = η

dγ2
dt

(1.4)

a derivací podle času dostáváme

1

G

dσ

dt
+
σ

η
= 0. (1.5)

Řešení je tvaru

σ(t) = Gγ0e
−

t

η/G , (1.6)
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dále v upraveném tvaru

σ(t) = σ0e
−
t

τ , (1.7)

kde τ = η/G značí relaxační čas vyplývající z Maxwellova modelu pro taveninu.
V reálných systémech se setkáváme s mírně odlišným průběhem relaxace

napětí, schématicky viz obr. 1.3. Je proto nutné zavést korekci Maxwellova
modelu, která věrohodněji odpovídá reálné situaci - paralelním spojením jed-
notek Maxwellova modelu, s více relaxačními časy. Tento přesnější Maxwellův
Weichertův model je zobrazen na 1.2 a jeho průběh na 1.3. Modul pružnosti
taveniny je pak dán vztahem

G(t) =
N∑
k=1

Gke
−
t

τ , (1.8)

kde moduly pružnosti Gk odpovídají jednotlivým základním jednotkám Ma-
xwellova modelu.

G
i 
, γ

1i 
, σ

1i

η
i 
, γ

2i 
, σ

2i

γ, σ

Obrázek 1.2: Maxwellův Weichertův model: schématicky pro N Maxwellových
jednotek, paralelní zapojení (Tropea a kol. [1])
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Obrázek 1.3: Maxwellův a Maxwellův Weichertův model: schématicky pro 1
Maxwellovu jednotku, pro 2 paralelní jednotky M-W modelu a 3 jednotky
M-W modelu dle vztahu 1.8.

1.1.2 Kríp

Jestliže na taveninu působí konstantní smykové napětí, reakce taveniny se
označuje jako kríp. V tomto případě je naopak rostoucí funkcí času smyková
deformace. Smyková poddajnost je rovna

J(t) =
γ(t)

σ0
. (1.9)

Při působení deformace se uplatňuje Boltzmannův zákon superpozice. Pro kríp
je tak navržen Burgersův model, popisující chování taveniny vystavené smyko-
vému napětí (obr. 1.4). Model vychází z Voigtova Kelvinova modelu (paralelní
propojení pístu s vizkózní kapalinou a hookeovské pružiny), jenž dobře popisuje
chování viskoelastických látek s vazbou, např. gumy. Voightův Kelvinů model
navíc doplňuje o sériové propojení s Maxwellovým modelem. Pro Burgersův
model platí vztahy (označení deformací a napětí viz obr. 1.4)

γ = γ1 + γ2 + γ3 σ = σ1 + σ2, (1.10)

γ1 =
σ

G
γ2 =

σ

G1

1− e
−
t

τ

 , (1.11)

dγ3
dt

=
σ

η
. (1.12)
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Výsledný vztah pro časovou závislost smykové deformace je tvaru

γ(t) = σ0

J + J1[1− e
−
t

τ ] +
t

η

 , (1.13)

γ(t) = σ0J(t), (1.14)

kde byla zavedena časově proměnná smyková poddajnost J(t). Jeho typický
průběh je znázorněn na obr. 1.5.

G, γ
1
, σ

η, γ
3
, σ

γ, σ

η
1
, γ

2
, σ

2
G

1
, γ

2
, σ

1

Obrázek 1.4: Burgersův model (Tropea a kol. [1])

Obrázek 1.5: Typický průběh smykového odporu pro Burgersův model
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1.2 Tahová deformace taveniny
Kromě smykové deformace vystupuje nejčastěji v roli deformačního činitele

deformace tahová, jejíž vlastnosti a reakce taveniny bude dále diskutována. Typ
deformace přirozeně závisí na volbě souřadné soustavy. V běžných procesech
se obvykle vyskytují deformace tahová i smyková zároveň, a tím znesnadňují
předpověď chování materiálů.

Studium tahové deformace je zatíženo překážkami doprovázejícími měření
elongačního napětí či deformace. Připravit takový experiment, aby při defor-
maci docházelo pouze k deformaci tahové, a nikoli smykové, není snadné. Je
nutné se vyhnout kontaktu s drsným povrchem, kde ke smyku dochází, měří
se proto často ve vzduchu či ve styku s kapalinou o nízké viskozitě.

Pro různé polymery je proto třeba sestavit experiment různými způsoby,
které budou nejlépe vystihovat fyzikální podstatu při dané smykové viskozitě
kapaliny (možná elongace je zobrazena na obr. 1.6).

uniaxiální
(jednoosé)

biaxiální
(dvojosé) planární

F

F

F

FF

F

F
F

F

F

Obrázek 1.6: Elongace vzorku podél vyznačených poloos

Již na počátku 20. století ověřil Trouton vztah smykové a jednoosé elon-
gační viskozity (viz dále) pro newtonské kapaliny (ηE = 3ηS), později bylo
zavedeno Troutonovo číslo udávající tento poměr pro obecné kapaliny

Tr =
ηE
ηS
. (1.15)

Pro vysoce viskózní materiály pak během 60 - 70 let došlo k prvním ex-
perimentům zaměřeným na polymerní taveniny a roztoky, které bylo možné
díky vhodné viskozitě proměřit ve velmi stabilních prostředích (vůči teplotě
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Obrázek 1.7: Reometrické metody (Tropea a kol. [1]): a) filament stretching
nízkoviskózních materiálů, b) filament stretching vysoko viskózních materiálů,
c) reometrie typu capillary breakup

a deformaci) olejové lázně. Přesnost těchto reometrů je velmi vysoká a vůči
materiálům s nižší nulovou smykovou viskozitou tak bylo možné postoupit ve
výzkumu dále. Gravitační a povrchové efekty nízkoviskózních materiálů jsou
totiž stejného řádu jako jevy viskoelastické.

Na obr. 1.7 a 1.8 jsou znázorněny některé typické geometrie reometrických
měření, které dovolují získat relevantní data pro různé rozsahy nulových smy-
kových viskozit materiálů. Není však jednoduché získat, byť s odpovídajícími
zařízeními, přesná data - vzhledem k problematice geometrie soustavy, a tedy
aplikované deformace na vzorek, dále také samotné snímání odezvy materiálu
aj.

Uvažujme nyní homogenní tok. Rychlost je přímo úměrná rychlosti defor-
mace ε̇0. Poté můžeme vyjádřit elongační viskozitu

η+1 (ε̇0, t) =
τzz − τxx

ε̇0
, (1.16)

η+2 (ε̇0, t) =
τxx − τyy

ε̇0
. (1.17)

V případě jednoosé elongace je elongační viskozita vyjádřena vztahem pouze
v daném směru (η1 nebo η2). Posun jednotlivých částic v tavenině za působení
dané rychlosti deformace je vyjádřen

Xi(t) = Xi(0)eε̇0t (1.18)
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Obrázek 1.8: Reometrické metody (Tropea a kol. [1]): a) reometrie typu fibre
spinning, b) reometrie typu tubeless siphon, příčná jednoosá elongace, determi-
nované předchozím stavem c) planární elongace, konstantní rychlost deformace

a deformace mezi sousedními částicemi je dána Henckyho deformací

εH = ε̇0t = ln
dX(t)

dX(0)
. (1.19)

Spojitost obecné a newtonské kapaliny lze v některých případech vyjádřit ana-
lyticky. Je-li materiál lineárně viskózní, známe-li jeho spektrum relaxačních
dob λi a příslušné smykové viskozity ηi, výslednou elongační viskozitu, ηL,
můžeme vyjádřit vztahem pro lineární viskoelastickou odezvu

ηL(t) =
N∑
i=1

3ηi

1− e
−
t

λi

 . (1.20)

Jsou-li relaxační doby dostatečně dlouhé, blíží se materiálovým chováním běžné
newtonské kapalině dle Troutonova vztahu.

Na základě znalosti lineární viskoelastické odezvy je možné dále taveninu
charakterizovat podle odezvy na deformaci o deformační zpevnění (strain har-
dening) a extenziální thickening (extension thickening).

Deformační zpevnění se projevuje u materiálů, jejichž elongační viskozita
je vyšší než příslušná očekávaná lineární viskoelastická odezva

ηE(ε̇0, t)/ηL(t) > 1.
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Extension thickening je efekt nárůstu elongační viskozity na dlouhých ča-
sových intervalech vůči smykové viskozitě. Je třeba (vzhledem k častému jevu
shear-thinningu složitých kapalin) vždy porovnávat při stejných deformačních
rychlostech.

1.2.1 Materiály s nízkou viskozitou

Jak bylo již uvedeno dříve, rozdíl v přístupu k měření reologických vlast-
ností materiálů o vysokých nulových smykových viskozitách (η0>1000 Pa.s) a
materiálů středně viskózních až prakticky neviskózních je veliký. Studium níz-
koviskózních materiálů je z hlediska experimentální fyziky náročnější, neboť v
těchto případech již není možné zanedbávat kapilární a gravitační jevy. Pro
stanovení elongační viskozity se tak používají jiné geometrie přístrojů, např.
filament stretching reometr (viz obr. 1.7c). Vliv počátečního smykového napětí
se dá účinně snížit zvýšením poměru délky vzorku vůči úchytu.

laser detektor

Deska
reometru

Deska
reometru

Obrázek 1.9: Filament stretching reometr používaný při studiu nízkoviskózních
materiálů: průměr vzorku ve středové oblasti je měřen laserovým systémem

Na základě simulací provedených Yaem [8] a experimentálních výsledků
získaných z měření newtonských kapalin navrhl Kolte [9] tři možné reometrické
metody pro nízkoviskózní materiály (1 Pa.s - 1000 Pa.s)

• desky reometru, mezi nimiž je zkoumaný materiál, se od sebe vzdalují
exponenciálně

L(t) = L0e
ε̇0t (1.21)
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a elongační viskozita odpovídající této deformaci lze vyjádřit ve tvaru

ηE(t, ε̇0) =
F (t)

ε̇0S0eε̇0t
(1.22)

kde F značí tažnou sílu zařízení, s počátečním průřezem kapaliny S0.
Henckyho deformace se dále určuje dle vztahu 1.19.

• V druhém případě je geometrie zařízení stejná, při měření se však kromě
tažné síly zaznamenává také průřez Rm kapaliny uprostřed vzorku. Tato
středová rychlost deformace se pak nazývá efektivní ( ˙εef ) a určuje elon-
gační viskozitu materiálu

˙εef (t) = − 2

Rm

dRm

dt
, (1.23)

ηE( ˙εef , ε) =
F (t)

˙πεefR2
m(t)

(1.24)

Odtud Henckyho deformaci vzhledem k proměnnému proudění ve vzorku
vyjadřuje integrál po celou dobu experimentu

εef (t) =

∫ t

0

˙εef (t
′)dt′ = −2 ln

(
Rm

R0

)
(1.25)

• Ve třetím případě je tok vzorku regulován vzdalováním desek reometru
tak, aby odpovídal toku ideální kapaliny. Pak je průřez kapaliny určen
vztahem

Rm(t) = R0e
1/2ε̇0t (1.26)

a Henckyho deformace se určí pomocí rovnice 1.19.

V případě materiálů s nulovou smykovou viskozitou nižší než 1 Pa.s však
tento způsob měření již není vyhovující. V látce začne převažovat povrchové
napětí spolu s gravitační silou a vlastnosti toku jsou potlačeny. Pro tyto kapa-
liny je navržen reometr typu capillary breakup (viz obr. 1.7c), který odpovídá
svou geometrií reometru typu filament stretching, avšak místo na čase závislé
plynulé změny vzdálenosti desek reometru se jejich vzdálenost změní skokově.
Během experimentu je sledováno zužování středové části vzorku, což je způso-
beno velkým vlivem povrchového napětí na rozmístění hmoty. Díky srovnání s
newtonskými kapalinami a známými materiály je nyní užíván empirický vztah
pro zužování krčku středové části vzorku

Rm(t) = 0.0709
σ

ηs
(tc − t), (1.27)
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kde σ představuje povrchové napětí kapaliny a tc je kritický čas rozpadu vzorku
na dvě části. Elongační viskozita je aproximována vztahem

ηE ≈ −
σ

2
dRm

dt

(1.28)

1.2.2 Materiály s vysokou viskozitou

V případě vysoce viskózních materiálů je možné použít přesnější postupy
měření elongační viskozity/deformace, jak je patrné z experimentálního uspo-
řádání na obr. 1.7 a 1.8. Pro takové materiály nehrají tíhové a kapilární síly
významnou roli a je možné je zanedbat. Reometrická měření se provádějí ob-
vykle při konstantním objemu vzorku či konstantní délce vzorku.

Dle Francka [10] se první experimentální zařízení objevila v šedesátých
letech 20. století. V roce 1955 provedl Büche první experimenty s polyme-
tylmetakrylátem PMMA. V roce 1969 sestavil velmi přesné zařízení na bázi
homogenní deformace materiálu Meissner (obr. 1.10). Jeho zařízení užívá ro-
tujících příchytek materiálu, které napínají vzorek mezi dvěma páry rotujících
kotoučů. V principu se jedná o jednoosé tažení, tedy vztahy 1.17, 1.19 jsou
zjednodušeny a doplněny (viz Macosko [14])

A(t) = πR2
0e
−ε̇t, (1.29)

ε =
θRc

L0

, (1.30)

ε̇ =
ΩRC

L0

, (1.31)

Ω =
dθ

dt
, (1.32)

η+ =
TXX − TY Y

ε̇
= 3µ+, (1.33)

TXX − TY Y =
feε̇t

y0z0
, (1.34)

kde θ představuje úhel otočení, Rc poloměr rotujících příchytek a orientace
napětí T jsou zvolena dle orientace vzorku. Napětí ve vzorku je zde uvedeno
pro plochý, v průřezu obdélníkový vzorek.

Takovéto zařízení tedy není omezeno svými rozměry v konečné délce nata-
žení materiálu, navíc i okrajové efekty klesají s deformací vzorku (Franck [10]).
Dle Macosko [14] s ním lze dosáhnout i relativně vysokého napětí.

Vysoké přesnosti dosahuje také zařízení navržené Münstedtem (1975), které
pracuje na bázi konstantního napětí. Zařízení na obr. 1.11 napíná vzorek po-
nořený v olejové lázni, mění se průřez vzorku a s ním i jeho deformace. Díky
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Obrázek 1.10: Nákres měřicího přístroje sestrojeného Meissnerem: proti pro-
věšování a degradaci materiálu je na vzorek během měření přiváděn inertní
dusík, který také reguluje rozložení teploty (převzato z Meissner [11])

přítomnosti média (olej) je zaručeno kromě efektů povrchového napětí také
výborné rozložení a kontrola teploty. Získaná data jsou tak relativně přesná
jednak díky přesné (uniaxiální) metodě, jejíž okrajové efekty jsou minimalizo-
vány úchytem a lázní, dále také díky kontrole teploty vzorku. To je pro mnohé
moderní materiály velmi důležité, zvláště tam, kde je přechod pevné a kapalné
fáze relativně úzký (v rámci několika stupňů).

Jednoosé (uniaxiální), dvouosé (biaxiální) či planární geometrie měření se
využívaly a využívají v daleko širší paletě měřicích přístrojů, než bylo uvedeno
výše. Na obr. 1.7 a 1.8 jsou uvedeny ještě další základní geometrie reometrie,
jejich aplikace i nevýhody jsou shrnuty v Macosko [14], odkud je též převzata
přehledná tabulka, viz Tab. 1.1.

Jak již bylo uvedeno, zařízení navržená Meissnerem či Münstedtem jsou pro
měření elongační viskozity mnohých vysokoviskózních materiálů velmi vhodná,
neboť jejich geometrie dovoluje získat relativně přesné výsledky. Jejich sesta-
vení a provoz je však náročný. Vzhledem k těmto aspektům je velmi zajímavé
zařízení navržené Sentmanatem (2003), které je nejen nenáročné na provoz, ale
rovněž velmi malé (v řádech centimetrů), je navíc jednoduše implantovatelné
do některých běžných rotačních reometrů. Pomocí tohoto zařízení byla také
provedena veškerá měření uvedená v této bakalářské práci - popisu geomet-
rie a možnostem jednotky SER (pojmenované po Sentmanatovi) je věnována
následující kapitola.
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Obrázek 1.11: Nákres měřicího přístroje sestrojeného Münstedtem: rozložení
teploty je regulováno s přesností do 0.1 oC pomocí olejové lázně (podle Mün-
stedt [12])
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Tabulka 1.1: Srovnání několika metod měření elongační viskozity (převzato z
Macosko [14])
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Kapitola 2

Materiál a experimentální zařízení

2.1 Cíle
V nedávné době byly připraveny nové biomateriály, využívající přebytkové

syrovátky z mléčného průmyslu. Jejich uvedení v praktické použití by klesl ob-
jem využívaných plně technicky vyráběných polymerů zvláště při výrobě pro-
duktů na bázi polyetylenu. Vzniklý materiál je plně recyklovatelný. BioFlex, jak
je tento nový materiál nazýván, je měkký a dobře zpracovatelný, bez ropných
složek. Z technické praxe se může jevit slibná směs tohoto materiálu, BioFlexu,
vzhledem k podobným teplotám tání, s polyamidem PA6. K dalšímu vývoji to-
hoto materiálu a stanovení vhodného poměru směsi i výhodné pracovní teploty
je třeba tento materiál podrobit bližšímu studiu. Díky technologiím pro mě-
ření elongační viskozity je možné získat informace o vnitřní stavbě BioFlexu,
délce řetězců i jejich pevnosti, modulech pružnosti, míře strain hardeningu,
podobnosti či odlišnosti jinak relativně popsaného polyamidu PA6. Cílem této
práce je tedy některé z těchto vztahů odhalit a získat bližší informace o novém
materiálu BioFlex.

2.2 Materiál
Během experimentů byl použit nový biopolymer připravený a laskavě po-

skytnutý V. Sedlaříkem z Fakulty technologické, Univerzita T. Bati ve Zlíně.
Biopolymer BioFlex je směsí polykyseliny mléčné a kopolyesteru. Byl navr-

žen jako sloučenina srovnatelná s folií PE-LD, je také obdobně dobře zpraco-
vatelná. Jeho zpracovatelnost plyne z větší kompatibility složek ve sloučenině,
a to obzvláště polykyseliny mléčné ( PLA ) a kopolysterů. Ty jsou v obecném
případě nekompatibilní - při tečném namáhání se směs rozpadne na vrstvy. Ma-
teriál je velmi příjemný na dotyk, hladký a měkký, a je dobře kompostovatelný.
Udává se, že během čtvrt roku je rozložen až z 90%. Materiál je možné pou-
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žívat v potravinářství a jeho uplatnění se nachází zejména pro výrobu obalů,
nejen potravinářských.

PLA se nyní používá např. na výrobu kelímků, drobných nádob. Její che-
mický vzorec je uveden na obr. 2.1.

O
O

CH
3 n

Obrázek 2.1: Konstituční chemický vzorec polykyseliny mléčné.

Jako příměs BioFlexu byl použit polyamid PA6, který bývá využíván
zejména ve strojírenství díky svým velmi dobrým vlastnostem mechanické pev-
nosti, dobré opracovatelnosti i teplené vodivosti a zvláště nízkému koeficientu
tření, chemické odolnosti i izolačním vlastnostem. Používá se na výrobu strojí-
renských součástek (ložiska, vodicí desky, ozubená kola) a všude tam, kde není
možné přídavné mazání a je třeba zamezit korozi. Vzorec polyamidu PA6 je
uveden na obr. 2.2.

NH

O

n

Obrázek 2.2: Konstituční chemický vzorec polyamidu PA6.

Obdélníkové vzorky (o šířce 9.4 mm, tloušťce v řádu stovek mikronů a délce
danou vzdáleností příchytek) byly připraveny pro různé hmotnostní poměry
BioFlexu a polyamidu PA6 (0:100, 25:75, 40:60, 50:50, 60:40 a 100:0 hm.p.).
Střední tloušťka vzorku byla stanovena průřezem z měření na devíti různých
místech. Byla též zaznamenána doba temperace (viz níže), tj. čas potřebný od
upevnění vzorku v reometru k dosažení potřebné teploty. Elongační viskozita
připravených vzorků byla proměřena při teplotách 225◦C a 235◦C.

Vzorky byly před samotným měřením temperovány při neustále zvyšované
teplotě v řádu několika minut v pícce reometru, aby došlo k stejnoměrnému
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prohřátí vzorků. Bylo také dbáno na to, aby nedošlo k tepelné degradaci
vzorků.

Připravené vzorky byly proměřeny dále popsaným zařízením Physica
MCR501 vybaveným jednotkou SER Extensional Rheology System a z jed-
notlivých měření byla pořízena videa, jež hrají zásadní roli pro interpretaci
výsledků, jak bude dále diskutováno.

2.3 Užitá zařízení a metody
Měření uvedená v této bakalářské práci bylo provedeno pomocí rotačního

reometru Physica MCR501 s pecí CTD 450, doplněného o jednotku SER Uni-
versal Testing Platform. Užitá pec byla vybavena kromě průzoru ještě o digi-
tální kamerový systém Digital Eye, díky němuž bylo možné vizuální průběh
experimentu zaznamenat elektronicky.

Reometr SER byl navržen Sentmanatem v roce 2003 (Sentmanat [5]) je
vyobrazen na obr. 2.3. Jednotka SER, Sentmanat Extensional Rheometer, je
obvykle umístěna v temperované komoře rotačního reometru, vzorek je upev-
něn příchytkami nebo bez nich (vzorek se nataví na požadovanou teplotu) je
pak natahován válečky, které rotují v opačných směrech. Síla točivého mo-
mentu je snímána hřídelí shora.

Při konstantní úhlové rychlosti rotujících válečků je Ω rychlost Henckyho
deformace [6]

˙εH =
2RΩ

L0

, (2.1)

kde R značí poloměr válečku a L0 je počáteční klidová délka vzorku, odpovída-
jící vzdálenosti středů válečků SER. Zespodu je na primární váleček přivedena
řídicí hřídel, jež je poháněna motorem rotačního reometru. Měřicí hřídel při-
pojená svrchu pak pohání snímač točivého momentu. Díky tomu nepřispívá
tažná síla působící na primární váleček k výsledné síle točivého momentu.

Výsledný točivý moment T pak pochází pouze z tečné síly pnutí vzorku,
která působí na sekundární váleček. Z obr. 2.4 je patrné, že tečná síla pnutí F je
akcí a síla F ′ působící mezi spojnými ozubenými kolečky válečků (zobrazeno
vnější tenkou kružnicí) je její reakcí. Protože jsou poloměry válečků stejné,
platí

F ′ =
(F + Ft)R

L0/2
, (2.2)

kde Ft představuje možnou třecí sílu mezi ozubenými kolečky a spoji. Díky
propojení měřicí hřídele v ose primárního válečku je pak výsledný točivý
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moment

T = F ′L0, (2.3)
T = 2FR. (2.4)

Pokud zanedbáme třecí síly, které nepředstavují více jak 2% síly pnutí, platí
2.4.

Pokud budeme předpokládat, že nominální i aktuální rychlost deformace
jsou stejné, průřez vzorku ve středové části A(t) klesá exponenciálně s časem
v závislosti na rychlosti Henckyho deformace z původního průřezu A0

A(t) = A0e
− ˙εH t. (2.5)

Běžně se však u tavenin polymerů mění během elongace jejich některé základní
fyzikální veličiny, např. hustota. To je třeba při konkrétním výpočtu zahrnout
do vztahu jako další násobný člen.

Elongační viskozitu při konstantní rychlosti Henckyho deformace určuje
vztah

η+E =
F (t)

˙εHA(t)
, (2.6)

kde F (t) představuje sílu pnutí ve vzorku, již je možné získat ze signálu toči-
vého momentu dle vztahu 2.4.

Průběh činnosti jednotky SER v čase je zachycen na obr. 2.5. Během po-
sledních let byla zveřejněna mnohá měření pomocí tohoto přístroje, např. v
úvodních studiích zařízení publikované autorem SER, Sentmanatem [6]. V
práci [7] byla prezentována prvotní experimentální data pořízená pro polyi-
sobutylen (PIB), shledávající velmi dobrou shodu výsledků měření s výsledky
obdrženými Meissnerem v r. 1985. Aho a kol. [3] měřili elongační viskozitu
Lupolenu (LDPE 3020D) při teplotách 170, 180 a 190◦C. Na obr. 2.6 je uve-
den graf z této práce pro 170◦C, na němž je demonstrován charakter získaných
dat pomocí reometru vybaveného jednotkou SER.
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Obrázek 2.3: Geometrie reometru SER: 1 - měřený vzorek, 2 - příchytka, 3 -
sekundární válec, 4 - ozubená kolečka, 5 - měřící hřídel, 6 - primární válec, 7 -
řídící hřídel; Ω - úhlová rychlost rotace válečků, FT - síla točivého momentu,
L0 - délka vzorku (oblast elongace), L1 - výška válečků (v řádu cm) [obrázek
dle předlohy Sentmanat [6]]

Ω

Ω

T
R

A(t)

L
0
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Obrázek 2.4: Přenos silového působení ~F (tažení ve vzorku) přes ozubená ko-
lečka spojující primární a sekundární váleček ~F ′ na měřící hřídel ve formě
točivého momentu ~T . Válečky rotují proti sobě s úhlovou rychlostí Ω [obrázek
dle předlohy [6]].
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Obrázek 2.5: Jednotka reometru SER v průběhu měření - a) počáteční stav,
b) a c) vzorek je deformován, d) stav po předtržení vzorku
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Obrázek 2.6: Symboly označují časové závislosti elongační viskozity, tečkovaná
čára označuje lineární viskozitu, je patrný i strain hardening Lupolenu. Měřeno
při teplotě 170◦C použitím zařízení SER [převzato z Aho a kol. [3] ].
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Kapitola 3

Naměřené výsledky a diskuze

Měření elongační viskozity probíhalo vždy za konstantní rychlosti Henckyho
deformace ˙εH , konkrétně při rychlostech 10, 3,16, 1, 0,316 a 0,1 s−1. Získaná
data byla přepočítána dle vztahů v kapitole 2.4. Šířka užitých vzorků činila
9.4 mm. Při interpretaci dat bylo nutné používat videonahrávky k přesnému
určení bodu přetržení, neboť v těchto měřeních nedocházelo z určitého důvodu
k okamžitému poklesu měřeného točivého momentu síly.

Čistý BioFlex se svým charakterem v elongaci za dvou různých teplot (viz
obr. 3.1) zásadně neliší, rozdíl činí výška píku: se snižující se rychlostí defor-
mace dochází za vyšší teploty k dřívějšímu přetržení vzorku. Nad jednotlivými
píky je uvedená rychlost Henckyho deformace ˙εH , za níž byl experiment pro-
váděn.

Směs BioFlexu a PA6 při teplotě 235◦C (obr. 3.2) má následující vlastnosti:
přítomnost BioFlexu ve směsi PA6 zapříčiňuje zvláště výrazný pokles viskozity
vzorku i zdůraznění nárůstu viskozity s trváním deformace, poměr BioFlexu
ku polyamidu však již velkou roli v profilu strain hardeningu nehraje - i menší
množství BioFlexu způsobuje výrazný okamžitý strain hardening oproti vzorku
čistého PA6 (viz obr. 3.3).
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Obrázek 3.1: Časová závislost elongační viskozity pro čistý BioFlex při teplo-
tách 225 (+) a 235oC (o).

Zkoumá byl také BioFlex 100% a PA6 100% za teploty 235◦C (obr. 3.3).
BioFlex se za stejných podmínek od polyamidu odlišuje zvláště o čtyři řády
nižší elongační viskozitou a také výraznější odezvou na deformaci v podobě
strain hardeningu (patrné zvláště při nižších rychlostech deformace). BioFlex
je v oblasti rychlejších deformací elastičtější, dané výsledky prozrazují výrazné
odlišnosti obou polymerů na makromolekulární úrovni, kromě střední délky
vlákna také bude BioFlex patrně disponovat větším gyračním poloměrem. Na-
opak při pomalé deformaci ( ˙εH=0,316 a 0,1 s1) se projevují více elastické vlast-
nosti polyamidu, který má odlišnější profil strain hardeningu, jenž se projevuje
až za jistou hranicí napětí ve vzorku. BioFlex má spíše odezvu okamžitou.

Na obrázku 3.4 je možné porovnat vliv BioFlexu na vzorek PA6. Čistý Bi-
oFlex se vůči vzorku směsi BioFlex:PA6 25:75 liší svou viskozitou minimálně
oproti výraznému rozdílu viskozity vůči vzorku čistého PA6. Rozdíl dvou vzo-
sků s obsahem BioFlexu je v poklesu strain hardeningu se snižujícím se pro-
centem obsahu BioFlexu, nárůst viskozity je však viditelně velmi nelineární.
Zajímavou vlastností většiny sledovaných poměrů směsi BioFlexu a PA6 je
shodnost profilu v oblasti vyšších časů při nižší rychlosti deformace (> 10
s). Tato shoda prozrazuje dominantní roli vlastností BioFlexu, byť v malém
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Obrázek 3.2: Časová závislost elongační viskozity směsí BioFlexu a PA6 při
teplotě 235◦C v poměru 25:75 (+) a 40:60 (o).

množství, neboť čistý PA6 v této oblasti, zvláště v čase přesahujícím 1 min
trvání deformace, vykazuje naopak spíše větší strain hardening než BioFlex, a
to v protikladu rychlejším deformacím. Je zde elastičtější a je možné ho více
deformovat, přetrhne se později.

Z videonahrávek bylo také možné určit spolehlivost měření, a to zvláště
při nižších teplotách, kdy je více pravděpodobné, že vzorek není na válečcích
upevněn zcela správně, a obecně také k odhalení nedostatečně rovnoměrného
upevnění či odchylkám ve struktuře vzorku jako jsou bublinky ap. Ty se mohou
projevit až během deformace a výrazně ovlivnit naměřená data. Průběh experi-
mentu zachycený videokamerou je znázorněn jednotlivými snímky ze sekvence
měření elongace směsi BioFlexu a PA6 v poměru 60:40 při teplotě 235◦C při
rychlosti Henckyho deformace 1 s−1 na obr. 3.5. Zde snímek 3.5a: vzorek je
nejprve temperován v pícce po dobu několika málo minut. Za tuto dobu se u
některých materiálů objeví prověšení ve střední části (sagging). Aby sagging
neovlivňoval měření, používá se buď přednapětí ve vzorku, které sagging neu-
možní (viz Aho a kol. [4]), nebo - v našem případě - jsou naměřená data v čase
posunuta až mimo oblast napínání vzorku do roviny (k tomu se využívá jak
charakter dat, tak i kamera). Vzorek je napínán (obr. 3.5b) a jak se válečky
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Obrázek 3.3: Časová závislost elongační viskozity čistého BioFlexu (x) a čistého
PA6 (+) při teplotě 235◦C.

otáčejí opačnými směry, napětí v měřicí oblasti vzrůstá. Tím se mění i síla,
která je přenášena na primární váleček ozubenými kolečky a měřena měřicí
hřídelí shora (viz obr. 2.4, 2.5). Ve spodní řádce fotografií 3.5e je situace těsně
před přetržením (válečky se otočily již o téměř 360◦) a na obr. a 3.5f situace
těsně po něm. Válečky se ještě pomalu dotáčejí.
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Obrázek 3.4: Časová závislost elongační viskozity čistého BioFlexu (o), směsi
BioFlexu a PA6 v poměru 25:75 (*) a čistého PA6 (+) při teplotě 235◦C.
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Obrázek 3.5: Směs BioFlexu a PA6 v poměru 60:40 při teplotě 235◦C. Rychlost
Henckyho deformace byla 1 s−1- snímky z videosekvence (a-f) pořízené při
elongaci vzorku.
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Obrázek 3.6: Směs BioFlexu a PA6 v poměru 50:50 při teplotě 225◦C. Rychlost
Henckyho deformace 0,316 s−1 - snímky z videosekvence (a-h) pořízené při
elongaci vzorku.
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Na obr. 3.6 je oproti sekvenci na obr. 3.5 záznam z elongace vzorku směsi
BioFlexu a PA6 v poměru 50:50 při nižší teplotě 225◦C rychlostí Henckyho
deformace 0,316 s−1. Rozdíl v teplotě je velmi zásadní. Při poklesu teploty
o deset stupňů se vzorek řádně neroztaví a zůstává částečně v pevné fázi. Z
tohoto důvodu není např. možné při 225◦C stanovit elongační viskozitu těchto
vzorků při nižší koncentraci BioFlexu, neboť teplota tání PA6 je až při 240◦C.
Měření byla provedena tedy jen pro čistý BioFlex a směsi BioFlexu a PA6 v
poměru 60:40. Při 235◦C je již i PA6 elastický, a proto bylo možné při této
teplotě provést měření všech možných poměrů polymerů.

Obr. 3.6 je sekvencí snímků z měření při teplotě 225◦C, kde již při nízké
rychlosti deformace 0,316 s−1 nedochází k elastickému prodloužení vzorku, ale
přímo k přetržení. Snímky jsou sejmuty v intervalu 0,1 s. Vlevo na vzorku je
patrná malá bublinka v materiálu a vzorek se v těchto místech také trhá.
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Závěr

V rámci této práce jsou uvedeny základní pojmy vztahující se k problema-
tice měření smykové a zvláště elongační viskozity tavenin použitím reometru
SER navržený Sentmanatem v roce 2003.

Pomocí tohoto reometru byla analyzována elongační viskozita vzorků Bi-
oFlexu, PA6 a jejich směsí za teplot 225 oC a 235 oC při deseti různých rych-
lostech Henckyho deformace od 0,1 do 10 s−1.

Získaná data poskytují informace o vnitřní stavbě užitého biomateriálu a
jeho možného praktického využití, dále i kvalitativní změny jeho vlastností v
rámci směsí:

Bylo zjištěno, že lineární viskoelastická odezva BioFlexu leží o dva řády níže
než odezva PA6 a v rozsahu uvedených teplot se nemění. Na teplotě závisí však
pevnostní vlastnosti materiálu (mez pevnosti se zvyšující se teplotou klesá). Ve
směsi s PA6 vykazuje BioFlex výrazný podíl na rozsahu lineární viskozity - i
při nízké koncentraci BioFlexu v PA6 zůstává viskozita velmi nízká a prakticky
totožná s čistým BioFlexem. Dále také výrazně zvyšuje pevnost materiálu při
působení deformace (strain hardening vzorku), který souvisí s rekonformací
molekul materiálu a ukazuje na majoritní vliv pravděpodobně pevnějších ře-
tězců BioFlexu. PA6 ve směsi s BioFlexem ovlivňuje směrnici lineární viskozity
směrem k pomalejšímu nárůstu. Jelikož PA6 má výše položenou mez přetržení,
směsi BioFlexu s PA6 mají lepší pevnostní vlastnosti.

Z experimentů byla pořízena i videa, jež byla nutnou součástí pro vyhodno-
cení dat (určují okamžik přetržení i validitu dat). V práci jsou uvedeny některé
zajímavé sekvence demonstrující průběh elongace BioFlexu a jeho chování za
různých teplot (viz obr. 3.5 a 3.6).
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