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Kromě úvodu editora obsahuje tento díl 

encyklopedie 8 kapitol napsaných předními světovými 
odborníky na různé oblasti přípravy a zpracování a na reo-
logické vlastnosti polymerních směsí. Jednotlivé kapitoly 
jsou doplněny seznamem (většinou rozsáhlým) literatury 
vztahující se k tématu. První kapitola encyklopedie podává 
kromě stručného přehledu principů přípravy polymerních 
směsí poměrně podrobný popis historie vývoje násado-
vých hnětičů a vytlačovacích strojů. Shrnuje typy 
v současné době používaných míchacích zařízení a provádí 
stručné srovnání jejich předností a omezení. Druhá kapito-
la shrnuje poznatky o reologických vlastnostech tavenin 
směsí mísitelných a nemísitelných polymerů a zabývá se 
vztahem mezi fázovou separací a tokem polymerních smě-
sí. Stručně shrnuje současné představy o vývoji fázové 
struktury směsí nemísitelných polymerů v toku. Kromě 
směsí samotných polymerů jsou zde popsány i reologické 
vlastnosti polymerních směsí obsahujících minerální nano-
plnivo. Třetí kapitola je věnována přípravě a zpracování 
směsí termoplast/elastomer. Zabývá se přípravou směsí ve 
kterých nedochází k síťování, dynamicky vulkanizovaných 
směsí i směsí síťovaných za statických podmínek. Hlavní 
pozornost je zde soustředěna na přehled a porovnání vý-
hod a nevýhod jednotlivých typů míchacích zařízení. Čtvr-
tá kapitola je zaměřena na přípravu směsí kaučuků použí-
vaných především při výrobě pneumatik. Kromě shrnutí 
základních principů vzniku polymerních směsí se věnuje 
praktickým otázkám jako je výběr vulkanizačních činidel 
a migrace aditiv během přípravy směsí. Pátá kapitola je 

věnována použití vytlačovacích strojů pro přípravu poly-
merních směsí. Přináší srovnání účinnosti různých typů 
vytlačovacích strojů včetně různých typů a sestav šneků. 
Poměrně podrobně je zde diskutován vývoj tepla a pře-
chod polymerů do taveniny během první fáze míchání. 
Šestá kapitola se zabývá přípravou polymerních směsí 
s využitím reaktivní kompatibilizace. Kromě stručného 
shrnutí základních principů vývoje fázové struktury a vlivu 
reaktivní kompatibilizace je v kapitole podrobně diskuto-
ván vývoj morfologie směsí v ko-rotačním dvoušnekovém 
vytlačovacím stroji s do sebe zapadajícími závity. Podrob-
ně je rozebrán vliv konstrukce šneků na vývoj tepla, tavení 
polymerů, spotřebu energie a vývoj morfologie směsí bě-
hem míchání. Kapitola sedmá obsahuje stručnou diskusi 
kompatibilizace pomocí blokových a roubovaných kopoly-
merů. Podrobněji je analyzován průběh reaktivní kompati-
bilizace, kdy kopolymery vznikají reakcí funkčních skupin 
na mezifází. Je zde diskutován vývoj fázové struktury bě-
hem míchání ve vytlačovacím stroji a možnosti modelová-
ní reaktivního vytlačování a výběru parametrů systému 
z hlediska optimalizace konečné morfologie směsí. Osmá 
kapitola je věnována vlivu mikro- a nanočásticových plniv 
na fázovou strukturu polymerních směsí. Kromě toho se 
zabývá vlivem různých typů tokových polí na vývoj plo-
chy mezifází v polymerních směsích. 

Encyklopedii je možné doporučit všem, kteří se zají-
mají o přípravu a zpracování polymerních směsí. Jako 
jednoznačnou první volbu (ve srovnání s ostatními ency-
klopediemi, monografiemi a přehlednými články, které 
vyšly v posledním období na toto téma) bych ji doporučil 
především těm, kteří se zabývají praktickou přípravou 
polymerních směsí ať už v laboratorním nebo průmyslo-
vém měřítku. Velmi užitečná může být pro ty kteří uvažují 
o pořízení nebo obměně zařízení pro přípravu polymerních 
směsí. 
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