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Anotace 

Diplomová práce se zabývala přípravou nanovlákenných vrstev s obsahem 

antimikrobiálních látek ve formě částic oxidů kovů prostřednictvím různých způsobů 

nánosu (přidání do hmoty, postřik, plazmatické naprašování). V experimentální části 

byly vyhodnoceny výsledky testů SEM a EDS, které ukázaly strukturní vlastnosti 

vláken, jejich filtrační efektivitu a přítomnost aktivních částic na povrchu vláken. Byl 

realizován test na snižování antimikrobiálních vlastností vlivem simulovaného 

opotřebení filtrů. Nakonec byly vyhodnoceny výsledky testů antimikrobiální aktivity. 

Na základě těchto testů  byla vybrána nejvhodnější metoda modifikace nanovláken. 

 

Klíčová slová: oxidy kovů, filtrace, nanovlákna, elektrostatické zvlákňování, antimikrobiální 

látky. 

 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the preparation of nanofibers layers containing 

antimicrobial agent in the form of metal's oxide particles through different methods of  

deposition. There are evaluated results of SEM and EDS analysis in the experimental 

part of this work. These results have demonstrated the structural properties of fibers, 

their filtration efficiency and the presence of active particles on the fiber's surface. The 

next test was carried out to reduce antibacterial properties under simulated conditions of 

the filter usage. Finally, the results of the tests of antibacterial activity were evaluated. 

The best suitable method for the modification of nanofibers to was selected based on 

these tests. 

Keywords: metal oxides, filtration, nanofibers, electrospinning, antimicrobial agents. 
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Seznam zkratek 

 

NČ Nanovlákna obsahující měděné nanočástice 

PUR Polyuretan 

SEM Skenovací elektronový mikroskop 

EDS Energiově disperzní spektroskopie 

N Nepoužity 

P Použity 

E. coli Escherichia coli  

St. aureus  Staphylococcus aureus 
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Úvod  

V dnešní době je problém znečištění životního prostředí velmi aktuální. Každý 

den lidé poškozují vzduch a vodní toky tím, že neustále rozvíjejí průmysl, zemědělství, 

dopravu atd. Ovzduší a voda  jsou znečištěny velkými částicemi (prachu, smogem), 

toxickým a radioaktivním odpadem, bakteriemi a viry. 

Abychom zamezili dalšímu znečištění je nutné používat filtry. Ne všechny filtry 

mohou odstranit jemné disperze částice a bakterie. Právě zde jsou vhodné filtry 

z nanovláken, získané pomocí elektrostatického zvlákňování a nánosem 

antibakteriálních látek jako jsou oxidy kovů. Lidstvo už v dávných dobách využívalo 

těchto látek proti šíření nakažlivých nemocí.  

Cílem diplomové práce bylo: připravit nanovlákenné vrstvy s obsahem 

antimikrobiálních látek ve formě částic oxidů kovů prostřednictvím různých způsobů 

nánosu. 

V teoretické části jsem se zabývala strukturální charakteristikou vláken a 

faktory, které je ovlivňují. Byly popsány způsoby formovaní nanovláken  a podmínky 

charakteristické pro každou z těchto metod. Existují také způsoby modifikace 

nanovláken, jejichž cílem je předat jim antibakteriální nebo jiné vlastnosti vlastnosti 

různými způsoby: metoda elektrostatického zvlákňování z použitím modifikovaného 

polymerního roztoku s přídavkem oxidu kovu, magnetronového naprašování kovového 

povlaku na povrch nanovláken a následující technologicky složitá metoda sol - gel a 

chemické impregnace. V diplomové práci byly popsány chemické a biochemické 

vlastnosti kovů a oxidů kovů jako antibakteriální látky. 

Všechny naše vzorky byly zkoušeny, zkoumána jejich struktura, která na ně má 

vliv. Důležitým testem byl test na antibakteriální aktivitu. Před samotným testem 

všechny modifikované vzorky byly promyté destilovanou vodou. Test měl potvrdit 

přítomnost reaktivní schopnosti částic mědi na povrchu všech vzorků nanovláken před a 

po promývání. Po promývání bylo zjišťováno, na jak dlouho vlákna udrží své 

antibakteriální schopnosti. 
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1.Problematika znečištění životního prostředí 

Znečištěné ovzduší je závažný problém ve většině velkých měst a průmyslových 

aglomerací po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. Hlavním zdrojem znečištění 

jsou průmyslová výroba, automobilová doprava a regionální spalování fosilních paliv v 

domácnostech. Také znečištění ovzduší přispívá k velkému rozšíření respiračních a 

alergických onemocnění, včetně astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, zápalu 

plic, a případně tuberkulózy. Přestože vztahy mezi znečištěním ovzduší a respiračními 

onemocněními jsou komplexní, nedávné epidemiologické studie nám dokázly vážnost 

nebezpečí vznikajícího znečištěním ovzduší automobilovou dopravou, nejen v rozvitých 

zemích, dále odpadem z topení  při spalování paliva vyráběného z biomasy. Emise z 

těchto zdrojů tvoří směsi látek znečišťujících ovzduší, které se rychle šíří v prostoru a 

čase, vzdalují se od svých  zdrojů ventilací a dalšími faktory. Stupeň znečištění ovzduší 

je variabilní a v poslední době byly vyvinuty nové metody měření, které pomáhají 

lékařům zmenšovat rizika nežádoucích respiračních účinků a předcházet jejich 

zvýšenému výskytu. Kromě ovzduší jsou také znečištěny vodní toky. [1]  

Čistá a bohatá voda je nutná pro život, ale ted´postupně spějeme k vodní krizi.  

Člověk svou existencí, prací, budováním, průmyslem i zemědělstvím ohrožuje a  

znečištúje vodní zdroje. Znečištěná voda je největším zdravotním rizikem, a ohrožuje i 

kvalitu života. Do vody se dostávají toxické látky, chemikálie, špína, odpadky a 

patogenní organismy (bakterie a viry). Mnoha vodním zdrojům  chybí základní ochrana, 

jsou citlivé na znečištění z továren, průmyslových závodů i biologickým odpadem. S 

růstem světové populace a šířením onemocnění roste i počet mikroorganismů, odolných 

vůči antibiotikům a zvyšuje se i výskyt infekcí způsobených těmito mikroorganismy.[2]  

Způsobem jak odstranit mechanického, chemického a biologického znečištění 

ovzduší i vody je filtrace. Je to jeden z nejstarších separačních procesů a jejím cílem je 

oddělování dispergovaných látek z kapalné nebo plynné fáze. Tohoto oddělování je 

možné dosáhnout různým technologickými postupy, mezi kterými zaujímají významné 

místo technologie používající textilní filtry [3]. Se zvýšeným povědomím o zdraví 

mnoho lidí zaměřuje svou pozornost na vzdělání a ochranu před škodlivými patogeny. 

Proto se staly tak důležitými antimikrobiální textilie, které zajíšt´ují ochranu uživatele 

před bakteriemi. Potřeba antimikrobiálních textilií se zvyšuje s nárůstem rezistentních 

kmenů mikroorganismů. Funkční textil zahrnuje vše od antimikrobiálních hotových 

textilií po hotové oděvy, textilie se samočistícími vlastnostmi a také textilie 
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s nanovlákny. V diplomové práci se zabývám výrobou modifikačních nanovláken 

s antibakteriálním povrchem a jejich filtračními vlastnostmi. 

2.Elektrostatické zvlákňování 

2.1 Nanovlákenné materiály a jejich vlastnosti 

Nanovlákna patří do světa nanomateriálů, jejichž průměr se pohybuje v rozsahu 

desítek až stovek nanometrů obr (1).  Vlivem  své struktury mají nanovlákenné 

materiály unikátní vlastnosti, které  umožňují  jejich využití v mnoha oblastech. 

Právě díky vlastnostem, jako je 

 obrovský měrný povrch 

 vysoká porozita 

 malá velikost pórů 

 průměr vláken(do 1000) nm 

lze očekávat využití nanovláken pro mnoho nových výrobků.[4]  

 

Obr 1 Nanovlákenná vrstva 

Nově objevené vlastnosti nanovláken  zlepšují materiál z hlediska pevnosti, 

reaktivity, elektrické a optické kvality, propustnosti vrstvy,  a proto mají  velký 

potenciál využití v mnoha oblastech, např.: přeměně a uchovávání energie v kapalinové 

a vzduchové filtraci, potravinách a obalech, v péči o zdraví a osobní péči, při ochraně 
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životního prostředí. 

 Nanovlákna nabízejí velké možnosti pro získání výrobků s novými vlastnostmi, 

jelikož umožňují modifikaci nebo funkcionalizaci nanovlákenné vrstvy s využitím 

různých chemických nebo fyzikálních procesů během výroby nebo po ní. 

Funkcionalizací lze podstatně zlepšit povrchové vlastnosti a získat tak například 

superhydrofobní  (vodoodpudivé) nebo superhydrofilní (silně nasákavé)  materiály. 

Uniformita vlákenných vrstev, tenkost a vysoká propustnost činí z nanovláken klíčový 

materiál  pro nejrůznější průmyslová odvětví.  

Použití nanovlákenných textilií v kapalinové filtraci je perspektivním řešením 

problémů spojených s filtrační účinností a kapacitou. Nanovlákenné membrány 

umožňují záchyt bakterií, nanočástic a případně molekulární filtraci rizikových 

sloučenin.  

Nanovlákna a textilie vzniklé jejich skládáním jsou dlouho známým fenoménem 

materiálového inženýrství. Materiály v současnosti používané pro zvlákňování můžeme 

rozdělit do tří základních skupin: organické polymery, biopolymery (biomateriály) a 

anorganické materiály.Schopnost nanovlákenných filtrů filtrovat bakterie, nanočástice, 

proteiny a jednotlivé molekuly byla již potvrzena řadou studií. Průmyslová výroba 

nanovláken byla efektivně zvládnuta, což umožňuje široký rozvoj aplikační sféry. 

Využívá jevu, který se nazývá electrospinning. Technologií elektrostatického 

zvlákňování lze zpracovávat prakticky všechny tavitelné polymery и растворы. 

Nejčastěji jsou to polypropylen, polyetylen, polykarbonáty a polyamidy.[5] 

2.1.1 Strukturní vlastnosti 

Nanovlákna získaná z většiny semikrystalických polymerů mají určitou 

strukturní hierarchii (uspořádání). Během procesu tvorby vláken část řetězců 

krystalizuje do formy lamel, které jsou složené z malých krystalů, zbytek tvoří amorfní 

fáze. V přítomnosti smykových a prodlužovacích sil jsou lamely uspořádané do formy 

fibril (vlákének). V přítomnosti smykových sil jsou řetězce zarovnávané podél osy 

vlákna. Obecnou strukturu vláken popisuje obr.(2) Lim a kolektiv popisují strukturní 

morfologii vláken jako hustě obalované lamely a jako fibrilární struktury[6]. 
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Obr 2 Struktura vláken. 

Lamelární a amorfní části řetězců vláken ovlivňují pevnost a modul pružnosti 

vláken. Během zvlákňování dochází ke změnám ve strukturních formách, jedná se 

hlavně o změny v krystalinitě a molekulárním uspořádání. Amorfní fáze dodává vláknu 

elastické vlastnosti a krystalická fáze určuje tvarovou stabilitu získaných vláken. 

Mechanická deformace ovlivňuje náhodné nebo pravidelné uspořádání krystalické a 

amorfní fáze. 

Zussman a kol. demonstrují ve své studii, že elektrostaticky spřadatelná vlákna 

mají určitou morfologii. Povrchová oblast vlákna obsahuje orientované vrstevnaté 

roviny, které jsou rovnoběžné s osou vlákna a obsahují několik krystalitů. Tyto 

krystality jsou dezorientované vzhledem k ose vlákna a jsou charakterizované jako 

náhodně uspořádané řetězce. Pohyblivost těchto řetězců je na povrchu mnohem vyšší, 

než pohyblivost řetězců umístněných ve vnitřní části vlákna. Proto jsou řetězce na 

povrchu snadno orientovány pomocí elektrického pole.[6] 

Vlákno polymeru ovlivněno elektrostatickým polem vykazuje vysoký stupeň 

protažení. Vysoká tažnost a smykové síly umožňují seřadit makromolekulární řetězce 

podél osy vlákna. Orientace může být určena pomocí rentgenové difrakční analýzy. 

Tzv. „draw ratio“ vláken, který slouží k porozumění orientace získaných vláken, 

se vypočítá jako poměr rychlosti zvlákňování vláken ku rychlosti „tryskání“ roztoku 

polymeru z povrchu elektrody. Podle zákona zachování hmoty je rychlost ukládání 

vláken na uzemněný kolektor dána vztahem:  

 Vspin=  

 

 (1) 



Technická univezita v Liberci                                                                                           Fakulta textilní 

 

 

     16 

 

  

 

kde Vspin je rychlost, za kterou se vlákna začnou ukládat na kolektoru (m/ min), 

wf  je hmotnost vlákna polymeru na kolektoru, pf  je hustota vláken (g/ cm
3
), je rf průměr 

získaných vláken a t je doba elektrospinningu (min). Obvykle proces zvlákňování trvá 

delší dobu  

Rychlost „tryskání“ roztoku z elektrody je dána vztahem: 

 

 Vsol=  

 

 (2) 

kde Vsol a wsol  jsou rychlost tryskání (m/ min) a psol  hmotnost roztoku polymeru 

(g), hustota roztoku polymer (g/ cm
3
), rp  je průměr použité elektrody a t je čas 

elektrospinningu (v minutách). 

Prodloužení vláken během procesu je dáno následujícím vztahem:  

 

 E=  

 

  (3) 

kde je E prodloužení a H je vzdálenost elektrod. Vyšší hodnoty „draw ratio“ 

předpovídají lepší uspořádání řetězce ve vláknech. 

Krystalinita vláken je ovlivňována rychlostí vypařování rozpouštědla. Rychlé 

vypařování rozpouštědla z vlákna vede k tvorbě méně vyvinuté struktury. Nejběžnější 

metoda používaná pro detekci stupně krystalininy je rentgenová difrakce. 

Kolektory (rotující bubnový a rotační kotoučový kolektory). ovlivňují strukturní 

vlastnosti nanovláken Použití vodivých kolektorů umožňuje získat vlákna hladká. 

Vlákna mohou být dale sbírána na speciálně upravených kolektorových systémech, 

které umožňují vznik vysoce zarovnaných vláken.  

Rotující bubnový kolektor slouží ke sběru zarovnaných seskupených vláken. 

Jejich uspořádání je ovlivněno rotačním bubnem, stupeň uspořádání se zlepšuje s 

počtem otáček kolektoru. Tato varianta kolektoru je variantou rotujícího bubnového 

kolektoru a využívá se k získání zarovnaných seskupených vláken. Kvalita uspořádání 

vláken získaných použitím kotouče je mnohem lepší než při použití rotačního bubnu. 

Výhoda statické paralelní elektrody použití této techniky spočívá v 

jednoduchosti nastavení a snadnosti sbírání jednotlivých vláken. Skládá se ze dvou 
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nevodivých proužků a hliníkové fólie. Dochází ke sběru seskupených vláken.  

2.2 Popis elektrospinningu 

Elektrospinning je proces, jehož produktem jsou ultrajemná vlákna s průměrem 

od několika desítek až stovek nanometrů po vlákna s průměrem okolo pěti mikrometrů.  

Pro tvorbu vláken je důležitá dostatečně nízká viskozita taveniny, využívají se 

tedy polymery s vyšším indexem toku, zpravidla více než 100. Vysvětluje se to 

elektrickým nábojem na vláknech ve vznikající vrstvě. Vlákna pohybující se v 

elektrickém poli mají stejný náboj a jsou tedy převážně směrována do míst s nižší 

koncentrací hmoty. 

Průměr závisí na rozdílu potenciálů mezi elektrodami, na vzdálenosti mezi 

elektrodami, na průměru drátů, tlouštce vrstvy materiálu na drátech, na viskozitě a 

povrchovém napětí materiálu. [6]  

2.2.1 Parametry zvlákňování  

Elektrospinning ovlivňuje řada parametrů, mezi které řadíme: 

 viskozita 

 typ použitého rozpouštědla 

 vodivost 

 přítomnost aditiv 

 povrchové napětí 

 aplikované napětí 

 rychlost průtoku zvlákňování (při použití jehly) 

 hydrostatický tlak 

 elektrický potenciál na elektrodě 

 vzdálenost elektrod 

 teplota vzduchu 

 vlhkost vzduchu 

 rychlost proudění vzduchu v elektrospinningové komoře 

 typ polymeru 

 polymerační stupeň 

Nakonfigurování optimálních parametrů zvlákňování je komplikované. Bylo 

zjištěno, že morfologii vlákna (především průměr a množství defektů ve vznikající 
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nanovrstvě) dominantně ovlivňují viskozita, povrchové napětí a vodivost roztoku 

polymeru.[6] [11] 

2.2.2. Rozpouštědlo a koncentrace roztoku 

Před samotným procesem zvlákňování je potřeba připravit roztok polymeru. 

Zpravidla se jedná o výběr patřičného polymeru ve formě granulátu nebo prášku a jeho 

následné rozpuštění v příslušném rozpouštědle. Vybrat vhodné rozpouštědlo pro daný 

polymer není jednoduché. Výběr rozpouštědla ovlivňuje jednak samotný proces 

elektrostatického zvlákňování, jednak morfologii vznikajících vláken []. Není 

pravidlem, že rozpouštědla, v nichž se dané polymery dobře rozpouštějí, musí nutně 

poskytnout roztoky vhodné pro elektrospinning. Je nutné vybírat taková rozpouštědla 

nebo systémy rozpouštědel, aby bylo možné dosáhnout minimální kritické koncentrace 

Ce, která ovlivňuje tvorbu vlákna. Bude-li koncentrace roztoku nižší, než je Ce, bude při 

zvlákňování docházet k tvorbě tzv. elektrosprayingu (obr. 3). Vyšší hodnoty 

koncentrace, než je Ce, budou způsobovat zvyšování průměru vláken. Hodnota Ce je 

také závislá na délce řetězce a chemické povaze polymeru. 

.  

Obr 3 Elektrospraying. 

Důležitou roli při procesu zvlákňování hraje také těkavost rozpouštědla. 

Použitím velmi těkavých rozpouštědel (chloroform, tetrahydrofuran, aceton) dochází k 

rychlému vypařování rozpouštědla, což vede k tvorbě nanopórů na povrchu vláken. 

Pokud část rozpouštědla setrvá uvnitř vlákna, získáme vlákna zploštělá, neboť při 

nárazu vlákna na kolektor dochází k jeho deformaci[6]. 

2.2.3. Povrchové napětí roztoku polymeru a aplikované napětí 

Roztoky polymerů mají určité povrchové napětí, které drží molekuly na povrchu 

pohromadě a je určeno druhem polymeru a rozpouštědlem. Chceme–li, aby došlo k 

zvlákňování, musíme aplikovat takové napětí, které překoná toto povrchové napětí. 



Technická univezita v Liberci                                                                                           Fakulta textilní 

 

 

     19 

 

  

Aplikované napětí může být považováno za nejdůležitější parametr elektrospinningu, 

protože vede k samotnému zvlákňování. [6] 

2.2.4. Viskozita roztoku 

Viskozita je přímo úměrná koncentraci roztoku polymeru, přesto závisí na všech 

intermolekulárních interakcích v roztoku, typu rozpouštědla a přídavku aditiv. Vyšší 

viskozita vede k tvorbě vláken většího průměru [6]. 

2.2.5. Vzdálenost elektrod 

Vzdáleností elektrod lze ovlivnit strukturu a morfologii spřadatelných vláken. 

Buchko a kolektiv zkoumali jednotlivé druhy zvlákněných polymerů v závislosti na 

vzdálenosti elektrod [6]. Zjistili, že bez ohledu na koncentraci polymeru v roztoku při 

menší vzdálenosti elektrod získávají mokrá vlákna s perličkovou strukturou. Vodní 

roztoky polymeru potřebují větší vzdálenost elektrod na to, aby se vlákna před depozicí 

na kolektor stihla usušit. Zatímco pro systémy, které používají k rozpouštění polymeru 

vysoce těkavá organická rozpouštědla, může být vzdálenost elektrod menší. 

2.2.6. Vliv přídavku iontové soli v roztoku polymeru 

Dalším parametrem, který má vliv na elektrostatické zvlakňování je iontová sůl. 

Zvýšením množství soli se zvyšuje vodivost roztoku. Zong a kolektiv popsali vliv 

přídavku iontových solí na morfologii a průměr vláken. Zjistili, že přídavkem těchto 

solí (jako je NaCl nebo NaH2PO4) k roztoku dochází ke vzniku vláken bez perliček, s 

relativně malým průměrem v rozmezí 200 – 1000 nm. Ke zvýšení průměru vláken 

vlivem přídavku soli však nedochází vždy.[6] 

2.2.7. Vliv spinneru 

Vzhledem k tomu, že při zvlákňování se pracuje s vysokým napětím, hraje v 

procesu značnou roli i okolní prostředí zvlákňovacího zařízení – tzv. „spinner“ (okolní 

vzduch, jeho relativní vlhkost a okolní plyn). Ke zvlákňování dochází většinou za 

teploty okolí a za atmosferického tlaku. Při práci s vysokým napětím by měl být člověk 

vždy opatrný. Pokud jsou zvlákňovány roztoky pomocí rozpouštědel emitujících 

dráždivé nebo hořlavé páry, procesy by měly být pokaždé prováděny za neustálého 

odsávání. Při zvlákňování tavenin polymerů je nutné pracovat ve vakuu.[6] 

2.2.8. Elektrický vítr  

Elektrostatického zvlákňování se kromě vlastního roztoku polymeru nebo 



Technická univezita v Liberci                                                                                           Fakulta textilní 

 

 

     20 

 

  

taveniny účastní i okolní prostředí – vzduch. To znamená, že na něj uvnitř spinneru 

působí silné elektrické pole. Intenzita pole dosahuje největších hodnot v okolí 

hrotových elektrod. Za takových podmínek dochází k ionizaci vzduchu a k silnému 

pohybu iontů – k tzv. elektrickému větru obr (4). Protože jsou nanovlákna objekty o 

velmi malé hmotnosti, ale o velkém specifickém povrchu, dochází prouděním okolního 

vzduchu k významnému ovlivňování jejich letu. [8] 

 

Obr 4 Ohýbání plamene svíčky pomocí elektrického větru různých polarit. A - 

ohýbání plamene větrem kladné polarity, B - ohýbání plamene větrem záporné polarity, 

C - ohýbání plamene oběma větry současně, záporný vítr převažuje. 

2.3 Metody přípravy nanovláken 

Způsobů příprav nanovláken je mnoho; jsou založeny na několika principech. 

Mezi laboratorní způsob přípravy patří jejich tažení z kapek roztoků a protlačování 

zvlákňovacími tryskami. Mezi komerční metody můžeme zařadit rozfukování taveniny 

(melt blown) a elektrostatické zvlákňování nebo-li elektrospinning, kterým se budeme 

zabývat v této diplomové práci. 

Zvlákňování může probíhat několika způsoby, mezi které patří [6]: 

 zvlákňování z jehly – „Needle electrospinning“  

 zvlákňování z volného povrchu 

 z tyčky (trnu) 

 ze struny 

 z válečku. 
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2.3.1 Elektrospinning z jehly 

Jedním z laboratorních způsobů zvlákňování je elektrospinning z jehly obr. (5). 

Jeho základní zařízení elektrospinningu je v podstatě tvořeno []: 

 zdrojem vysokého napětí (řádově v rozsahu desítek kV) 

 napájenou a zemnicí elektrodou 

 sběrným zařízením (může být i elektroda). 

Za přídavné zařízení může být považována dávkovací injekční stříkačka, která 

slouží k ovládání průtoku roztoku polymeru/ taveniny. 

 

Obr 5 Elektrospinning z jehly. 

Injekční jehla, která slouží jako elektroda potřebná k vytvoření elektrického 

výboje, je naplněna roztokem polymeru. Kapka roztoku polymeru je na hrotu držena 

pohromadě pomocí povrchového napětí. Při nízkých hodnotách elektrického pole 

nedochází k odkapávání kapky z hrotu jehly. Pod vlivem silného elektrického pole je v 

roztoku indukován náboj na povrch kapaliny, dochází k vzájemnému odpuzování 

souhlasně nabitých molekul a vytváření smykového napětí. Odpudivé síly působí v 

opačném směru k povrchovému napětí, což má za následek iniciaci zvlákňování. 

Dochází k prodloužení kapky na hrotu jehly do tvaru Taylorova kužele. Jakmile 

elektrické pole dosáhne tzv. kritické hodnoty, ve které odpudivé elektrické síly převýší 

velikost povrchového napětí, jsou nabitá vlákna vymrštěna z hrotu Taylorova kužele 

směrem k protější elektrodě [6]. 

Náboj ve vlákně urychluje vlákno polymeru ve směru elektrického pole, tím se 

uzavírá elektrický obvod. Původní vlákno, které je vymrštěno z vrcholu Taylorova 

kužele, se dál zužuje podél své trajektorie, podléhá chaotickému pohybu. Různost tvarů 

vláken polymerů je dána různým stupněm nestabilit, které se projevují podél dráhy letu 
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vlákna. Tyto nestability jsou tři a byly zkoumány Shinem a kol. První nestabilita, 

nazývaná také Rayleighova nestabilita, je osově symetrická a vzniká, jestliže je síla 

elektrického pole nízká. Použití roztoků s velmi nízkou viskozitou způsobuje rozklad 

vlákna, což vede k tvorbě perliček na vlákně. Také pozorujeme vznik slabě zapleteného 

vlákna a jeho nedostatečnou odolnost vůči elektrostatickému poli. Rayleighovu 

nestabilitu můžeme potlačit použitím vysokého elektrického pole nebo zvýšením 

koncentrace roztoku polymeru. 

Použitím příliš vysokého napětí vznikají další nestability, jakou je tzv. 

Nestabilita ohýbání (bending), která je osově symetrická, a nestabilita obtáčení 

(whipping), jež je osově nesymetrická. Tyto nestability podporují ztenčování (zužování) 

a prodlužování vlákna. Během těchto procesů dochází k odpařování rozpouštědla a 

finální tvorbě nanovláken na kolektoru.[6] 

2.3.2. Zvlákňování z trnu (kovové tyčky). 

Další metodou zvlákňování v laboratoři je zvlákňování z trnu (kovové tyčky) 

obr.(6). K bezjelovému elektrostatickému zvlákňování dochází z malého množství 

polymerního roztoku umístěného na vrcholu kovové tyčky připojené na zdroj vysokého 

elektrického napětí (Wimshurstovu elektriku). Kolektorem je kovová uzemněná 

deska.Uspořádání experimentu se může měnit.[9] 

 

 

Obr 6 Kovová tyčka 1- zdroj vysokého napětí, 2- kovová tyčka, 3- kapka 

polymerního roztoku nebo taveniny, 4- vznikající nanovlákna, 5- uzemněný kolektor 

zachytávající nanovlákna 
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2.3.3 Nanospider TM 

Průmyslovou metodou zvlákňování je Nanospider 
TM

. Technologie 

Nanospider
TM

 je modifikovaná metoda elektrospinningu, která je určena pro produkci 

nanovlákenných materiálů z roztoků polymerů nebo tavenin. Tuto technologii vynalezl 

v roce 2003 výzkumný tým profesora Oldřicha Jirsáka na Katedře netkaných textilií 

Technické univerzity v Liberci, kde byla také patentována jako US Patent 7,585,437 

B2. Tento patent popisuje metodu tvorby nanovláken z roztoku polymeru použitím 

elektrostatického zvlákňování a také příslušné zařízení pro zvlákňování. Dnešní výzkum 

a vývoj této technologie v průmyslové sféře zajišťuje společnost Elmarco s.r.o., která 

vlastní licenci na výrobu průmyslových zařízen Nanospider
TM

 obrázek (7) [6]. 

 

Obr 7 Nanospider TM 

Tento postup výroby nanovláken zvyšuje počet Taylorových kuželů, čímž 

umožňuje výrobu ultrajemných nanovláken v průmyslovém měřítku. Jedná se o 
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zvlákňování z volného povrchu. Technologie Nanospider
TM

 využívá dvou elektrod, 

mezi nimiž se vytváří silné elektrostatické pole. Jedna má tvar válce, který se neustále 

otáčí kolem své osy (kladná elektroda) a je ponořena do roztoku polymeru. Na horním 

povrchu kladné elektrody ulpívá, vlivem otáčení, tenká vrstvička roztoku polymeru. 

Vlivem působení maximální intensity elektrostatického pole se vytváří mnohočetná 

ohniska Taylorových kuželů, z jejichž vrcholů dochází k tvorbě vlákna. Aplikováním 

optimálního napětí se vlákna usazují na nosné fólii, která je umístěna pod zápornou 

elektrodou (kolektorem).[6] 

 Výhody Nanospider
TM

 a vláken získaných pomocí něj: 

 vysoká plošná hmotnost nanovláken 0,05 – 5 g . m
-2

 

 produkce velkého množství vláken 1 – 5 g . min
-1

. m
-1

 pracovní šíře 

 průměr vláken 100 – 300 nm 

 velký specifický měrný povrch 

 malá velikost pórů (dobrá filtrační schopnost). 

2.4 Možnosti využití elektrospinningu 

Zájem o výrobu nanovlákenných materiálů neustále roste. Souhrn možností 

jejich využití je uveden v tabulce 1. [10] 

 

Tabulka 1 Zájem o výrobu nanovlákenných materiálů 

Oblast použití Možnost využití Vlastnosti 

voda čištění odpadních vod 

odstraňování toxických 

látek 

čištění průmyslových 

vod 

vysoká efektivita 

rychlý účinek 

selektivita 

nizké náklady 
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stavebnictví tepelná izolace 

zvuková izolace 

střešní a fasádní solárni 

panely/kolektory 

vysoký koeficient 

zvukové absorpce 

úspora energie a 

materiál tenčí 

stěny/ lehčí 

konstrukce 

životní 

prostředí 

vzduchové filtry pro 

domácnost 

filtrace pitné vody 

zvukoabsorpce 

filtry výfukových plynů 

katalyzátory čištění 

odpadních vod filtry 

průmyslových exhalátů 

vysoká efektivita 

filtrace 

značná úspora 

energie 

nizké náklady 

jednoduché 

použiti/ 

efektivita 

energie baterie 

solárni články 

vysoká výkonnost 

krátká doba 

nabíjení 

vysoká účinnost 

automobily zvukoabsorpce filtry 

(vzduchové při sání do 

motoru, palivové, 

kabinové, výfukových 

plynů) baterie pro hybridní 

a elektrické automobily 

účinné a lehké 

materiály úspora 

pohonných látek 

vyšší účinnost 

spalování rychlejší 

nabíjení vyšší 

kapacita 

biomedicína 

 

umělé orgány tkáňové 

inženýrství krevní cévy 

systémy cíleného doručení 

léčiv obvazoviny dýchací 

masky (roušky) 

 

rychlejši/ učinnější 

hojení ran ochrana 

zdravotnického 

personálu před 

infekcemi 

biokompatibilita 

biologická 

rozložitelnost 



Technická univezita v Liberci                                                                                           Fakulta textilní 

 

 

     26 

 

  

2.4.1Využití nanovláken pro filtraci. 

Jedním z hlavních způsobů využití nanovláken je filtrace. Materiály, k jejichž 

výrobě nanovlákna slouží, jsou velmi jemné struktury, kterými snadno pronikají 

molekuly kyslíku nebo dusíku, ale nepropustí viry, bakterie nebo například cigaretový 

kouř.  

Snižování průměru nanovláken a zvyšování tloušťky vrstvy zvyšuje účinnost 

filtrace, současně se ale zhoršuje propustnost. Filtry z nanovláken velmi snadno 

zachycují malé částečky pod 0,5 µm. Pro zlepšení účinnosti filtru stačí tenká 

nanovlákenná vrstva. Způsobuje to jejich velký povrch s vysokou povrchovou 

přitažlivostí. Tímto způsobem je filtrace mnohem efektivnější a byla zvýšena životnost 

filtrů používaných ve vzduchových filtrech, nebo například v lapačích prachu v 

kabinách aut. [12]  

2.4.2 Biomedicínské aplikace. 

I v lékařství jsou nanovlákna využívána v mnoha oblastech. Za zmínku stojí 

především protetika, podložky pro růst tkání, obvazové materiály, antiadhezní 

membrány a systémy cíleného transportu léčiv v organizmu. K biomedicínským 

aplikacím se řadí také výroba ochranných oděvů, roušek, respirátorů a kosmetiky.  

Téměř všechny lidské tkáně jsou v nanovlákenných formách nebo strukturách. 

Nanovlákenné materiály se používají jako podložky pro růst tkání: nervy, kosti, 

chrupavky, kůže, krevní cévy.[13] 

Nanovlákna lze využít i jako náhradu obvazových materiálů při ošetření 

popálenin kůže či jiných zranění obr (8). Lze je pomocí elektrického pole nastříkat 

přímo na zranění, kde  urychlí hojení rány a zároveň zamezí tvorbě jizvové tkáně. Jak 

již bylo řečeno, nepropouští bakterie. Lze z nich vyrobit i tzv. samodezinfekční, 

antibakteriální, respektive baktericidní materiál. [12] 
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Obr 8 Ošetření popálenin kůže 

2.4.3 Elektrické a optické aplikace.  

Elektrody ve formě porézních nanovlákenných membrán by mohly díky svému 

velkému povrchu umožnit vznik výkonnějších baterií. Se zvyšujícím se povrchem totiž 

zároveň roste i množství elektrochemických reakcí v bateriích. Nanovlákna byla dále 

využita při vývoji optické clony. Prostoupením nanovlákenné vrstvy, silné jen několik 

desítek mikrometrů, kapalnými krystaly vznikne clona, kterou lze v elektrickém poli 

přepínat. V jednom ze stavů je vůči dopadajícímu světlu průhledná, přepnutím se může 

změnit na zcela neprůhlednou. Vlákenná velikost určuje citlivosti rozdílů indexu lomu 

mezi materiálem kapalných krystalů a vláken a následkem toho řídí propustnost 

zařízení, a proto jsou nanorozměrná polymerní vlákna nezbytná v tomto druhu 

zařízení.[12] 

2.5. Krátké seznámení s historií elektrospinningu  

Počátky historie nanovláken sahají do konce 19. století a jsou produktem náhody 

při pokusech s elektrostatickým předením. Jako první nanovlákna byla připravena 

vlákna uhlíková v roce 1889. Dále byly konány pokusy s nanovlákny i na počátku 

20.století. První patenty na elektrostatické zvlákňování se objevily v letech 1934 až 

1944 autora A.Formhalse USA a dalších. Definice nanovláken se u různých autorů liší. 

Mohla vzniknout až po roce 1959 po zavedení pojmu nanotechnologie R.Feynmanem. 

Vedle nejčastéjších polymerových nanovláken jsou možná i nanovlákna kovová, 
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skleněná, keramická a uhlíková. Význam nanovláken vzrostl až po zavedení do výroby 

syntetických polymerových vláken ve 20. století a na nich objeveném elektrostatickém 

zvlákňování. Od roku 1980 se začalo již s hromadnou výrobou nanovláken v USA, 

která se rozšířila do Japonska a zejména pak v poslední době do Číny, kde se již 

používají nanovláknové vrstvy v oděvním průmyslu. [7] 

3.Patogenní mikroorganismy. 

Dalším způsobem využití nanovlákenných materiálů je ničení ptogenních 

mikroorgnizmů. Patogenní mikroorganismy jsou bakterie, viry, prvoci i mikroskopické 

houby, které jsou schopny vyvolat infekční onemocnění například: Escherichia coli- 

gastroenteritida, hemolytická; Bacillus cereus – gastroenteritida Bacillus anthracis- 

antrax, Staphylococcus aureus- emetické intoxikacen Streptococcus agalactiae- bolest v 

krku., atd.  

Rozlišujeme striktní (obligátní) patogeny, které působí nemoc zpravidla vždy 

(jsou však méně hojné, patří mezi ně například Mycobacterium tuberculosis, Neisseria 

gonorrhoeae, a jiné), a oportunistické patogenní bakterie, které jsou běžně přítomné jako 

součásti mikroflóry, ale v určitém případě začnou škodit. Z patogenních 

mikroorganismů, které mohou být gramnegativní a grampozitivní bakterie, se nejčastěji 

setkáváme s Bacilluscereus, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes., Salmonella spp., Staphylococcus aureus a Yersinia enterocolitica. 

Tyto dvě Escherichia coli a Staphylococcus aureus bakterií využijeme k doložení 

antibakteriálních vlastností našich vzorků. [14]  

3.1.Anorganické antibakteriální činidla. 

Nanovlákna obsahující antibakteriální činidla mohou být syntetická i přírodní. 

Jejich důležitou vlastností je, že dokážou zabránit nebo omezit růstu bakterií. 

Antibakteriální činidla můžeme rozdělit na dvě základní skupiny podle jejich 

chemického složení. 

- Organická 

- Anorganická 
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Do skupiny organických činidel patří povrchové aktivní složky, antibiotika, 

alkoholy a chemikálie k léčbě mikrobiálních infekcí atd. Do druhé skupiny 

anorganických antibakteriálních činidel patří především ionty kovů (Ag
+
, Zn

2+
, Ti

4+
, 

Pt
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

) a jejich komplexy. Obě dvě skupiny, anorganické i organické příměsi, 

jsou využívány pro přípravu různých antibakteriálních polymerních systémů. Stále 

častější využívání nanočástic kovů a jejich sloučenin, především oxidů, je často 

diskutovaným tématem z důvodu neznámých účinků na ekosféru. Mikrobiální 

kontaminace vody představuje závažnou hrozbu pro veřejné zdraví. [15] 

Nanočástice stříbra a mědi spolu s dalšími vhodnými materiály jako je uhlí, 

polyuretanové pěny, polymery a sepiolit lze také účinně použít pro baktericidní 

aplikace. Vědci také doporučují používání stříbrných a měděných iontů jako vynikající 

dezinfekční prostředky při likvidaci odpadních vod z nemocnic, které obsahují infekční 

mikroorganismy. [16] 

V práci Jayesh P. Ruparelia , Arup Kumar Chatterjee c, Siddhartha P. 

Duttagupta b, Suparna Mukherji “Strain specificity in antimicrobial activity of silver 

and copper nanoparticles” byly ziskány tyto výsledky. Antimikrobiální vlastnosti stříbra 

a měděných nanočástic byly zkoumány pomocí bakterie Escherichia coli (čtyř kmenů), 

Bacillus subtilis a Staphylococcus aureus (tři kmeny). Průměrné velikosti stříbrných a 

měděných nanočástic byly 3 nm a 9 nm, respektive, as stanovena na základě transmisní 

elektronové mikroskopie. Tato studie ukazuje, že stříbrné a měděné nanočástice mají 

větší perspektivu, jako antimikrobiální látky proti E. coli, B. subtilis a Staphylococcus 

aureus. MIC, MBC a test disku rozptylu ukazují, že pro všechny kultury E. coli a S. 

aureus, antimikrobiální působení stříbrných nanočástic byly lepší. I když vrstva oxidu 

byla vytvořena na nanočásticích mědi, tyto nanočástice prokázaly lepší antimikrobiální 

aktivitu vůči  B. subtilis. Testy MIC(Minimální inhibiční koncentrace) / 

MBC(Minimální baktericidní koncentrace), které determinovaly  v dávkových kulturách 

s různou koncentrací nanočástic stříbra a mědi, odrážejí deformační specifičnost ve 

vztahu k nanočásticím stříbra a mědi. Nanočástice mědi mají větší afinitu k povrchově 

aktivní skupině B. subtilis, které mohly vést k jeho většímu baktericidnímu efktu. А 

теперь рассмотрим  пример наиболее часто встречающихся  агентов металлаб 

обладающих антибактериальными свойствами. [16] 
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Stříbro  

.Antimikrobiální vlastnosti iontů stříbra byly známy již od starověku a 

baktericidní vlastnosti stříbrných iontů jsou široce používány v čištění vody, desinfekci 

ran, na kostní náhrady, v oblasti rekonstrukční chirurgie, na kardiologické vybavení, na 

katetry, při léčbě popálenin a v zubním lékařství.  

 Pokročilé biotechnologie umožnily zakomponování ionizovatelného stříbra do 

výroby dílů pro klinické použití za účelem snížení rizika infekce a zkvalitnění osobní 

hygieny. Antimikrobiální aktivita stříbra nebo stříbrných sloučenin je úměrná 

uvolněným stříbrným iontům Ag+ a dostupnosti bakterií či buněčných membrán plísní. 

Kovové stříbro či anorganické sloučeniny stříbra se ionizují v přítomnosti vody, tělních 

tekutin či tělních exudátů. Stříbrný kationt je biologicky aktivní a připraven interagovat 

s proteiny, residui aminokyselin, volnými anionty a receptory savčích a eukaryotických 

buňek.  

  Byla prozkoumána celá řada antibakteriálních polymerních systémů, do kterých 

bylo přidáno elementární stříbro nebo stříbrné ionty. Elementární stříbro je ve vodě 

nerozpustné. Sloučeniny stříbra se ve vodě rozpouštějí lépe. Aplikací stříbra na povrch 

polymeru se zjistilo, že takto upravený materiál může být použit ve zdravotnických 

prostředcích. Podstatně totiž snižuje šanci na případnou infekci. Účinnost 

antimikrobiálních vlastností stříbra nebo stříbrných iontů je závislá na jeho koncentraci. 

Hustota stříbrných iontů v roztoku musí být dostatečná pro deaktivaci bakterií.  

Největším zdrojem stříbrných iontů je dusičnan stříbrný (AgNO3). Celá desetiletí je tato 

sloučenina používána jako antiseptický přípravek. Dusičnan stříbrný je dobře rozpustný 

ve vodě. Vědec C. A. Moyer v roce 1965 zjistil, že 0,5 % roztok dusičnanu stříbrného 

aktivně působí na kmeny streptokoku, stafylokoku a na střevní bakterie. Již v takto 

nízké koncentraci dokáže tyto bakterie zničit, nejvíce užívaný roztok dusičnanu 

stríbřného je v koncentracích 0,5-2%. Takto ředěný roztok se používá u novorozenců na 

zabránění očních infekcí. V poslední době se výzkumy zaměřily na polymerní vlákna, 

která se používají v lékařství především v chirurgii. Vlákno musí v nějaké formě 

obsahovat stříbro, aby se docílilo antibakteriálních vlastností. Polymerní vlákna, 

upravená stříbrem, mohou být použita do různých filtračních zařízení nebo jako 

obvazové materiály na rány. Už mnoho polymerů bylo použito pro tento úcel. K.H 

Hong a kol. studoval antibakteriální využití polyvinylalkoholu s nanočásticemi stříbra 

pro obvazové materiály. Nanovlákna byla připravena elektrolýzou dusičnanu stříbrného 

ve vodním roztoku. Vlákna projevovala antibakteriální působení proti bakteriálním 
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druhům stafylokoků. [15] 

Měd´ 

Již ve starověku byl tento rudý kov znám pro své hygienické vlastnosti a užíval 

se především k léčbě infekcí a předcházení nemocem. Dnešní moderní věda potvrzuje 

tyto příznivé vlastnosti mědi, a to při kontaktu s vodou. Před objevem mikroorganismů, 

tedy například baktérií, používali staří Egypťané, Řekové, Římané a Aztékové 

přípravky založené na mědi nejen k léčbě bolestí v krku a onemocnění kůže, ale i v 

rámci každodenní hygieny. V 19. století, po objevu souvislosti mezi patogenními 

bakteriemi a výskytem onemocnění, se o antibakteriální vlastnosti mědi začala zajímat 

věda. V současnosti používá farmaceutický průmysl měď k přípravě antiseptik, 

fungicidních výrobků a také hygienických a kosmetických výrobků (krémy, ampule se 

stopovými prvky apod. [17] 

 Dnes je měd´ uznávaná jako účinná vůči mnoha mikrobům. Přirozené 

antibakteriální vlastnosti mědi vynikají svým účinkem jak na suchých plochách, tak i ve 

všech vodních prostředích: 

• proti chřipce: virus chřipky , který je téměř identický s virem ptačí chřipky 

při kontaktu s mědí rychle deaktivován1 

• proti legionářské nemoci: měď použitá jako materiál trubičky snižuje růst 

baktérií Legionella a zpomaluje vytváření biofilmu 

• proti infekcím gastro intestinální soustavy: měděné trubičky snižují riziko 

kontaminace vody bakteriemi Escherichia coli a Listeria3 

• proti  kožním  infekcím způsobenými  plísněmi  a stafylokoky:  měděný  

povrch zabíjí  tyto mikroorganismy za méně než dvě hodiny, a to pouhým 

kontaktem.[18] 

 CuO nanočástice jsou velmi účinné při předávání antibakteriálního účinku na 

tkaniny. Byly zkoumány jako antibakteriální činidla jak proti gramnegativním a 

grampozitivním mikroorganismům Escherichia coli. Tyto oxidy mědi s galvanickými 

nebo impregnačními  syntetickými vlákny mají široké spektrum biocidních vlastností: 
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jsou antibakteriální, antimykotické, antivirové a likvidují roztoče. Kromě toho studie na 

zvířatech prokázaly, že tato vlákna nemají vlastnosti senzibilizace kůže [18]. 

Zinek 

Zinek je další anorganické činidlo, které se používá pro modifikace 

antibakteriálního polymerního systému. Zinek je sám o sobě velmi důležitý pro lidský 

organismus. Pomáhá při hojení ran, protože podporuje syntézu bílkovin a obnovu 

buněk. Posiluje imunitní systém, zrak a aktivně zabraňuje usazování škodlivých 

volných radikálů. Zinek dokáže zabránit růstu pouze některým druhům bakterií a to 

například bakteriím kmenu streptokok. 

Nejběžnější sloučenina, která obsahuje antibakteriální zinečnaté ionty, je oxid 

zinečnatý. Čistý zinek a oxid zinečnatý působí na bakterie rozdílným způsobem. 

Antibakteriální účinky oxidu zinečnatého závisí na druhu bakterií a na hodnotě pH. 

Účinnější je na grampozitivní bakterie. Antibakteriální aktivita oxidu zinečnatého je 

největší v rozmezí pH 7 --- 8. Toto prostředí je neutrální až slabě alkalické. Zinek a jeho 

využití ve zdravotnických aplikacích. Předmětem výzkumu byl antibakteriální 

polymerní systém složený z chitosanu a zinečnatých iontů. Předpokládalo se, že tento 

systém bude vykazovat výborné antibakteriální vlastnosti. Výsledky studia tyto 

předpoklady potvrdily. Proto je vhodný na použití v potravinářském průmyslu i ve 

zdravotnických potřebách. Kombinace želatiny se zinkem je vhodná pro uchování 

farmaceutických výrobků. Zinek se také přidává do různých textilií, aby v nich zabránil 

vzniku plísní. [15]  

Titan 

Dalším antibakteriálním činidlem je titan. Polymerní systémy s přímesí titanu 

jsou úspěšně aplikovány v dentálních implantátech. Nejvíce se využívá ve formě oxidu 

titaničitého (TiO2). První antibakteriální vlastnosti titanu byly dokázány v roce 1985. 

[15] 

 Platina 

Tento těžký kov je známý svou odolností proti korozi a má také antibakteriální 

vlastnosti. Dnes jsou platinové sloučeniny nejvíce využívány v lékařství proti nádorům. 

Čistá platina a platina v kombinaci se stříbrem se používá v nátěrech na polyuretanové 

systémy, které následně vykazují antibakteriální vlastnosti. [15] 
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Zlato 

Kombinace lékařského prostředku s nanočásticemi zlata ukazuje vyšší schopnost 

proti patogenním bakteriím. Polytetraflourethylen s nátěrem zlatých nebo stříbrných 

nanočástic je předmětem studia antibakteriálního polymerního systému.[15]  

4. Metody nánosu oxidu kovu na povrch nanováken. 

Jednou z metod nánosu oxidů kovů na nanovlákna je elektrostatické zvlákňování. 

Koloidní roztok připravený z Cu NČ (nanovlákna obsahující měděné nanočástice) a 

PU(polyuretan) pro elektrostatické zvlákňování vytváří elektrostaticky polymerní 

podložky, které obsahují připojené Cu NČ a částečně podchycené NČ v polymerních 

nanovláknech. U nanočástic mědi bylo zjištěno, že mají sférickou morfologii, velikostní 

stejnorodost a dobrý rozptyl v / na PU nanovláknech. Nanovlákna byla připravena 

laboratorním způsobem - zvlákňováním elektrospinningu z jehly. 

Toto pozorování podporuje použitelnost Cu / PU nanovlákenných podložek při 

čištění vody. Také antimikrobiální zkouška zajistila, že  získaná nanovlákna mohou být 

použita jako antimikrobiální membránové materiály pro budoucí systémy čištění 

vody.[19] 

4.1. Metoda sol-gel. 

Další metodou nánosu oxidu kovu na povrch nanováken je metoda sol-gel. 

Tento proces známý jako chemická usazenina roztoku, to je mokrá chemická metoda 

široce používaná v oblasti vědy o materiálech a keramické techniky. Tyto metody jsou 

používány především pro výrobu materiálů (obvykle z oxidu kovů) vycházejí z 

chemického roztoku (nebo solu) obr 9, který působí jako výchozí látka pro integrované 

sítě (nebo gel) obr 10 buď diskrétních částic nebo síťových polymerů. Typické 

prekurzory jsou alkoxidy kovů a chloridy kovů, které procházejí různými formami 

hydrolýzy a polykondenzační reakce. V tomto chemickém procesu se "sol" (nebo 

roztok) postupně vyvíjí směrem k vytvoření gelu ve dvoufázovém systému, který 

obsahuje jak kapalnou fázi, tak pevnou fázi, její morfologie je v rozsahu od jednotlivých 

částic do spojitých polymerních sítí.  
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Obr 9 Sol 

V případě koloidu, objemový podíl částic (nebo hustota částic), může být tak 

nízká, že značné množství tekutiny musíme nejprve odstranit v jeho počátečním stadiu, 

abychom mohli určit vlastnosti gelu. Toto může být provedeno v mnoha různými 

způsoby. Nejjednodušší způsob je počkat na usazení částic a pak slít zbývající kapalinu. 

Odstřeďování může být také použit to k urychlení procesu separace fází. Odstranění 

zbytkové faze kapaliny (rozpouštědla)  vyžaduje proces sušení, který je obvykle 

doprovázen významným smrštěním a zhuštěním. Rychlost, kterou se rozpouštědlo může 

odstranit, je určována v konečném důsledku rozdělením pórovitosti v gelu. Konečná 

mikrostruktura finálního výrobku bude silně ovlivněna změnami uloženými na 

strukturální šabloně v této fázi zpracování. 

 

Obr 10 Gel 
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Antimikrobiální úprava bavlněné textilie na bázi vodního skla metodou sol-gel 

byla objevena. Byl připraven silikasol okyselením roztoku vodního skla s 0,05 M 

roztokem H2SO4 s pH 11. Antimikrobiální úprava bavlněného vzorku  textilie byla 

provedena impregnací v solu křemičitého oxidu a poté roztokem dusičnanu stříbrného. 

Antimikrobiální aktivita ošetřených bavlněných látek byla stanovena v souladu se 

zkušební metodou AATCC 100-1999.Anti-mikrobiální aktivita je hodnocena 

stanovením procentního snížení mikroorganismů na vzorku ošetřené tkaniny s 

bakteriemi. Tento výsledek byl srovnáván s kontrolním vzorkem obsahujícím bakterie. 

Tato antibakteriální aktivita byla měřena několikanásobným promytím vzorků po 

ošetření sol-gel. 

Získaný vzorek, který nebyl pokryt sol- gelem a byl pokryt bakteriemi. Po 

ošetření sol - gelem byla jeho antibakteriální aktivita několikrát měřena po promytí 

vzorků vodou. Výsledky vykazovaly , že antimikrobiální odolnost ošetřených vzorků se 

zvyšuje s nárůstem obsahu vodního skla. U vzorků bez vodního skla  bakteriální aktivita 

byla snížena na 0 až po 10 pracích cyklech. Ale s obsahem vodního skla 2% až 5% ,  

zvýšené ionty stříbra byly zachovány na 99 % , ale počet bakterií se snížil na 25 po 20 

až 50 cyklech mytí. Počet bakterií  se také zvyšuje se zvýšeným obsahem stříbra.[20] 

4.2 Metoda magnetronového naprašování. 

Známý způsob je založen na využití  doutnavého výboje v inertním plynu, který 

se vyznačuje tím, že kladně nabité ionty vznikajíci při výboji bombardují povrch katody 

v místě eroze a odstraňují z něho kovové  částice obr (11), které se usazují v tenké 

vrstvě na povrchu obrobku. vysoká kinetická energie částic, které opouštějí povrch 

katody zajišťuje dobrou přilnavost k vrstvě na podložce. Nicméně, materiál vyrobený 

tímto způsobem nemá dobrou absorpční schopnost, pokud jde o tekutiny, protože 

kovový povlak dělá textil hydrofobním. 

Textilní materiál, např. bavlněné tkaniny, které tvoří přírodní polymer na bázi 

celulózy, obsahuje na povrchu velké množství kyslíku v polárních skupinách, jako je-

COOH,-OH, atd., které mu dávají vyšší povrchovou energii (povrchové napětí), a 

poskytují dobrou smáčivost. Při pokovování kovů, kov překrývá povrch vláken, čímž 

tento materiál získává povrchovou energii z kovu, která je nižší, než je povrchová 

energie původních vláken a tím se zhoršuje smáčivost. 
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Poslední způsob je nejbližší řešení technické podstaty. Předmětem zkoumání je 

zvýšit absorpční schopnost materiálu. Tento problém je řešen tak, že známý způsob 

výroby antimikrobiálního textilního materiálu, který zahrnuje nanesení kovového 

povlaku na jeho povrch magnetronovým naprašováním, se potahový materiál se 

zpracovává při nízké teplotě plazmatu doutnavého výboje při sníženém tlaku bez 

polarizace plynu. 

 

Obr 11. Schema plazmové nanášení 

Tímto zpracováním vznikají na povrchu materiálu nové funkční skupiny, 

zejména s obsahem kyslíku polárního typu: karbonyl, karboxyl, aldehyd, hydroxyl, 

peroxid, amin, což vede ke zvýšení polární složky povrchové energie polymeru a 

podstatnému zlepšení její snášivosti vodou a vodními roztoky. K vytvoření kovového 

povlaku mohou být použity kovy, které mají biologickou aktivitu na patogenní flóry, 

jako je stříbro, měď, zinek, titan, zlato, jejich slitiny a sloučeniny a také jejich 

kombinace. Jak nízkoteplotní plazmy s plynem bez polarizace lze použít plazmu 

vzduchu, kyslík, dusík, argon, CO2, NHB, CF4, He, H2, H2O, jiné plyny, jakož i jejich 

směsi.[21] 

4.3.Metoda chemické imprignace. 

Zvlákňování může být také prováděno metodou chemické impregnace. 

Nanočástice stříbra byly impregnovány do bakteriálního celulózového vlákna 

ponořením celulózy v 0,001 M vodních AgNO3 po dobu 1 hodiny, následovalo promytí 

ethanolem po dobu 30s. Pak byly v bakteriální celuloze sníženy stříbrné ionty pomocí 

vodního roztoku NaBH4 na 0,001, 0,01 a 0,1 M po dobu 10 minut a promyty velkým 
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množstvím ultra-čisté vody po dobu 10 minut, aby se odstranily přebytečné chemikálie, 

pak získané vzorky byly zmraženy v - 40 ° C a sušeny ve vakuu při teplotě - 52 ° C. 

Bakteriální celulóza má tvar trojrozměrné netkané sítě a skládá se z velkého 

množství pórů. To umožňuje snadný průnik stříbrných iontů do všech pórů při ponoření 

vzorků do vodní AgNO3. Absorbované Ag + se váže na bakteriální celulózu 

mikrovláken pravděpodobně prostřednictvím elektrostatické interakce. Při oplachování 

etanolem se účinně odstraní ionty Ag + , které nebyly vázané na bakteriální celulózy. 

Oplachování ethanolem musí být prováděno velmi pomalu a opatrně, protože mohou 

vzniknout usazeniny v důsledku srážení ethanolu dusičnanu stříbrného. Po obnovení 

vodního roztoku NaBH4, byly stříbrné ionty změněny na nanočástice stříbra. A 

konečně, byly  bakteriální celulóza impregnovaná nanočásticeimi stříbra sušena 

metodou freeze-dried, aby byla zachována původní struktura bakteriální celulózy i 

obsah nanočástic stříbra.[22] 
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Experimentální část. 

Cílem experimentální části diplomové práce bylo přípravit polymerní 

nanovlákenní vzorky a modifikovat pomocí částic oxidů kovů pro přidání 

antibakeriálních vlastností. V zadání diplomové práce jsou uvedeny tři modifikační 

metody: modifikace polymerního roztoku zavedením částic oxidu mědi s dalším 

zvlákňováním, úprava hotových nanovláken pomocí magnetronového naprašování v 

plazmě a nános částic mědi pomocí lisu.  

Vyrobené nanovlákenné vrstvy byly přezkoumány elektronovým rastrovacím 

mikroskopem tzv. SEM a energiovým disperzním spektroskopem (EDS), abychom 

mohli dokázat přítomnost mědi a zjistit procentuální zastoupení chemických elementů 

ve vlákenných materiálech. Průměry jednotlivých nanovláken byly měřeny pomocí 

programu Lucii 32G. U vzorků nanovláken, které byly připraveny  modifikací roztoku 

polymeru,  byla měřena filtrační propustnost, která ukázala účinnost filtru a zároveň 

byla vypočtena jejich plošná hmotnost a změřen průměr vláken. Všechny vzorky byly 

promyty destilovanou vodou na přístroji WPT-1  a před a po promývání byl proveden 

antibakteriální test. 

5. Metody modifikace polymeru 

5.1 Metoda modifikace roztoku pomocí oxidu kovu.  

První z vybraných metod experimentu bylo možné realizovat pomocí zavedení 

částic CuO do polyuretanového roztoku s dalším zvlákńováním pomocí technologie 

Nanospider. Byly vybrané tři koncentrace částic oxidu Cu: 2,5%, 5%, 7%. Vzorek 

nemodifikovaných polyuretanových nanovláken byl také připraven. Po experimentu 

byla sledována morfologie vláken všech vzorků a měřená antibakteriální aktivita vláken 

s nánosem i bez nánosu oxidu.  

5.1.1 Příprava roztoku 

V tomto zkoumání, polyuretan (PUR, Larithane LS 1086, alifatické elastomer na 

bázi 2000 g.mol
-1

, lineární polycarbonated diol, isoforondiisokyanát a rozšířené 

isoforondiamin), byl použit jako polymer, jako rozpouštědlo byl použit N,N-

dimethylformamid (DMFA) a tetraethylammoniumbromide (TEAB), byla použita jako 

sůl 0.87 % hmotnostních, resp. která zlepšuje vodivost roztoku při elektrostatickém 

zvlákňování. Hodnota 0,87 % byla vzata z předchozích experimentů elektrostatického 
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zvlákňování PUR roztoků.[26] 

 

Obr 12. Příprava polyuretanového roztoku  

Polyuretan nabízí výjimečnou kombinaci pružnosti, velké pevnosti v natržení a 

vysoké oděruvzdornosti. Tento materiál, který v podobě strojních dílů dobře plní vysoké 

nároky na spolehlivost i při velkém dynamickém zatížení, má dobrou odolnost proti 

oděru a houževnatost. Polyuretan lze dobře spojovat s kovy litím na kovový díl a při 

vyšších tvrdostech i třískově obrábět.[23] 

Schematický vzorec lineárního polyuretanu: 

nOCN –R –NCO+nHO-R-OH →( OC – NH –R –NH –CO –O –R –O) 

Polyuretan, a tetraethylamoniumbromide byly zakoupeny od firmy (Fluka, 

Holandsko), DMFA firmy (PENTA Ing. Peter Švec, Praha).  

5.1.2 Výroba nanovláken. 

Nanovlákna byla vyrobena elektrostatickým zvlákňováním pomocí Nanospideru, 

který se nachází v poloprovoze na Katedře netkaných textilií a nonvlákenných 
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materiálů. Schéma zařízení je na obr. (12)  

 

Obr 13. Schema elektrostatického zvlákňování . 1 – vstup klimatizovaného 

vzduchu; 2 - vzduch; 3 - polymerní roztok; 4 - rotující válec; 5 – vysoké napětí; 6 – 

kolektor; 7 - podkladový materiál; 8 - výstup vzduchu; 9 – odtah nanovláken. 

Na obr. (13). se nachází zařízení v reálu , které bylo použito pro zvláknění 

polyuretanových roztoků všech koncentrací. V tabulce jsou napsány parametry, při 

kterých docházelo k formování vláken. 
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Obr 14. Nanospider 

Tabulka 2. Procesní parametry válečku elektrostatického zvlákńování. 

délka 

válečku 

(cm) 

rychlost 

válečku 

(rpm) 

použitá 

rychlost 

válečku 

(m / min) 

vzdálenost 

mezi 

elektrodami 

(cm) 

napětí 

(kV) 

Teplota 

(С°)  

Vlhkost  

(%) 

15 2,5 0,05 15 65 20 23 

 

Na tvorbu nanovláken pro všechny sady polymerních roztoků obsahujících 

katalytické částice i bez přítomnosti částic byl použit ježatý válec aby byl řádně 

promíchán roztok a nevznikly usazeniny částic na dně vaničky.  

K výrobě všech nanovlákenných vzorků docházelo za přesně stanovených 
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podmínek. Polyuretanový roztok je citlivý na vlhkost a teplotu, a proto při 

elektrostatickém procesu byly tyto parametry udržovány na stejné hodnotě během 

celého procesu výroby nanovláken.  

5.1.3. Metoda magnetronového naprašování kovového povlaku na povrch 

nanovláken. 

Druhou metodou byla modifikace polymerních nanovláken, která byla 

prováděna pomocí magnetronového naprašování kovového povlaku na jejich povrch. 

Metoda spočívá v rozprašování terče z daného kovu nebo s litiny ve směsi argonu a 

dusíku, případně i dalšího média, obsahujícího např. uhlík (příprava karbonitridu 

chrómu, titánu a pod. Na povrchu vzorku potom dochází k slučování dusíku, případně 

uhlíku s kovy. Výhodou tohoto způsobu je možnost přípravy povlaků prakticky 

libovolného chemického složení, resp. stechiometrie. Stechiometrie povlaků se reguluje 

buď rychlostí odprašování atomů kovů z terče, nebo koncentrací dusíku (uhlovodíku) 

příjemce. Hlavními výhodami naprašování je jednoduchá depozice těžkotavitelných 

materiálů, ve vytvářené vrstvě se zachovává složení slitinového terče ve stejném 

poměru jednotlivých složek a možnost homogénní depozice vrstev i na větších 

plochách.  

Dalším způsobem vytváření  povlaků je naprašování atomů z terče, vyrobeného 

přímo ze sloučeniny, kterou chceme na substrát deponovat. Nevýhodou tohoto způsobu 

je potřeba výroby terče, která nemusí být jednoduchá (sloučeniny typu TiN a pod. sa 

vyrábějí obtížně, většinou práškovou metalurgií) a zejména skutečnost, že je možné 

připravit povlak jen s jednou stechiometrií, danou složením terče.[24] 

V našem výzkumu byl jako materiál použit nanovlákenný textil a měděný 

magnetron, který měl biologickou aktivitu na patogenní bakterie. 

Vzorek z nanovláken byl umístěn do zařízení magnetronové naprašovací 

komory, která byla vakuována až na zbytkový tlak,  a poté se naplnila technicky čistým 

argonem do tlaku 1 Pa., Pak je dodáváno napětí do magnetronu, kde  kovová deska z 

biologicky aktivního kovu (měď) je katodou, tím dochází k naprašování tohoto kovu. 

Naprášení kovu se kondenzuje na jedné straně materiálu. Tloušťka aplikovaného 

povlaku se reguluje dobou aplikace 2,5 minuty.[21] 
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Obr 15. Vakuová depoziční komora – RF PACVD/MS 

Výkon daného přístroje je 2000 W, ale při naprašévání našeho vzorku byl výkon 200 

W. Vakuová depoziční komora ve tvaru válce měla vnitřní průměr 411 mm a výšku 393 mm.  

5.1.4. Metoda nánosu oxidu mědi na nanovlákenný vzorek pomocí lisování. 

Další metodou nánosu oxidu mědi na nanovlákenný vzorek bylo lisování. Na 

příslušném stroji byly nastaveny pozice: teplota , rychloposuv, síla a doba lisování. Pak 

byla na dva vzorky nanesena disperze oxidu mědi, dále byly vzorky položeny mezi dvě 

silikonové destičky a dány do lisu. 



Technická univezita v Liberci                                                                                           Fakulta textilní 

 

 

     44 

 

  

 

Obr 16. Lisování 

Využití parametrů lisování: 

Teplota – 100 C°; 

Rychlopusov – 5 mm; 

Síla – 110,0 Kv; 

Doba lisování – 3min.  

6. Zkoumání struktury vzorků, které byly vyrobeny modifikací 

roztoku.  

6.1 Struktura nanovlákenné vrstvy . 

Struktura nanovlákenné vrstvy byla zkoušena pomocí SEM. Skenovací 

elektronový mikroskop je přístroj určený k pozorování povrchů nejrůznějších objektů. 

Výsledný obraz je tvořen pomocí sekundárního signálu, sekundárních elektronů. 

Zobrazení snímků pomocí SEM je díky tomu považováno za nepřímou metodu. Velkou 
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předností SEM v porovnání se světelným mikroskopem je jeho velká hloubka ostrosti, v 

důsledku které lze z dvojrozměrných fotografií ze SEM nalézt trojrozměrný aspekt [25] 

Výsledné nanovlákenné vrstvy byly zkoumány pomocí elektronového 

rastrovacího mikroskopu SEM firmy VEGA 3sem. Byly získány záběry struktury 

nanovláken pro všechny sady filtrů.  

 

Obr 17. Mikroskopu SEM firmy VEGA 3sem 

6.1.1 Průměry nanovláken.  

Průměry nanovláken byly měřené pomocí programu Lucia 32G. Byly změřeny 

všechny sady nanovlákenných vrstev tj.. nanovlákna, která obsahovala částice oxidu 

mědi a nemodifikovaná PUR vlákna. Z každé nanovlákenné vrstvy bylo naměřeno 250 

průměrů vláken.  

Vliv na průměr vláken má koncentrace oxidu mědi, molekulová hmotnost 

polymeru, viskozita, vodivost roztoku, vzdálenost elektrod elektrostatického zařízení, 

atd. Pro výpočet aritmetického průměru vláken An a váhového průměru vláken Aw byly 

použity následující vztahy: 
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An ............................................. aritmetický průměr vláken [nm], 

Aw ............................................ váhový průměr vláken [nm ], 

ni ....................................... číslo (počet) vláken [nm], 

di .............................................. průměr vlákna [nm]. 

Následně byl počítán koeficient sjednocení vláken KFU, který podává informace 

o distribuci průměrů vláken vyskytující se v nanovlákenné struktuře, vypočítá se: 

 

n

w
FU

A

A
=K  

 (4.3) 

KFU......................................... koeficient sjednocení vláken [26]. 

Čímž se koeficient sjednocení vláken přibližuje k hodnotě 1, vlákna mají téměř 

stejný průměr ve vlákenné struktuře.  

6.2 Výpočet plošné hmotnosti. 

Bylo připraveno 5 vzorků nanovláken o rozměrech 3x3 cm od každé skupiny 

podle toho, kolik obsahovaly částic mědi, které byly naneseny pomocí modifikace 

roztoku polymeru.  

Jednotlivé kusy jsme zvážili a vypočítali průměrnou hmotnost vzorků každé 

skupiny a nakonec plošnou hmotnost. 

6.3 Testování propustnosti filtru. 

Testování propustnosti filtru probíhalo pomocí zkušebního zařízení, které 

obsahovalo aerosol chloridu sodného. (Bench Mounting Rig type 1100 P) 

Tento přístroj je schopen měřit účinnost filtru, pokles tlaku a vliv proudění 

vzduchu podle normy: BS 4400 (Method for Sodium Chloride Particulate Test for 

Respirator Filters-British standard), EN 149 a EN 143 (Respiratory Protective Devices- 
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European standards). Přístroj je možné použít pro testování vysoce účinných filtrů. 

Princip: 

Roztok 10% NaCl je rozprášen a zbaven vody ve vypařovací trubici. Výsledkem 

jsou částice soli definované velikosti. Tyto částice nalétávají definovanou rychlostí na 

testovaný vzorek (zároveň je snímán tlakový spád vzorku). V hořáku 9 hoří modrý 

plamen směsi vodíku a vzduchu. Projdou – li testovaným filtrem částice NaCl, obarví 

plamen do žluta. Čím více částic, tím větší intenzita žluté barvy plamene. Intenzitu žluté 

barvy plamene snímá spektrofotometr. Výstupem je hodnota napětí v mV, hodnota 

průniku částic testovaným vzorkem je určena vztahem: 

 P = U1/U2 [%]  5 

 

kde U1 je napětí naměřené na testovaném vzorku 

U2 je maximální napětí naměřené na tzv. 100% vzorku, tedy za situace, kdy 

v měřicí cele není upnut žádný vzorek. 

Pro přesné měření je nutné určit nulový stav přístroje, kdy v hořáku hoří pouze 

vodík a vzduch přicházející cestou. .Vzduch může v přístroji procházet v zásadě 3 

cestami: 

I. cesta je pro určení nulového stavu přístroje a pro výměnu testovaného filtru – 

vzduch neprochází filtrem 

II. cesta je pro určení tlakového spádu filtru a vyčištění přístroje – vzduch 

prochází filtrem, ale neobsahuje částice soli. 

III. cesta pro měření průniku částic filtrem. 

Parametry:  

• Testovací částice: NaCl,  

• Velikost částic: 0,002 - 2 µm, střední hodnota velikosti částic: 0,6 µm,  

• koncentrace částic: do 13 mg/m3  

• průtok vzduchu: 10 - 95 l / min, rychlost vzduchu 1 - 9,5 m / min  

• velikost zkušebního vzoreku: 100 cm2,  
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• tloušťka vzorku filtru: až 40 mm.[] 

 

Obr 18. Systém pro testovaní filtračních vlastností aerosolem NaCl podle normy 

BS  

4400.Bench Mounting Rig type 1100 P 

Obr 19. Schema Bench Mounting Rig type 1100 P 1 - přívod stlačeného 

vzduchu, 2 -regulační ventil, 3 – průtokoměr, 4 – rozprašovač, 5 - vypařovací trubice, 6 

- měřicí cela se vzorkem filtru, 7 - měření tlakového spádu, 8 - přepínací ventil, 9 – 

hořák, 10 – spek 

 

circuit I 

circuit II 

circuit III 

III 

II 

I 

9 
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7. Důkaz zachování antibakteriálních vlastností. 

Důkaz zachování antibakteriálních vlastností můžeme vidět při vodním 

promývání vzorků nanovláken, která obsahovala částice oxidu mědi a nemodifikovaná 

PUR vlákna. Promývání bylo prováděno tři hodiny na přístrojí WPT-1, viz schéma 

zařízení obrázek(20). Po skončení práce byl proveden antibakteriální test a byl znovu 

zopakován spolu s testem EDS. Promývání vzorků nanovláken trvalo celkem 3 hodiny, 

za které bylo použito 360 litrů vody.[29] 

 

Obr 20. Schéma zařízení WPT-1. 1 - nádrž s vodou ; 2 – čerpadlo; 3 - potrubí 

pod tlakem; 4 - hlavní ventil; 5 - tlakové snímače: 5a: 0-35 kPa;  5b 0-350 kPa;

  5c: 0-1 MPa; 6 – průtokoměr; 7 - odvzdušňovací ventil; 8 - testovací 

cela(komora); 9 - testovaný fil 

8. Antibakteriálni test vzorku nanovláken 

V první řadě byl proveden antibakteriální test na potvrzení přítomnosti aktivních 

částic mědi na povrchu všech modifikovaných vzorků před promýváním. Pak 

následoval test který ukázal, že měď, která byla různými metodami aplikována na 

povrch nanovláken se nevymývá pod vlivem proudění vody při promývání.  

Při našich pokusech jsme používali 2 typy bakterií: Escherichia coli a 
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Staphylococcus aureus. 

Escherichia coli – CCM 2024, ATCC 9637 gramnegativní, aerobní tyčinkovitá 

bakterie následující obrázek (21)  

 

Obr 21. Escherichia coli 

Staphylococcus aureus – CCM 229, ATCC 9637 a MRSA CCM 4223 

grampozitivní kokovitá bakterie, fakultativně anaerobní následující obrázek (22) 

 

Obr 22. Staphylococcus aureus 

Hodnocení antibakteriální aktivity je často prováděno dvěma metodami: 

kvalitativní honocení a kvantitativní hodnocení počtu znovu obnovených bakterií. Na 

vzorku jsme uplatnili kvalitativní a kvantitativní metody testování na základě 

průmyslových norem – např. Americké asociace textilních chemiků a barvířů 

(AATCC), Japonské průmyslové normy (JIS) - v obou případech: 



Technická univezita v Liberci                                                                                           Fakulta textilní 

 

 

     51 

 

  

 

 kvalitativní testy: AATCC 147; EN ISO 20645 

 kvantitativní testy: JIS L 1902; AATCC 100 

Kvalitativní přístup používáme jako screeningovou metodu k hodnocení 

přítomnosti antibakteriální aktivity a kvantitativní metodu uplatňujeme pro studie, které 

jdou víc do hloubky. S cílem dosáhnout této podrobnější úrovně posuzujeme vzorek z 

hlediska bakteriostatické hodnoty v porovnání s kontrolním vzorkem. Dále následuje 

popis obou testovacích metod. 

1. Testovací metoda norma (kvalitativní honocení) 

Test je prováděn dle ČSN EN ISO 20645 – Plošné textilie – zjišťování 

antibakteriální aktivity – zkouška šíření agarovou destičkou. 

Postup testování 

Vzorky se vysterilizují 20 minut při teplotě  90 °C. Pak na Petriho misku 

s krevním agarem je vyočkováno bakteriologické inokulum o koncentraci 10
5
CFU 

v objemu 1 ml. Do středu misky s bakteriologickým inokulem se umístí testovaný 

vzorek. Misky jsou uloženy do termostatu a inkubovány po dobu 24 hodin při teplotě  

36,5 °C. Výsledky je nutné vyfotografovat a zhodnotit dle normy následovně. 

 

2. Testovací metoda norma (kvantitativní hodnocení počtu znovu obnovených 

bakterií).  

V diplomové práci byla k testování použita metoda: AATCC  Test Method: 

100 – 2004 – Antibacterial activity Assessment of Textile materials 

Postup testování 

Vzorky o velikosti 18x18 mm (viz norma) byly vysterilizovány 20 minut při 

teplotě 90 °C. Tyto vzorky byly umístěny do sterilních kontejnerů a zaočkovány 

bakteriálním inokulem o koncentraci 10
5
CFU v objemu 0,1 ml bakteriálního inokula. 

Kontejnery byly umístěny do termostatu a kultivovány při teplotě 36,5 °C po dobu 24 

hodin. Po 24 hodinách kultivace bylo do kontejnerů přidáno 100 ml fyziologického 

roztoku, čímž bylo ředění bakterií upraveno na 10
3
CFU. Kontejnery byly vortexovány 

po dobu 5 minut. Z každého kontejneru byl následně odebrán 1 ml bakteriologického 
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média, které bylo vyočkováno na Petriho misku s krevním agarem. Misky byly 

umístěny do termostatu a inkubovány po dobu 24 hodin při teplotě 36,5 °C.Výsledky 

byly vyfotografovány a zhodnoceny. 

9. Analýza složení nanovlákenné vrstvy pomoci EDS  

Složení nanovlákenné vrstvy bylo zkoušeno pomocí energiově disperzní 

spektroskopie. EDS využívá rentgenového spektra vyzařovaného pevného vzorku 

bombardovaného zaostřeným paprskem elektronů k lokalizování chemických elementů. 

Kvalitativní analýza zahrnuje identifikaci čar ve spektru a je poměrně jednoduchá, 

vzhledem k jednoduchosti rentgenového spektra. Kvantitativní analýza (stanovení 

koncentrace prvků přítomných) zahrnuje měření intenzity čar pro každý prvek ve 

vzorku a pro stejné prvky v kalibračních standardech o známém složení. Při skenování 

televizní paprsek zobrazuje intenzitu vybrané rentgenové linie, tak může být vyroben 

obrázek nebo" mapa " distribuce elementů. Obrazy produkované elektrony odhalí 

topografii povrchu nebo střední atomové číslo v závislosti na zvoleném režimu.[29]  
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Výsledky. 

10. Výzkum struktury vzorců získaných metodou modifikace 

roztoku polymeru (PUR.) 

10.1 SEM analýza. 

Byly pořízeny snímky se zvětšením 10 000x z  nanovlákna, které obsahovalo částice 

oxidu mědi s třemi různými koncentracemi: 2,5%, 5%, 7%. a nemodifikovaná PUR vlákna, obr. 

(23) 

 

Obr 23. Nanovlákna se zvětšením 10 000x 

Z tohoto snímku je jasné, že vlákna připravená z čistého roztoku PUR a vlákna, 

obsahující na svém povrchu oxid mědi různé koncentrace se liší v rozměrových 

charakteristikách: hodnoty středního průměru PUR = 237 nm; CuO2,5 % =233 nm; CuO5 % 

=310 nm; CuO7 % = 232nm. Tento rozdíl v průměrech vláken můžeme vysvětlit tím, že 
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přidání roztoku PUR oxidu mědi ,která má dobrou vodivost ( 58 MS/ m ), usnadňuje 

proces formování vláken elektrostatikým zvlákňováním. Právě z tabulky můžeme vidět, 

že vzorek se 7 % CuO má ve své struktuře vlákna o průměrů 681nm , což je víc než u 

vzorků , které obsahují 5 % a 2,5 % . Toto můžeme vysvětlit tím, že větší množství 

oxidu mědi v dané koncentraci zvyšuje viskozitu roztoku polymeru a komplikuje proces 

formování vláken. A jak je uvedeno v teoretické části práce, viskozita je jedním z 

hlavních parametrů, které mají vliv na kvalitu elektrostatického zvlákňování. 

Dále budeme detajlně analyzovat číselné hodnoty, které byly dosažení měřením 

průměrů v programu Lucii 32G u všech získaných vzorků. Z naměřených průměrů 

vláken a vypočtených hodnot podle vztahu: 4.1, 4.2, 4.3 bylo vyhodnoceno, že průměr a 

koeficient sjednocení (KFU) vláken je mnohem menší při zvětšení procentního obsahu 

oxidu mědi (kromě 7%). V tabulce jsou vypočteny a uvedeny An, Aw, distribuce 

průměrů., KFU pro všechny vlákenné vrstvy, které obsahovaly částice oxidu mědi a bez 

výskytu částic. Koeficient KFU ukazuje jednotnost rozdělení vláken podle průměrů ve 

vzorku. Čím víc se koeficient blíží k 1, tím lepší je to ukazatel pro všechna vlákna. 

Porovnáním dat u vláken  získaných z čistého roztoku polyuretanu a modifikovaných 

můžeme dojít k následujícím vývodům: užší rozptyl mají vzorky v koncentraci 2,5 % 

než u PUR. Vzorky s 5 % měly téměř stejný rozsah s PUR. Pouze u 7 % se lišily ( 120nm-

681nm ). 

Dále bylo použijto grafického znázornění distribuce vláken a můžeme říci, že 

vlákna s minimálním průměrem (120 nm) lze získat z roztoku obsahujícího 7% oxidu 

mědi. Z histogramu obr.(27) vidíme, že počet vláken daného průměru je asi 20. Tyto 

údaje ukazují, že vzorky vláken, které obsahují 2,5% a 5% mědi mají nejužší rozdělení 

průměrů. 
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Tabulka 3. Parametry vláken k jednotlivým koncentrácím častíc CuO. 

 Koncentrace částic CuO v roztoku [%] 

Čistý 

PUR 2,5% 5,0% 7,0% 

Arit. průměr 

An [nm] 

237 233 310 232 

Váhový 

průměr Aw 

[nm] 

238 226 292 200 

Koef. 

sjednocení 

KFU 

1,05 1,03 1,06 1,16 

Distribuce 

průměrů 

(nm) 

138-603 141-357 177-553 120-681 

 

Grafy byly nakresleny v programu Statistic10.  

 

Obr 24 Graf distibuce průměru PUR 

Graf nám ukazuje, že distribuce průměrů je v intervalu 138-

603(nm) 
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Obr 25 Graf distibuce průměru při koncentraci CuO 2,5% 

Distribuce průměrů je v intervalu 141-357 (nm) 

 

 

Obr 26 Graf distibuce průměru při koncentraci CuO 5% 

Distribuce průměrů je v intervalu 177-553 (nm) 
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Obr 27 Graf distibuce průměru při koncentraci CuO 7% 

Distribuce průměrů je v intervalu 120-681 (nm) 

 

10.2 Výpočet plošné hmotnosti. 

Při zvýšené koncentraci mědi se zvětšuje i plošná hmotnost, to můžeme vidět 

na grafu obr.(28). Jestliže se podíváme na výsledky, které jsme získali z analýzy SEM 

obr(23) a výpočtem průměru vláken vidíme, že při zvýšení koncentrace oxidu mědi 

zůstávají vlákna tenká, ale sedmiprocentní koncentrace způsobuje jen neznatelné 

zvětšení průměru vláken. Jestliže srovnáme ukazatele grafu obr (28) čistého PUR 

s vlákny obsahujícími 2,5 % CuO, vidíme, že plošná hmotnost se zvětšila 4 krát.  Stejně 

tomu tak je i při srovnání vláken obsahujících 2,5 % a 5%  CuO. To znamená, že 

přidáním oxidu mědi se výroba vláken také zvětšila. Výsledky, které byly získány tímto 

testem, jsou zajímavé tím, že obyčejně látky, které zvyšují výrobu nanovláken, mají 

negativní vliv na strukturní charakteristiku vláken(půměr vláken). 
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Obr 28 Graf ukazatelé plošné hmotnosti 

10.3 Testování propustnosti filtru. 

Z tabulky (4) vidíme, že filtrační efektivita se pohybuje výše 95 %. To hovoří o 

tom, že používání částic mědi při modifikaci roztoku nemá negativní vliv na filtrační 

vlastnosti polyuretanových nanovláken. To je důkazem toho, že vlákna jsou kvalitním 

filtračním materiálem.  

Tabulka 4 Výsledky propustnosti filtru. 

Koncentrace 

CuO % 

Filtrační 

efektivita 

(%) 

PUR (0%) 99,96
 

2,5% 99,90 

5,0% 99,73 

7,0% 94,68 

11. EDS analýza  

Pomocí EDS byl analyzován procentní obsah mědi všech modifikovaných 

vzorků, což můžeme vidět na spektru obr (29), (30). 
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Obr 29 Spektrum analýzy EDS (PUR) 

 

 

Obr 30 Spektrum analýzy EDS (5% CuO) 
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Tabulka 5Výsledky analýzy obsahu mědi 

Metody nánosu Použity[%] Nepoužity[%] % obsah 

vymytých 

částic. 

M
o

d
if

ik
a
ce

 

ro
zt

o
k

u
 

CuO 2,5% 2,69 1,12 58,4 

CuO 5% 3,54 3,16 10,7 

CuO 7% 6,22 5,95 4,3 

Magnetr. nános 3,46 2,86 17,3 

Lisování 63,3 36,4 42,4 

 

 

Obr 31 Graf procentuální obsah mědi u vzorků s modifikací roztoku 
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Obr 32 Graf procentuální obsah mědi u vzorků získaných lisováním a magnetronovým 

naprašováním. 

Výsledky provedeného testu byly zpracovány do tabulky (5) a  byl z nich 

sestaven graf. (31), (32).  

Z tabulky a grafu je patrné, že největší procentuální obsah mědi mají vzorky 

nanovláken s oxidem mědi vzniklé lisováním (63,3%), ale při promývání destilovanou 

vodou se velké procento antimikrobiálního činidla vymyje (42,4%), i když dostatečné 

množství mědi zůstalo na vláknech. 

U vzorků získaných modifikací roztoku s koncentrací mědi 2,5 %, došlo při 

promývání ke ztrátě mědi v 58, 4%. Ale nanovlákenné vzorky s 5% ( 10,7 % ) a 7 % 

( 4,3 % ) vykazovaly nižší procento ztráty částic mědi po promytí vodou.  

Vzorek připravený magnetronovým naprašováním ztratil asi 20 % měděných 

částic.  

Z těchto grafů můžeme vidět, že nejefektivnější způsob nanášení oxidu mědi na 

povrch nanovláken je metoda modifikace roztoku polymeru oxidem mědi, neboť 

vzorky s 5% a 7% CuO měly nejmenší ztrátu částic mědi. To je důkazem toho, že je 

měd´ ve vzorku pevně zachycena.  
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12.Testování vzorků na antibakteriální aktivitu.  

Postup testu: 

Bakteriální kmeny: Escherichia coli (CCM 2024) a Staphylococcus aureus 

(CCM 229) o koncentraci 10
5
 CFU/ mL.  

METODA AATCC 100 Testovací metoda norma (kvantitativní hodnocení počtu 

znovu obnovených bakterií) 

Použity 2 patogenní bakteriální kmeny: Escherichia coli a Staphylococcus 

aureus. Počáteční koncentrace bakteriální směsi byla 10
5
 CFU/ ml. Vzorky (18 x 

18mm) umístěny do kontejnerů, na vzorky naočkováno 10μl bakteriální suspenze, 

inkubace 24h/ 37 °C. Následující den vzorky zředěny 10 ml fyziologického roztoku, 

vortexovány a 1 ml vyočkován na misky, inkubace 24 h/ 37 °C.  

 

Tabulka 6 Výsledky antibakteriálních testů podle standardní metody AATCC 100. 

AATCC 

100 

 

E.coli10
5
C

FUmL 

% 

bakteriální 

inhibice 

S.aureus 

10
5
CFU

/mL 

%  

bakteriání 

inhibice 

PUR (N) 

 

500 95,4% --- 0% 

PUR (P) 

 

<500 95,1% --- 0% 

CuO 2,5 % 

(N) 

 

1 99,9% 2 99,9% 

CuO 2,5 % 

(P) 

 

3 99,9% 0 100% 

CuO 5,0 % 

(N) 

 

0 100% 3 99,9% 

CuO 5,0% 

(P) 

 

0 100% 0 100% 
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CuO 7,0 % 

(N) 

 

0 100% 0 100% 

CuO 7,0 % 

(P) 

0 99,9% 0 100% 

Lisování 

(N) 

56 99,94% 120 99,88% 

Lisování 

(P) 

250 99,75% 110 99,88% 

Magnet. 

Naprašová

ní (N) 

105 99,89% 4 * ----- 

Magnetr.N

aprašování 

(P) 

83 99,91% kompakt

ní výsev 

0% 

 

Získané hodnoty antibakteriálního testu, který byl proveden na katedře chemie 

fakulty přírodovědně, ukázaly, že téměř všechny modifikované vzorky nanovláken s 

antibakteriální povrchovou úpravou a vláken vyrobených z čistého roztoku polymeru 

vykazují vysokou antibakteriální aktivitu. 

Testování bylo provedeno na dvou typech bakterií Escherichia coli (CCM 2024) 

a Staphylococcus aureus (CCM 229), antibakteriální aktivita těchto dvou bakteriálních 

kmenů byla uvedena v procentech v tabulce (6). Všechny vzorky zachovaly svuj 

antibakteriální efekt i po promytí destilovanou vodou. 

Z tabulkových dat a snímků (33) vidíme, že PUR má malou antibakteriální 

aktivitu na bakteriální kmen E. coli. a na St. aureus nemá sám o sobě antibakteriální 

efekt. Počet bakterií E. coli. na povrchu krevního agaru je veliký, asi 500 a vic.   
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Obr 33 Antibakteriální efekt PUR na bakteriální kmen Escherichia coli. a Staphylococcus aureus  

Vzorky, které byly připraveny magnetronovým naprašováním měly vynikající 

inhibiční aktivitu na bakterie Escherichia coli do promývání (99,89%) a po (99,91%). 

Ale tyto vzorky neměly žádnou antibakteriální aktivitu 0% na bakterie Staphylococcus  

do promývání vodou ani po něm. Při vysoké antibakteriální aktivitě na bakterie 

Escherichia coli se na krevních agarech po inkubaci tyto bakterie objevily v desítkách 

až stovkách. 

Výsledky modifikovaných vláken vzniklých lisováním vykazují vysoké procento 

inhibiční aktivity na oba druhy bakterií před a po promytí vodou. E.coli před 

promýváním (99,94%), po něm (99,75%). St. aureus měl před promýváním vysoké 

procento inhibiční aktivity (99, 88%) a po něm aktivita zůstala stejná.  

Vzorky získané metodou modifikace roztoku polymeru ve srovnání s výše 

uvedenými metodami měly vysokou bakteriální inhibici a malý počet bakterií na 

krevním agaru po inkubaci. Všechny vzorky koncentrace 2,5 % 5% a 7% ukázaly 

vysokou inhibiční aktivitu na oba typy bakterií Staphylococcus aureus a Escherichia 

coli před a po promývání 99,9% - 100%. Počet obnovených bakterií u koncentrace 2,5 % 

nepřevýšil 3 bakterie u Escherichia coli a 2 u Staphylococcus aureus po promytí. Vzorky s 

5% a 7% neměly na svém agaru bakterie, jak je vidět ze snímků (34). 
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Obr 34 Inhibiční aktivita na bakterií Staphylococcus aureus vzorka koncentrace 7%. 

Porovnáme-li tři různé metody nanášení oxidu mědi na nanovlákna, můžeme na 

základě údajů z tabulek a grafů  dojít k závěru, že vzorky připravené pomocí modifikace 

roztoku polymeru vnášením oxidu mědi různé koncentrace jsou nejefektivnější.  Mají 

totiž vysokou antibakteriální aktivitu, rovnoměrné rozložení vláken, vysoce kvalitní 

strukturální charakteristiku a jejich metoda technologického postupu je jednoduchá. 

Nejoptimálnější  je koncentrace z těchto tří koncentrací je pěti procentní, jak vidíme z 

výše uvedených údajů tabulky a grafu. 
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Závěr 

Cíle této práce bylo dosaženo. Nanovlákna byla získáná elektrostatickým 

zvlákňováním pomocí technologie Nanospayder. Pak byla upravena třemi různými 

způsoby: modifikací roztoku polymeru, magnetronovým naprašováním a lisováním. Z 

výsledků všech provedených testů je jasné, že nejvýhodnější metodou výroby vláken s 

antimikrobiálními vlastnostmi je modifikace roztoku polymeru oxidem mědi. 

Vzorky, které byly vyrobeny touto metodou, ukázaly vysokou antibakteriální 

aktivitu, s nízkým počtem bakterií na krevním agaru po inkubaci, a měly také kvalitní 

filtrační vlastnosti.Tyto filtry dokáží zabránit nejen mechanickému znečištění (velkými i 

malými částicemi) díky malému průměru vláken a pórovitosti, ale i bakteriální 

kontaminaci pomocí své vysoké antibakteriální aktivitě . 

Analýza testu SEM Lucia 32 a EDS pro modifikované vzorky ukázala, že taková 

nanovlákna mají vysokou kvalitu strukturálních vlastností, a proto měd´, kterou na ně 

nanášíme, je pevně zachycena a zůstává na povrchu nanovláken s malým poklesem 

částic mědi např. při promývání, jak je uvedeno v diplomové práci. Tento pokles nemá 

velký vliv na ztrátu antibakteriálního efektu. 

 Ze všech provedených metod byla nejlepším řešením modifikace roztoku PUR s 

přidáním oxidu mědi při koncentraci 5%. Díky oxidu mědi má tento vzorek vysokou 

plošnou hmotnost, bez snížení kvality strukturálních vlastností, neboť měd´má dobrou 

vodivost, což zlepšuje proces elektrostatického zvlákňování. Získaná nanovlákna jsou 

zároveň vhodným filtračním materiálem a po promytí vodou vzorek ztrácí jen malé 

procento mědi při zachování antibakteriálních vlastností. 
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Přílohy 

Příloha číslo 1 

V příloze číslo 1 můžete vidět snímky analýzy SEM , nanovlákna, které 

obsahovalo částice oxidu mědi s třemi různými koncentracemi: 2,5%, 5%, 7%. a 

nemodifikovaná PUR vlákna zvětšené, 10 000x a 20 000x. 

 

Obr 35 Snímek SEM nanovláken PUR zvětšený 20x 
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Obr 36 Snímek SEM nanovláken (2,5% CuO) zvětšený 10x 
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Obr 37 Snímek SEM nanovláken (2,5% CuO) zvětšený 20x 
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Obr 38 Snímek SEM nanovláken (5% CuO) zvětšený 10x 
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Obr 39 Snímek SEM nanovláken (7% CuO) zvětšený 10x 

 

 

Příloha č. 2 

 Výsledky analýzy EDS ( spektry a tabulky), nanovlákna, které obsahovalo 

částice oxidu mědi s třemi různými koncentracemi: 2,5%, 5%, 7%. a nemodifikovaná 

PUR vlákna. 
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Obr 40 Spektrum EDS analýzy (PUR) 

 

Tabulka 7 Výsledky analýzy EDS (PUR) 

Element Line Type Wt% Wt% Sigma Atomic % 

C K series 75.58 0.15 80.61 

O K series 23.95 0.15 19.18 

Al K series 0.45 0.03 0.21 

Cu L series 0.01 0.06 0.00 

Total:  100.00  100.00 
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Obr 41 Spektrum analýzy EDS s koncentraci 2,5% 

 

Tabulka 8 Výsledky analýzy EDS (s koncentraci 2,5 %) 

Element Line Type Wt% Wt% Sigma Atomic % 

C K series 73.61 0.17 80.23 

O K series 23.17 0.16 18.96 

Al K series 0.53 0.03 0.26 

Cu L series 2.69 0.09 0.55 

Total:  100.00  100.00 
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Obr 42 Spektrum analýzy EDS s koncentraci 5% 

 

Tabulka 9 Výsledky analýzy EDS (s koncentraci 5 %) 

Element Line Type Wt% Wt% Sigma Atomic % 

C K series 72.64 0.17 80.10 

O K series 22.52 0.15 18.64 

Al K series 0.90 0.04 0.44 

Cu L series 3.94 0.10 0.82 

Total:  100.00  100.00 
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Obr 43 Spektrum analýzy EDS s koncentraci 7% 

 

Tabulka 10 Výsledky analýzy EDS (s koncentraci 7 %) 

Element Line Type Wt% Wt% Sigma Atomic % 

C K series 72.00 0.17 80.50 

O K series 21.24 0.15 17.83 

Al K series 0.81 0.04 0.40 

Cu L series 5.95 0.11 1.26 

Total:  100.00  100.00 

 

 

Příloha č. 3  

Snímky antibakteriálního testu, z kterého můžete vidět antibakteriální aktivitu a 

počet bakterií na agru. 
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Obr 44 Antibakteriální efekt PUR na bakteriální kmen Escherichia coli. a Staphylococcus 

areaus 
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Obr 45 Antibakteriální efekt 2,5% na bakteriální kmen Escherichia coli. 
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Obr 46 Antibakteriální efekt 2,5% na bakteriální kmen Staphylococcus aureus 
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Obr 47 Antibakteriální efekt 5% na bakteriální kmen Escherichia coli. 
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Obr 48 Antibakteriální efekt 5% na bakteriální kmen Staphylococcus aureus 
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Obr 49 Antibakteriální efekt 7% na bakteriální kmen Escherichia coli. 
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Obr 50Antibakteriální efekt 7% na bakteriální kmen Staphylococcus aureus 

 



Technická univezita v Liberci                                                                                           Fakulta textilní 

 

 

     89 

 

  

 

Obr 51 Antibakteriální efekt na bakteriální kmen Escherichia coli. (Metoda lisování ) 
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Obr 52 Antibakteriální efekt na bakteriální kmen Staphylococcus aureus. (Metoda lisování ) 
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Obr 53 Antibakteriální efekt na bakteriální kmen Escherichia coli. (Metoda 

magnetronového naprašování) 
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Obr 54 Antibakteriální efekt na bakteriální kmen Staphylococcus aureus (Metoda 

magnetronového naprašování) 

 

 

 


