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Téma práce: Výzkum aplikačních možností uhlíkových nanotrubic 

v termoplastických polymerních matricích 

 

Tato dizertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností polymerního 

nanokompozitu s uhlíkovými nanotrubicemi v různých termoplastických matricích. 
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jako nanoplnivo. Na přípravu zkušebních vzorků byla použita technologie vstřikování 

plastů, u které je hodnocena možnost zpracovávat zkoumané materiály v průmyslové 

výrobě. Cílem práce je pomocí zkoušek elektrických vlastností a za pomoci 

elektronové mikroskopie zhodnotit vlivy nanoplniva na výsledné vlastnosti 

nanokompozitu. Kokrétně byl zhodnocen vliv na měrný elektrický odpor 

a elektromagnetickou stínící účinnost. Dalším cílem bylo získat data, podle kterých 

by se dali predikovat požadované finální elektrické a elektromagnetické stínící 

vlastnosti a ověřit jejich možnou korelaci. Kromě těchto výstupů budou výsledky 

sloužit jako databáze vlastností uhlíkových nanokompozitů. 
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1 ÚVOD 

Polymerní kompozity poskytují širokou škálu kombinací, jimiž lze vytvářet 

specifické materiály v závislosti na aktuálních trendech výzkumu a vývoje. Jsou to 

heterogenní materiály tvořené nejméně dvěma fázemi, obvykle rozdílného 

chemického složení, které se liší fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Polymerní 

fáze zastupuje funkci pojivové matrice. Sekundární fáze, obvykle nespojitá, tvořená 

částicemi různého charakteru, je nazývána plnivem. Z hlediska elektrické vodivosti 

(rezistivity) spadá většina polymerních materiálů do kategorie nevodičů 

klasifikovaných jako materiály, jejichž měrná elektrická vodivost (konduktivita) je 

menší než 10–12 S. cm–1. [1]  

Uhlíkové nanotrubice jsou nyní často používaná plniva v plastových 

nanokompozitech. Globální trh s elektro-vodivými polymerními sloučeninami měl 

podle odhadu v roce 2014 dosáhnout výše 2,78 bil. dolarů, a kompozity s přidanými 

plnivy v současné době tvoří 84% celého segmentu. Roste použití těchto kompozitů 

v aplikacích využívajících elektrostatický výboj (ESD), v elektro-vodivých (EC) 

komponentech, v součástkách, kde je zapotřebí elektromagnetické stínění (EMI) 

a radiofrekvenční stínění (RFI). Pro průmyslovou výrobu kompozitů s vodivými plnivy 

dominuje technologie vstřikování plastů způsobená rychlým růstem poptávky po 

elektronických a automobilových komponentech. Vzhledem k snadnému zpracování 

a zlepšené vlastnosti rozptylu tepla se polymerní nanokompozity s uhlíkovými 

nanotrubicemi (CNT) stávají také atraktivní pro výrobu automobilových dílů v těsné 

blízkosti tepelného zdroje jako je například motor, nebo pro části, které by 

generovaly vysokou úroveň tepla, elektrickou energii na počítači [2]. Hustota 

vícestěnných uhlíkových nanotrubiček je jen 2,09 g/cm3, proto je změna hustoty 

polymerního kompozitu s CNT jen velmi malá.   

Vícestěnné uhlíkové nanotrubice mohou přenášet velmi vysoké elektrické 

proudové hustoty 108-109 A/cm2 a dnes již díky průmyslové výrobě mají relativně 

nízkou tržní cenu. Plnění plastů CNT poskytuje kompozitům dobrou elektrickou 

vodivost elektrostatického náboje a elektromagnetické interferenční stínící vlastnosti. 

Tyto vlastnosti vloženy do nízko hustotní polymerní matrice, získávají novou 

alternativu pro vysokohustotní kovové části, které se využívali v minulosti, nebo díly, 

které je nutné kvůli dosažení požadované vodivosti nákladně pokovit, či nanést 

vodivou vrstvu. Z elektrovodivých plniv se kromě kovových prášků nejčastěji 
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používají plniva na bázi různých modifikací uhlíku, jako jsou částice grafitu a další 

přechodové formy alotropů uhlíku, uhlíkové saze, fullereny, uhlíkové nanotrubičky či 

grafenové nanodestičky. Možnou alternativou vodivých plniv jsou rovněž vodivé 

polymery (polyanilin, polypyrol). [3;4] 

Kritický obsah CNT nutný k překonání perkolačního prahu a vytvoření vodivostní 

sítě závisí především na typu CNT (jednostěnné uhlíkové nanotrubice SWCNT, nebo 

vícestěnné uhlíkové nanotrubice MWCNT), skutečné kvalitě CNT (amorfní obsah 

uhlíku), poměru stran (L/d), morfologii, polymerní matrici a disperzi stavu. Polymerní 

matrice a vnitřní kvalita CNT, disperzní stav a poměr stran CNT byly uznány jako 

kritické faktory, kterými se řídí kompozitní vodivost. Mechanismus vodivosti 

elektrovodivých polymerních kompozitů je nejčastěji popisován perkolační teorií. [5-8] 

Tyto parametry lze určit fitováním (např. metodou nejmenších čtverců) 

z experimentálně stanovené závislosti vodivosti vzorků na jejich složení. S rostoucím 

množstvím plniva může již docházet např. prostřednictvím přeskokového nebo 

tunelového mechanismu k přenosu elektrického náboje. [9-12]  

V této práci jsou jako plnivo použity vícestěnné uhlíkové nanotrubice MWCNT, 

které jsou přidávány v různém hmotnostním poměru do několika termoplastických 

matric. 
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1.1    CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je výzkum aplikačních možností a použití uhlíkových nanotrubic 

jako plniva v rozdílných termoplastických polymerních matricích s dopadem na 

zpracovatelnost, vodivost a elektromagnetické stínění. V současné době je výzkum 

CNT v polymerech orientován hlavně na tenkovrstvé výrobky jako folie, či nátěry. 

Výstupy této práce mají posloužit k rozšíření znalostí a aplikačních možností 

do oblasti dílů vyrobených technologií vstřikování. Cílem je výzkum elektrických 

vlastností nanokompozitů, jejich zpracovatelnosti a foliace, zhodnocení vlivu 

procentuálního podílů nanoplniva a druhu zvoleného polymeru na měrný elektrický 

odpor a elektromagnetickou stínící účinnost. Aby bylo dosaženo vytyčených cílů, byla 

předkládaná práce rozčleněna do těchto dílčích etap: 

1. Rešerže a výběr typu nanotrubic. V tomto případě hrála svou roli nejen 

dostupnost, ale hlavně kvalita nabízených MWCNT. 

2. Příprava a výroba forem pro výrobu zkušebních vzorků. 

3. Návrh a výroba měřícího zařízení pro měření měrného elektrického objemu, 

z důvodu, že se na Technické univerzitě v Liberci toto zařízení nenacházelo. 

4. Nalezení vhodných vstřikovacích parametrů pro různé materiály s různým 

hmotnostním podílem MWCNT. 

5. Provedení měření vlivů procentuálního obsahu uhlíkových nanotrubic 

a polymerních matric na elektrické a elektromagnetické stínící vlastnosti 

nanokompozitů a jejch možné využití na základě získaných dat jako moderní 

materiály pro elektrotechnický průmysl. 

6. Analýza naměřených dat pomocí programu Matlab 9.2 k návrhu modelů, 

umožňujících predikování elektrických a elektromagnetických stínících 

vlastností. Vyhodnocení korelace experimentálních výsledků stínící účinnosti 

a rezistivity a platnosti modelů umožňujících predikování elektromagnetických 

stínících vlastností na základě znalostí elektrických vlastností nanokompozitu. 

7. Získání všeobecně použitelného modelu pro predikování stínící účinnosti na 

základě znalostí elektrických vlastností materiálu. 

Výstupy disertační práce budou aplikovatelné jako obecně platné technologické 

postupy umožňující zpracovatelnost a dosažení požadovaných elektrických 
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vlastností u polymerních nanokompozitů s uhlíkovými nanotrubicemi a to především 

pro technologií vstřikování, ale táké např. pro technologii vytlačování. 
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2 REŠERŽE SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 UHLÍKOVÉ NANOTRUBICE 

Jako jeden z prvních nanomateriálů byly na počátku 90. let objeveny kulovité 

molekuly uhlíku (tzv. fullereny), které odstartovaly koncepci nanotechnologie. V roce 

1991 japonští vědci zjistili, že je možné také vyrobit fullereny válcového tvaru. 

Uhlíkové nanotrubice (CNT) jsou protáhlé systémy, jejichž stěny jsou tvořeny atomy 

uhlíku (podobně jako sférické fullereny) s průměrem od 1 do 100 nanometrů a délce 

až 100 μm. Nanotrubičky jsou vyrobeny v poměru délka:průměr - 132000000:1, což 

je mnohem vyšší poměr, než u kteréhokoliv jiného materiálu. Tyto válcovité uhlíkové 

molekuly mají speciální vlastnosti, které jsou velmi důležité pro nanotechnologie 

(elektrické, optické, atd.). Zejména vzhledem k jejich tepelné vodivosti, mechanickým 

a elektrickým vlastnostem našly použití jako plnivo pro různé konstrukční materiály 

[13;14]. 

 

2.1.1 Typy uhlíkových nanotrubic 

V odborné literatuře se můžeme setkat se dvěma druhy anglického pojmenování 

uhlíkových nanotrubiček: „-wall“ a „-walled“ jsou používány v kombinaci s „single“, 

„double“, nebo „multi“, a písmeno C, které označuje uhlík je často ve zkratce 

vynecháno, např. (MWNT). Uhlíkové nanotrubice se dělí na jednostěnné (Single wall 

carbon nanotubes - SWCNT), vícestěnné (Multi wall carbon nanotubes - MWCNT), 

a nově na dvoustěnné (Double wall carbon nanotubes -DWCNT). [3;13] 

 

2.1.1.1 Jednostěnné uhlíkové nanotrubice - SWCNT 

Většina jednostěnných uhlíkových nanotrubic má průměr téměř 1 nanometr, 

a délka může být až miliónkrát větší. Strukturu SWCNT lze chápat jako zabalenou 

vrstvu grafenu do hladkého válce, viz obr. 1. Vzhledem k tomu, že elektrická vodivost 

může dosahovat velmi vysokých hodnot, jsou pravděpodobnými kandidáty pro 

miniaturizaci elektroniky. Cena za SWCNT se snížila z 50000 dolarů za kilogram od 

března 2010 na 2000 dolary za kilogram v roce 2016 a jsou dost levné pro širokou 

škálu použití. [15;16] 
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Obrázek 1: Schéma vrstvy grafenu (vlevo), jednostěnné uhlíkové nanotrubice 

SWCNT (vpravo) [3] 

 

2.1.1.2 Dvoustěnné uhlíkové nanotrubice - DWCNT 

Dvoustěnné uhlíkové nanotrubice (DWCNT) se skládají ze dvou soustředných 

válcových trubic grafenu, viz obr. 2. Tvoří zvláštní třídu nanotrubic, protože jejich 

morfologie a vlastnosti jsou podobné SWCNT, ale jsou odolnější vůči chemikáliím. To 

je zvláště důležité, když je třeba naroubovat chemické funkce povrchu nanotrubic 

(funkcionalizace) modifikující jak mechanické, tak elektrické vlastnosti. V případě 

DWCNT je změněna pouze vnější stěna. Teleskopický pohyb, který umožnuje 

schopnost vnitřního pláště a jejich jedinečné mechanické vlastnosti umožňují využití 

vícestěnných nanotrubic při vývoji nanomechanických zařízení. [3;17] 

 

 

Obrázek 2: Schéma dvoustěnné uhlíkové nanotrubice DWCNT [17] 
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2.1.1.3 Vícestěnné uhlíkové nanotrubice - MWCNT 

Vícestěnné nanotrubice (MWCNT) se skládají z několika vrstev (válcových 

soustředných trubic) grafenu, viz obr. 3. Vzdálenost mezi vrstvami MWCNT je 

podobná jako vzdálenost mezi grafénovými vrstvami grafitu, přibližně 3,4-3,6 nm. 

Existují dva modely pro popis MWCNT. Matroškový, kde jsou uspořádány soustředné 

trubice grafenu (nejrozšířenější) a pergamenový, kde je list grafenu rolován tak, že 

připomíná srolovaný svitek pergamenu. Cena MWCNT neustále klesá 

a v současnosti je to kolem 70 dolarů za kilogram. [3;18;19] 

 

 

  

Obrázek 3: Schéma vrstev grafenu (vlevo) a vícestěnné uhlíkové nanotrubice 

MWCNT (vpravo) [3] 

2.1.1.4   Další morfologické útvary 

Uhlíkový nanobud je nově vytvořený materiál, který vznikl spojením dvou již dříve 

objevených alotropických modifikací uhlíku, uhlíkových nanotrubic a fullerenů, viz 

obr. 4. V tomto novém materiálu je fulleren jako „pupen“ vzájemně kovalentně 

vázaný k vnějším bočním stěnám uhlíkové nanotrubičky. Tento hybridní materiál má 

užitečné vlastnosti fullerenů a uhlíkových nanotrubic. Uhlíkové nanobudy byly 

shledány mimořádně dobré k využití jako zdroje elektronového pole. V kompozitních 

materiálech mohou připojené fullerenové molekuly fungovat jako molekulární kotvy, 

které zabraňují sklouznutí nanotrubic, čímž se zlepší mechanické vlastnosti 

kompozitu. [20] 
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Obrázek 4: Schématický diagram: uhlíkový nanobud [20] 

 

Uhlíkové peapody jsou nové hybridní uhlíkové materiály, které tvoří kulovitý 

fulleren uvnitř uhlíkové nanotrubičky. Tento materiál vykazuje zajímavé magnetické 

vlastnosti. Možnost použití nano-peapodů je v oblasti nanolaserů, jedno 

elektronových tranzistorů a zařízeních pro ukládání dat díky paměťovému efektu 

a supravodivosti. [21-24] Mezi další útvary patří například nanotorus, grafenované 

uhlíkové nanotrubice, atd. [25] 

2.1.2 Struktura uhlíkových nanotrubic 

Strukturu jednostěnných uhlíkových nanotrubic tvoří hexagonální mřížka. Druh 

hybridizace orbitalů je sp2. Jak již bylo popsáno výše, SWCNT lze chápat jako 

zabalenou vrstvu grafenu. Způsob, jakým je grafenová vrstva zabalena, určují dva 

vektory (n, m). Celá čísla n a m označují počet jednotkových vektorů podél dvou 

směrů v krystalové mřížce grafenu. Pokud je m = 0, mluvíme o cik-cak (zig-zag) 

struktuře. Je-li n = m, mluvíme o křesílkové (armchair) struktuře. V opačném případě 

se jedná o chirální (chiral) strukturu [1;6;16;20], viz obr. 5. 

Křesílková, neboli přímá struktura, představuje grafenovou vrstvu sbalenou do 

válce, jejíž přímka spojuje středy šestiúhelníků grafenové vrstvy a je rovnoběžná 

s osou. Cik Cak uspořádání je závislé na velikosti svírání úhlu uvnitř mřížky. Nepřímá 

chirální struktura je charakteristická tím, že přímka spojující středy šestiúhelníků 

grafenové vrstvy není rovnoběžná s osou. Na obr. 6 můžeme vidět grafické 

znázornění typů struktur. Typ struktury (vektory n, m) mohou významně ovlivnit 

mechanické a hlavně elektrické vlastnosti SWCNT. Srovnání mechanických 

vlastností různých struktur je uvedeno v tab. 1. [1;6;16;20] 
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Obrázek 5: Schéma hexagonální mřížky a vektorů (n, m). Daný typ struktury 

určuje vektor Ch, který popisuje, jak je „srolován“ list grafenu do CNT. T označuje osu 

nanotrubice. Vektory a1, a2 jsou jednotkové vektory grafenu v reálném prostoru [16] 

 

 

Obrázek 6: Grafické znázornění typů struktur SWCNT 
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Tabulka 1: Srovnání mechanických vlastností různých struktur CNT [1;16] 

Typ uhlíkových 
nanotrubic 

Modul pružnosti 
[Gpa] 

Pevnost v tahu 
[GPa]  

SWNT 1000 - 4500  13 - 53  

Křesílková SWCNT 940 126,2 

Cik Cak SWCNT 940 94,5 

Chirální SWCNT 920 -  

 

2.1.3 Vlastnosti CNT 

Předkládaná práce je zaměřena na elektrické vlastnosti, a proto bude věnována 

pozornost právě jim. 

2.1.3.1 Mechanické vlastnosti 

Uhlíkové nanotrubičky jsou nejpevnější a nejtužší materiály, které byly dosud 

objeveny, pokud jde o pevnost v tahu a modul pružnosti. Tato pevnost vyplývá 

z kovalentních sp2 vazeb vytvořených mezi jednotlivými atomy uhlíku. V roce 2000 

byly MWCNT testovány na pevnost v tahu a výsledek byl 63 GPa. [26] (Pro ilustraci, 

to znamená schopnost snášet napětí o hmotnosti 6422 kilogramů, silou 62980 N na 

kabel s průřezem 1 milimetr čtvereční.) Dále jedna ze studií provedená v roce 2008 

ukázala, že jednotlivé skořepiny CNT mají pevnost až ≈100 GPa, což je v souladu 

s kvantovými/atomistickými modely. Youngův modul mají 270 – 950 GPa. [27] 

Vzhledem k tomu, že uhlíkové nanotrubičky mají nízkou hustotu (1,3 až 1,4 g/cm3), 

a pevnost až 62000 MPa, čímž jsou nejlepší ze známých materiálů, v porovnání 

například s kavlarem, který má 3620 MPa. [28] 

I když je pevnost jednotlivých CNT plášťů extrémně vysoká, slabé interakce mezi 

sousedními plášti a trubicemi vedou k výraznému snížení efektivní pevnosti MWCNT 

pouze na několik GPa. [29] Toto omezení byla v poslední době řešeno použitím 

vysokých energií elektronového záření, které příčné vazby vnitřního pláště a trubice 

účinně zvyšuje pevnost přibližně na ≈60 GPa pro MWCNT [27]. CNT nejsou zdaleka 

tak pevné pod tlakem. Vzhledem k jejich duté struktuře a vysokému poměru stran 
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mají tendenci podléhat deformaci, když jsou vystaveny tlakovému, nebo ohybovému 

namáhání. [30] V tab. 2 je srovnání mechanických vlastností vybraných materiálů. 

 
 

Tabulka 2: Srovnání mechanických vlastností různých materiálů [27-29] 

Vlákno 
Pevnost v 
tahu [Gpa] 

Youngův 
modul [GPa] 

Tažnost [%] 

Uhlíková vlákna 2,1 250 1,9 

Uhlíková nanovlákna 7 600 0,5 

MWCNT 63  950  - 

SWCNT 53 1000 10 

Nerezová ocel 1,55 210 5,7 

Kevlar 3,8 180 3 

 

2.1.3.2 Elektrické vlastnosti 

Na rozdíl od grafenu, což je dvojrozměrný polovodič, uhlíkové nanotrubice jsou 

buď vodivé, nebo polovodivé podél své osy. Uhlíkové nanotrubice nejsou polovodiče 

vzhledem ke spojování pásů a zakřivení povrchu trubice, kterým se mění pásma 

disperze. Pravidlo týkající se chování kovů proti polovodičům má výjimky, protože 

účinek zakřivení trubek s malým průměrem může silně ovlivňovat elektrické 

vlastnosti. To je vidět například u SWCNT, které by měly být polovodivé, ale ve 

skutečnosti se podle výpočtů chovají jako vodiče. [31] Teoreticky, mohou tyto CNT 

nést elektrický proud o hustotě 4x109 A/cm2, což je 1000krát více než u kovů, jako je 

měď. V tab. 3 můžeme vidět srovnání elektrických vodivostí různých materiálů. [32] 

Uhlíkové nanotrubice jsou v současné době, což je i cílem této dizertační práce 

zkoumány jako možné plnivo zvyšující vodivost u kompozitních materiálů a mnoho 

výzkumných týmů se pokouší uvést na trh elektrické vodiče sestavené z jednotlivých 

uhlíkových nanotrubiček. [33] 
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Tabulka 3: Srovnání elektrické vodivosti různých materiálů [32] 

Vlákno 
Elektrická vodivost 

[S/m] 

Uhlíková vlákna 6,5 - 14 x 106 

Uhlíkové nanotrubice 106 - 107 

Měd 6 x 107 

 

2.1.3.3 Tepelné vlastnosti 

Uhlíkové nanotrubice jsou velmi zajímavé také pro své tepelné vlastnosti. Měření 

ukazují, že jednotlivé SWCNT mají tepelnou vodivost při pokojové teplotě podél své 

osy asi 3500 W·m-1·K-1 a více než 3000 W·m-1·K-1 pro jednotlivé MWCNT. [34; 35] 

Pro srovnání měd, která je dobře známá pro svou dobrou tepelnou vodivost, přenáší 

385 W·m-1·K-1. Makroskopické sestavy nanotrubic, jako jsou filmy nebo vlákna, 

dosáhly 1500 W·m-1·K-1 v důsledku nedokonalého kontaktu mezi jednotlivými CNT. 

[35] Tepelná stabilita uhlíkových nanotrubiček se odhaduje až na 2800 °C ve vakuu 

a asi 750 °C na vzduchu. [36] Přidání nanotrubiček do epoxidové pryskyřice může 

zdvojnásobit tepelnou vodivost již při 1 % hmotnostním podílu, což ukazuje, že 

kompozitní materiály s CNT mohou být užitečné pro vysokoteplotní aplikace. 

Srovnání různých tepelných vodivostí můžeme vidět v tab. 4. 

 

Tabulka 4: Srovnání tepelných vodivostí různých materiálů [35] 

Vlákno 
Tepelná vodivost 

[W/m.K] 

Uhlíková vlákna 8 - 105 

Uhlíková nanovlákna 1400 - 1600 

MWCNT 3000 

SWCNT 3500 

Měd 400 
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2.1.4 Výroba CNT 

Uhlíkové nanotrubice dnes lze připravit mnoha způsoby, např. obloukovým 

výbojem, laserovou ablací, chemickou depozicí z plynné fáze (CVD), plazmatickým 

hořákem atd. a proto zde budou podrobněji rozepsány jen ty nejvíce používané. 

Většina z těchto procesů probíhá ve vakuu nebo za přítomnosti plynů. Růst CNT při 

výrobě CVD může probíhat ve vakuu, nebo při atmosférickém tlaku. Velké množství 

nanotrubic mohou být syntetizovány pomocí těchto metod, pokroky v katalýze 

a kontinuálním růstu dělají CNT více komerčně životaschopné, vzhledem ke stále se 

snižující ceně. [37] 

2.1.4.1 Obloukový výboj mezi uhlíkovými elektrodami  

Metoda obloukového výboje využívá vyšší teploty (nad 1700 °C) po dobu syntézy 

CNT, která obvykle způsobuje expanzi nanotrubic s menším počtem strukturních 

defektů ve srovnání s jinými metodami. Nejčastěji používané metody používají 

obloukového výboje mezi elektrodami grafitu s vysokou čistotou, které jsou obvykle 

chlazené vodou s průměrem 6 až 12 mm a vzdáleny 1 až 2 mm v komoře naplněné 

heliem za sníženého tlaku (helium může být nahrazeno vodíkem nebo metanem), jak 

můžeme vidět na obr. 6. Komora obsahuje grafitovou katodu a anodu, odpařené 

molekuly uhlíku a určité množství kovových částic katalyzátoru (jako je kobalt, nikl, 

nebo železo). Po zapojení stejnosměrného napětí (10 - 20 V, 100 A) se začně 

vytvářet obloukový výboj a pokud je komora pod tlakem, zahřátá na teplotu přibližně 

1700 °C, začně asi polovina z odpařeného uhlíku tuhnout na katodě (záporná 

elektroda) a anoda (kladná elektroda) je spotřebovávána. Zbývající uhlík je uložen na 

obvodu a kondenzuje v uhlíkových depozitech poblíž stěn komory a katody. [38] 

Existují dva hlavní způsoby syntézy uhlíkového depozitu pomocí metody 

obloukového výboje. Syntéza s použitím různých katalytických prekurzorů, nebo bez 

nich. Obecně platí, že syntéza MWCNT může být provedena bez nich. Pro syntézu 

SWCNT se však využívají různé prekurzory katalyzátorů a pro expanzi v obloukovém 

výboji, se využívají komplexní anody, které jsou vyrobeny jako kompozice grafitu 

a kovu, například Co, Ni a Fe s mnoha dalšími prvky. V současné době se tyto směsi 

používají po celém světě pro tvorbu SWCNT s vysokou produkcí výroby. [38] 

Hlavní výhodou této techniky je schopnost výroby velkého množství nanotrubiček. 

Na druhé straně je hlavní nevýhodou tohoto způsobu poměrně malá kontrola 

struktury vytvořených nanotrubic, což je důležité pro jejich charakterizaci a roli. Dále 
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je třeba odstranit nečistoty jako amorfní uhlík, případně částice kovového 

katalyzátoru. To je však možné pomocí infračerveného záření, zahřátím vzduchu na 

teplotu 500 °C, nebo pouze propláchnutím v slabém roztoku kyseliny chlorovodíkové, 

nebo kyseliny dusičné. Metodu lze tedy využít pro výrobu jak SWCNT, 

tak i MWCNT. [38] 

 

Obrázek 7: Schéma metody obloukového výboje mezi uhlíkovými elektrodami 

 

2.1.4.2 Laserová ablace uhlíkového terče  

Tato metoda je založena na laserovém rozrušování (ablaci) grafitového terče, do 

kterého jsou přidány kovové částice jako katalyzátory (např. Co, Ni). Tento blok je 

vyroben ze směsi uhlíkové pasty, uhlíkového cementu a kovových částic. Ten je poté 

několik hodin zapékaný, čímž se vytvrdí. Dále se je vložen do pece, kde se zahřívá 

při 1200 °C v atmosféře argonu (Ar). Laser je zaměřen na grafitový terč, rozrušuje 

jeho povrch, čímž dochází k tvorbě nanotrubic. Vháněný argon poté odfoukává 

vlákna na vodou chlazený měděný kolektor. Místo zaměřené na uhlíkovém terči se 

mění. Je to z toho důvodu, aby byl blok opracováván pravidelně. Schéma této 

metody je vidět na obr. 8. Studie ukázaly, že průměr nanotrubic závisí na výkonu 

laseru. Když se laserový puls zvyšuje, průměr nanotrubic se snižuje. Mnoho 

procesních parametrů může ovlivnit vlastnosti CNT syntetizovaných touto metodou, 

jako je strukturní a chemické složení grafitového terče, laserové vlastnosti (špičkový 

výkon, oscilační vlnová délka, atd.), průtok a tlak vyrovnávacího plynu, tlaková 
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komora a okolní teplota. Tento způsob má potenciál pro výrobu SWCNT s vysokou 

čistotou a vysokou kvalitou. Touto metodou se podařilo vyrobit i jiné uhlíkové 

nanostruktury, uhlíkové lusky („peapods“), nebo jednostěnné uhlíkové nanorohy 

(„single-walled carbon nanohorns“ - zkráceně SWCNH). Nanorohy jsou duté částice 

z uhlíku vytvářené při použití CO2 laseru s dlouhým pulsem o délce několik 

milisekund. 

 

Obrázek 8: Schéma metody výroby CNT laserovou ablací uhlíkového terče 

 

Hlavní výhoda této metody je poměrně velký výnos a relativně nízké množství 

kovových nečistot, protože se atomy kovů mají sklon vypařovat z konce nanotrubic, 

jakmile jsou uzavřeny. Na druhou stranu je hlavní nevýhodou, že získané 

nanotrubice nejsou rovnoměrné rovné a obsahují určité rozvětvení. Tento způsob 

výroby je také nákladný, protože tento postup zahrnuje vysoce čisté grafitové tyče 

a výkoná laserová zařízení. [38-40] 

2.1.4.3 Chemická depozice z plynné fáze (CVD)  

Jedna ze standardních metod pro výrobu uhlíkových nanotrubiček je chemická 

depozice par (CVD). Existuje mnoho různých typů této metody, např. katalytická 

chemická depozicí z plynné fáze (CCVD), buď tepelná, nebo ozařování plazmou. 

Další pomocí mikrovlnné plazmy (MPECVD), radiofrekvenční CVD (RF-CVD), atd. 

Nejpoužívanější metodou je katalytická chemická depozice par (CCVD), která je 

v současnosti standardní technikou pro syntézu uhlíkových nanotrubic. [38] 
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Tato technika umožňuje nanotrubicím expandovat na různé materiály a zahrnuje 

chemické rozložení uhlovodíku na substrátu. Hlavním proces růstu uhlíkových 

nanotrubic v této metodě je stejný jako metoda obloukového výboje, také se rozrušují 

atomy uhlíku, které jsou v kontaktu s kovovými částicemi katalyzátoru. Od dalších 

dvou nejrozšířenějších metod výroby, laserové ablaci a elektrickým obloukem se liší 

tím, že ty používají vysoké teploty a krátké reakční časy pro tvorbu CNT, zatímco 

CVD metoda využívá teploty v rozsahu od 500 °C až 1100 °C a reakční časy od 

několika sekund až hodin. Pro přípravu nanotrubic touto metodou musíme mít 

zajištěnou dostatečnou teplotu, musí být přítomen katalyzátor (Fe, Ni, Co) a 

uhlovodík (CH4, C2H2), nebo jiná látka jako zdroj uhlíku. Tento způsob syntézy je 

tedy výhodný z důvodu možnosti použití různých zdrojů uhlíku a umožňuje 

produkovat CNT v různých podobách a uspořádáních (prášky, vrstvy s různým 

tvarem nanotrubic, růst vrstev na celém povrchu substrátu, nebo na jeho předem 

určených částech). [38] 

Mechanizmus této metody je založen na rozkládání uhlovodíku na substrátu 

pomocí nanočástic kovového katalyzátoru, která je rozděluje na jednotlivé 

komponenty. Jedním z těchto komponent je uhlík, který se uvolňuje a difunduje do 

katalytické částice. Ten následně precipituje ven na druhém konci katalytické částice 

a vytváří uhlíkové nanovlákno. Nanolákno poté kopíruje průměr částice. Růst 

následně pokračuje do doby, než dojde k deaktivaci povrchu částice a zastavení 

rozkladu uhlovodíku. Rychlost růstu nanovlákna, včetně jeho délky jsou určeny 

hlavně difúzí uhlíku v částici katalyzátoru. Schémá této metody je na obr. 9. [38; 41; 

42] 

 

Obrázek 9: Schéma metody vyroby CNT pomocí CVD 
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Z různých prostředků pro syntézu nanotrubic CVD vykazuje nejslibnější podmínky 

pro výrobu v průmyslovém měřítku vzhledem k jeho ceně a výkonu. Laboratorní 

model výroby CNT pomocí této metody je na obr. 10. Při této metodě jsou 

nanotrubice schopné růst přímo na požadovaném substrátu. Místa růstu jsou 

kontrolovatelná opatrným ukládáním katalyzátoru. [41;42] 
 

 

Obrázek 10: Růst nanotrubic pomocí plazmy chemickou depozicí par z plynné fáze 

CCVD v laboratoři (modrá plazma urychluje růst) [43]. 

2.1.5  Použití CNT 

Od roku 2013 překročila produkce CNT několik tisíc tun ročně. Používají se pro 

aplikace k akumulaci energie, na automobilové díly, lodní trupy, sportovní potřeby, 

vodní filtry, tenkovrstvé elektroniky, povlaky, pohony, elektromagnetické stínící 

zařízení, atd. [44,45] Neustále se objevují nové studie a výzkumy, kam by se měla 

zařadit i tato disertační práce, nové možnosti využití, a proto zde budou zmíněny 

pouze vybrané. 

V poslední době několik studií ukázalo jako možnou perspektivu využití uhlíkových 

nanotrubic jako stavebních bloků pro výrobu trojrozměrných makroskopických 

celouhlíkových skeletů. Tyto skelety mají makro-, mikro- a nano- strukturované póry 

a pórovitost může být přizpůsobena pro konkrétní aplikace, viz obr. 11. Tyto 3D 

celouhlíkové skelety mohou být použity pro výrobu zařízení příští generace ke 

skladování energie, superkondenzátory, emisní tranzistory, vysoce výkoné 

katalyzátory, fotovoltaika, biomedicínské přístroje a implantáty. [46] 
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Obrázek 11: 3D struktura na bázi CNT [47] 

 

Další možnost využití je u kompozitních materiálů, které budou podrobněji 

popsány v kapitole 2.2. 

Dřívější studie o použití CNT pro textilní funkcionalizací byly zaměřeny na 

spřádání vláken pro zlepšení fyzikálních a mechanických vlastností. [47;48] 

V poslední době byla zaměřena velká pozornost na textilní povlaky z CNT. Byly 

použity různé metody pro úpravu tkanin za použití CNT. V roce 2015 byl vědci 

začleněn grafen do pavoučího hedvábí, který zvyšuje mez pevnosti až na 5,4 GPa 

a Youngův modul pružnosti až na 47,8 GPa, což je nový rekord, který překonává 

i syntetická polymerní vlákna s vysokou pevností jako například Kevlar. [49] 

CNT mohou sloužit také jako multifunkční povlakové materiály. Například směs 

barvy a MWCNT může snížit biologické znečištění trupů lodí a omezí zachytávání řas 

atd. Je to možná alternativa k barvám, která jsou ekologickým nebezpečím, protože 

obsahují nebezpečné látky. Míchání CNT do antikorozních povlaků pro kovy může 

zvýšit tuhost a pevnost povlaku a poskytuje možnost pro katodickou ochranu. [50] 

Radary pracují na mikrovlném frekvenčním rozsahu, který může být absorbován 

MWCNT. V poslední době došlo k vývoji na University of Michigan ohledně použití 

uhlíkových nanotrubiček jako stealth technologie v letadlech. Bylo zjištěno, že kromě 

vlastností absorbující radarové záření, nedocházi k odrazu ani rozptylu viditelného 

světla, což způsobuje, že je v noci v podstatě neviditelný. [51] 

Jednou z dalších oblastí použití CNT je v oblasti solárních článků. Nanotrubičky 

mohou potenciálně nahradit oxid india a cínu v solárních článcích jako transparentní 

vodivá fólie, kterou může procházet světlo na aktivní vrstvy a generovat fotoproud. 
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Další oblast použití je jako super kapacitátory, jejíž výzkum je velice slibný, což uvádí 

literatura [52]. 

V neposlední řadě je výzkum a vývoj použití CNT také v oblasti mikroelektroniky, 

konkrétně např. v tranzistorech. Tranzistory na bázi nanotrubiček, také známé jako 

unipolární tranzistory na bázi uhlíkových nanotrubic (CNTFET) působí při pokojové 

teplotě, a jsou schopné digitálního spojení pomocí jediného elektronu. [53] 

Vzhledem ke stále se snižující ceně se předpokládá zvyšování využití a produkce 

výrobků obsahujících CNT. 

2.1.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při použití CNT 

Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví (NIOSH) je přední federální 

agentura Spojených států amerických, provádějící výzkum a poskytování poradenství 

o důsledcích aplikací nanotechnologií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. První 

vědecké studie ukázaly, že některé z těchto jednotlivých uhlíkových nanočástic 

mohou představovat zdravotní riziko, a to mnohem větší, než velkoobjemové díly 

vyrobené z těchto materiálů. V roce 2013, NIOSH zveřejnila aktuální zpravodajský 

buletin, který popisoval potenciální nebezpečí a doporučuje expoziční limit pro 

uhlíkové nanotrubice a vlákna na 1μg/m3 elementarních částic dýchatelných po 

8 hodin. [54] 

Od října 2016 byly jednostěnné uhlíkové nanotrubice zaregistrovány 

prostřednictvím předpisů Evropské unie (European Union's Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals - REACH), na základě vyhodnocení 

potenciálně nebezpečných vlastností SWCNT. Na základě této registrace je 

komercializace SWCNT v EU povolena do 10 tun. [55] 

2.2 NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY 

 Nanokompozity jsou heterogení materiály, které se skládají z více fází, nebo 

systémů, kde jedna z fází obsahuje jeden, či více rozměrů menších než 100 

nanometrů (nm), nebo konstrukce, které mají v nanoměřítku opakované vzdálenosti 

mezi různými fázemi, které tvoří materiál. V nejširším smyslu tato definice může 

obsahovat porézní média, koloidy, gely a kopolymery, ale obvykleji se rozumí 

kombinace matrice a nano-dimenzionální fáze, která se liší ve vlastnostech 

v důsledku odlišnosti ve struktuře a chemickému složení. Mechanické, elektrické, 
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tepelné, optické, elektrochemické, vlastnosti nanokompozitu jsou obvykle vyšší, než 

u kompozitních materiálů. [61] 

 Nejvýznamnější výhodou kompozitů a největším důvodem jejich neustálého vývoje 

je tzv. synergismus, který je charakteristický pro tyto materiály. Pro výsledné 

vlastnosti kompozitu to znamená, že jsou lepší, než by bylo stanoveno pouhým 

sečtením vlastností jednotlivých složek. Synergismus poté vede například k získání 

kvalitativně zcela nových vlastností kompozitních materiálů, jako jsou např. 

elektromagnetické stínící vlastnosti, tepelné, atd. [62] 

2.2.1 Rozdělení nanokompozitních materiálů dle typu matrice 

2.2.1.1 S keramickou matricí (Ceramic matrix composites - CMCs) 

V této skupině kompozitů hlavní část objemu obsahují chemické sloučeniny ze 

skupiny oxidů, nitridů, boridů, silicidů atd. Ve většině případů, tyto nanokompozity 

zahrnují kov jako druhou složku. V ideálním případě jsou obě složky, kovová 

a keramická jemně dispergovány v sobě, aby vyvolaly konkrétní nanoskopické 

vlastnosti. Nanokompozity těchto kombinací prokázaly zlepšení optických, 

elektrických a magnetických vlastností, jakož i tribologických, odolnost proti korozi 

a další ochranné vlastnosti. Pojem nanokompozitů s keramickou matricí byl také 

aplikován na tenké vrstvy, které tvoří pevné vrstvy od několika nm do několika 

desítek um tloušťky, deponovaných na podkladový substrát. Tyto vrstvy hrají 

důležitou roli ve funkcionalizaci technických povrchů. [63;64] 

 

2.2.1.2 S kovovou matricí (Metal matrix composites - MMCs) 

Nanokompozity s kovovou matricí mohou být popsány jako vyztužené kompozity, 

které mají kovovou matricí. Jedním z nejdůležitějších nanokompozitů tohoto členění 

je kompozit s uhlíkovými nanotrubicemi (CNT-MMC), který je nově vznikající materiál 

vyvýjený k využítí jeho vysoké pevnosti v tahu a elektrické vodivosti, které mu 

poskytují CNT. Rozhodující pro realizaci CNT-MMC s optimálními vlastnostmi 

v těchto oblastech je vývoj technologií, které by zajistili ekonomičtější vyrobitelnost, 

homogenní disperzi CNT v kovové matrici a způsobili silnou mezifázovou adhezi 

mezi kovovou matricí a CNT. Kromě toho vypadají slibně také nanokompozity 

s kovovou matricí na bázi nitridu boru a nitridu uhlíku, které tvoří nové oblasti 
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výzkumu MMC. [65] Další z typů tohoto nanokompozitu může být například hybridní 

sol-gel s oxidem křemičitým v kombinaci s oxidy kovů a hliníkového nanoprášku, 

který je jedním ze super termitů. [66] 

 

2.2.1.3 S polymerní matricí (Polymer matrix composites – PMCs) 

Dnes pravděpodobně nejrozšířenější nanokompozitní materiály, jejichž matrice je 

tvořena termoplasty nebo reaktoplasty, které mohou být plněny různými nanoplnivy. 

Nanočástice jako grafen, CNT, disulfid molybdenu a disulfid wolframu se používají 

jako vyztužující plniva pro výrobu mechanicky pevných, biologicky degradovatelných 

polymerních nanokompozitů pro kostní tkáňové inženýrství. Přidání těchto 

nanočástic do polymerní matrice při nízkých koncentracích (~0,2% hmotnosti) 

způsobuje značné zlepšení mechanických vlastností. Potenciálně mohou být použity 

jako nové, mechanicky pevné a lehké kompozity pro kostní implantáty. Kromě 

mechanických vlastností, polymerní nanokompozity na bázi uhlíkových nanotrubiček, 

nebo grafenu zvýšují široké spektrum vlastností, což vede k funkčním materiálům pro 

širokou škálu aplikací s vysokou přidanou hodnotou v oblastech, jako je konverze 

a ukládání energie, snímání, biomedicínské tkáňové inženýrství, či ochrana před 

elektromagnetickým polem. Řada polymerních nanokompozitů se používají pro 

biomedicínské aplikace, jako je podávání léků, buněčné terapie. Vzhledem 

k jedinečné interakci mezi polymerem a nanočásticí mohou být navrženy tak, aby 

napodobovaly nativní tkáňovou strukturu a vlastnosti. Ne jen syntetické, ale i přírodní 

polymery jsou používány k návrhu polymerních nanokompozitů pro biomedicínské 

aplikace, například škrob, celulóza, chitosan, kolagen, želatina, polyvinylalkohol 

(PVA), polyetylenglykol (PEG), polykaprolakton (PCL), kyselina polymléčná (PLA), 

atd. [67;68] 

Polymerní kompozity jsou dvou až třísložkové systémy, kde je spojitá fáze 

nazývána matricí, která je tvořena polymerním materiálem, v níž je dispergována 

fáze nespojitá a nazývá se plnivo. Kompatabilizátor může být třetí složkou. Ten 

zajišťuje kompatibilitu na mezifázovém rozhraní mezi spojitou a dispergovanou fází. 

Polymerní matrice je obvykle více houževnatá a primárně zajišťuje zpracovatelnost. 

V tuhém stavu určuje vlastnosti jako například elektrickou, či tepelnou vodivost, kríp, 

odolnost vůči chemikáliím, atd. Tyto vlastnosti však může velice ovlivnit také typ 

použitého plniva. Plnivo má lepší mechanické vlastnosti jako pevnost, Youngův 
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modul, atd., a proto je důležitá především pro konstrukční charakteristiky výsledného 

kompozitu. [1;56;60;70] 

Vzhledem k vysokým mechanickým vlastnostem srovnatelnými s ocelí a nízké 

hustotě jsou dnes polymerní kompozitní materiály široce používané. V odborné 

literatuře se můžeme setkat s rozdělením na makrokompozity, které obsahují 

kontinuální plnivo, na mikrokompozity a dále na nanokompozity, které jsou naplněny 

částicemi v rozměrech nanometrů. [1;60;71] 

Jedinečné vlastnosti kompozitu poté vycházejí z těchto struktur. Ty se mění 

s typem polymeru a plniva, ale také s koncentrací, tvarovými a rozměrovými 

parametry plniva. Jedním z hlavních důvodů výzkumu a vývoje polymerních 

kompozitů je jejich modifikace, neboli zlepšení různých vlastností vymezených 

polymerní matricí, ale také snížení ceny, čímž stoupá dostupnost kompozitních 

materiálů. V posledních letech se při vývoji nových materiálů stále více zohledňuje 

hledisko ekologického dopadu výroby, zpracování, používání a následná likvidace. 

[56;70,71] 

Kombinace dvou a více různých systému s sebou přináší také několik nevýhod. 

Patří mezi ně možnost zanesení nežádoucích látek (nečistot), či zvýšení navlhavosti 

vlivem hydrofilních plniv, snížení tepelné a světelné stability, což rovněž ovlivňuje 

výsledné vlastnosti kompozitu. [71] 

V polymerních kompozitech hraje matrice hlavní úlohu v přenášení napětí na 

vlákenné plnivo, ochranu vláken před vlivy okolí a před mechanickou abrazí jejich 

povrchu při zpracování. K využití plného potenciálu vlákenného plniva je nutné 

zajistit, aby matrice odolávala větším deformacím, než samotné plnivo. Tažnost 

matrice se tak uplatní hlavně při působení zatěžující síly kolmo na orientaci 

vlákenného plniva. Do kompozitních systémů přinášejí plasty jejich preferované 

vlastnosti jako dobrá zpracovatelnost, odolnost vůči korozi, tlumení rázů, vibrací, atd. 

[1, 7, 11, 13] Matrice tedy udává charakteristiku kompozitu svou molekulární 

hmotností, přechodovými teplotami, krystalinitou, hustotou. [1;70] 

Z hlediska aplikovatelnosti materiálu je nejdůležitějším bodem teplota skelného 

přechodu Tg. Některé typy plniv, jako změkčovadla mohou způsobit snížení Tg. 

Vyztužující plniva naopak obecně teplotu skelného přechodu zvyšují. Přítomnost 

plniva dále ovlivňuje hustotu, nebo zvyšuje stupěn krystalinity v kompozitu, viz obr. 

13, 14. [1;57;58;60;70] 
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Obrázek 13: Závislost modulu pružnosti (Et) a celkové tažnosti (εb) na teplotě 

u amorfního termoplastu. [59] 
 

 

Obrázek 14: Závislost modulu pružnosti (Et) a celkové tažnosti (εb) na teplotě 

u semikrystalického termoplastu. [59] 

 

Nejčastěji používané makromolekulární látky v polymerních kompozitech jsou 

doposud reaktoplasty, především epoxidové pryskyřice nebo nenasycené 

polyesterové pryskyřice.  

Z termoplastických polymerů jsou jako matrice pro kompozitní materiály používané 

např. PP, PE, PVC, ABS, PA, PC, POM, PBT atd., či různé kopolymery. [1;60;70;71] 



36 

 

 
 

Ing. Jan Vácha                      Fakulta strojní 

VÝZKUM APLIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIC V  POLYMERNÍCH MATRICÍCH                Katedra strojírenské technologie 

 

2.2.2 Rozdělení nanokompozitních materiálů dle plniva (geometrie, 
původu) 

Základní vlastnosti materiálu jsou vždy určeny typem polymeru (makromolekulární 

látkou). Přísady mohou tyto vlastnosti zlepšovat, mohou ovlivnit zpracovatelnost 

polymeru, chránit jej vůči degradačním procesům anebo jen snížit jeho cenu. 

Vzhledem k tomu, že možností členění je mnoho a vzhledem k zaměření dizertační 

práce budou uvedena pouze plniva určená pro polymerní kompozity. Základní dělení 

dle původu plniva je na přírodní a syntetická. Přírodní plniva ve srovnání se 

syntetickými nemají tak významný zpevňující efekt a tak výrazný dopad na 

mechanické vlastnosti, ale jsou využívána především kvůli snížení ceny výsledného 

kompozitního materiálu. Proto se přidávají do polymerní matrice ve velkých 

objemech, čímž přispívají k nízké hmotnosti a snížení objemu syntetické složky. 

[1;56;60;70] Z hlediska zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností jsou jako 

plnivo nejvíce využívána uhlíková, aramidová či skelná vlákna, kde se tyto kompozity 

využívají pro hi-tech aplikace. MWCNT se mohou použit ne pouze pro zlepšení 

mechanických a fyzikálních vlastností, ale také jako samozhášecí aditivum do plastů. 

To by mohlo nahradit halogenované retardéry hoření, které čelí omezením v oblasti 

životního prostředí. [1;60;70]  

Dalším typem dělění je např. na vyztužující a nevyztužující Z geometrického 

hlediska se dělí plniva na 1, 2, 3 – rozměrná, viz obr. 12. [69]  

 

Obrázek 12: Rozdělení částic plniva dle tvaru s charakteristickým poměrem stran [69] 
 

Plnivo se běžně charakterizuje poměrem dvou rozměrových údajů (délky stran, 

strana k průměru atd.). U částicových elementů nepřesahuje jeden rozměr plniva 
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další rozměry (pro minerální výztuže je charakteristický poměr stran roven 

přibližně 1). U vláknitých plniv je v jednom směru rozměr plniva výrazně delší než 

v ostatních směrech. Empiricky se udává poměr L/D (délka k průměru vlákna) 

a teoretickou hranici tvoří hodnota 100. Pro krátko-vlákenná plniva platí poměr 

L/D < 100 a pro dlouhovlákenné je L/D > 100. Uhlíkové nanotrubice mají poměr L/D 

132000000:1, což není u žádného jiného materiálu na světě. [13;62] Vzhledem 

k zaměření dizertační práce budou dále popsány nanovlákenná plniva. 

2.2.2.1 Vliv CNT plniva na mechanické vlastnosti 

Vlastnosti materiálů obecně vychází z jejich chemického složení a uspořádání. 

Z mechanického hlediska deformaci matrice při jejím zatížení snižují především 

vláknitá plniva. Ideální případ by nastal, pokud by přenášené tahové napětí bylo 

rovno mezní pevnosti vlákna. Toho však lze dosáhnout pouze u vláken s nadkritickou 

délkou, což je minimální délka, při které ještě vlákna zlepšují mechanické vlastnosti 

kompozitu. Ve výsledném kompozitu se však pevnostní chování vláken, a tím 

i kritická délka, odvíjí od objemového podílu vláken a jejich orientace vzhledem 

k působící síle. [1;2;60] Shlukování plniva (flokulace) do svazků (aglomerátů) však 

snižuje efektivní kontaktní plochu mezi polymerem a výztuží, a tím ke zhoršení 

přenosu napětí z matrice na plnivo a klesá jeho vyztužující účinek. [60] 

Mechanické vlastnosti u CNT polymerních nanokompozitů jsou zlepšeny díky 

účinnému zesilujícímu účinku CNT v kompozitech. Ve srovnání s čistým polymerem 

způsobuje přidání CNT zvyšení modulu pružnosti a meze kluzu, což je způsobeno 

dobrou dispergovatelností CNT a účinkem přenosu napětí z matrice na CNT, které je 

způsobené dobrou mezifázovou interakcí mezi CNT a matricí. [72] 

Přidání optimálního % množství CNT do polymerní matrice musí být pečlivě 

zváženo, aby se dosáhlo konečných mechanických vlastností kompozitu. Například 

Youngův modul, pevnost v tahu mohou být zvýšeny se zvyšujícím se obsahem CNT. 

Ty však při vyšších koncentracích mají tendenci agregovat do svazků v matrici, což 

vede ke snížování mechanických vlastnosti kompozitu. Obvykle je optimální množství 

cca do 5 hmot. %. [72] 

Zlepšení mechanických vlastností CNT nanokompozitů lze zjednodušeně popsat 

následovně. Struktury vláken uhlíkových nanotrubic se mohou navzájem překrývat 

a vzhledem k silnému efektu pπ-pπ vazby a van der Waalsovým silám mezi 

sousedními nanotrubicemi, může dojít k jejich propojení, což vede k síťové struktuře. 
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Struktura má vynikající efekt přenosu napětí díky silným mezifázovým silám mezi 

CNT a polymerní matricí. Síť CNT může procházet vrstvenými strukturami 

nanokompozitních membrán, což může výrazně zlepšit vzájemnou interakci mezi 

sousedními vrstvami a zabrání klouzání vrstev vlivem tahového napětí, což 

znamená, že tyto vrstvené struktury jsou mechanicky zablokovány a tím se zlepšuje 

tuhost a pevnost v tahu nanokompozitů. Nicméně pokud zatížení CNT přesáhne 

určitou hodnotu, vytvoří se struktury clusterů (větších aglomerátů) vyvolávajících 

koncentraci napětí, které se stanou zdroji zlomu, což oslabí posilování CNT. [20;72] 
 

2.2.2.2 Vliv CNT plniva na fyzikální vlastnosti 

Podobně jako mechanické, tak i fyzikální vlastnosti plniv vycházejí z jejich původu 

a jsou přenášeny i do výsledného kompozitního materiálu. Celková míra vlivu plniva 

je dána především jeho objemovým podílem v kompozitu a jejich tvarem. 

U vláknitých plniv dochází vlivem jejich orientace ke směrovosti určitých vlastností, 

např. orientaci smrštění. Také vzhledem k horší disperzi vláken v matrici je nutné na 

výsledném výrobku zajišťovat optimální vodivost např. nanesením vodivé vrstvy. 

Uhlíková vlákna mají větší tepelnou stabilitu a výrazně ovlivňují tepelnou i elektrickou 

vodivost polymerního nanokompozitu. S tím souvisejí i vlastnosti jako je měrné teplo, 

nebo součinitel tepelné roztažnosti. Výsledným efektem může být také rychlejší 

chlazení výrobku ve formě, což má za následek menší a rovnoměrnější smrštění 

(tvarově a rozměrově stabilnější výrobky) a tím i celkově kratší výrobní cyklus, což 

v celkovém důsledku vede ke snížení nákladů výroby a koncové ceny výrobku. [1; 2] 

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole (2.2.2.1), CNT vytváří v kompozitu 

sítovou strukturu. Tato struktura nemá vliv pouze na mechanické vlastnosti, ale 

zvyšuje také elektrické vlastnosti. Tím, že dochazí k propojení jednotlivých vláken 

mezi sebou, nebo jejich těsnému přiblížení, dochází k překonání perkolačního prahu 

(viz kap. 2.3.2) a vytváří se vodivostní síť, která je schopná přenášet jak statický, tak 

elektrický náboj, ale hodí se také pro elektromagnetické stínící vlastnosti. Ne jen 

kvalita, typ, struktura CNT, ale také hmotnostní % podíl plniva v nanokompozitu je 

v tomto případě velmi důležitý a ovlivňuje výsledné elektrické vlastnosti výrobku. [72] 

2.2.2.3 Vliv CNT plniva na průběh zpracování kompozitů 

Částice, které jsou rozptýleny v tavenině polymeru, mají významný vliv na tokové 

a elastické chování. Výsledné rozmístění částic plniva je dáno průběhem plnění 
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tvarové dutiny formy, to je určující pro mechanické a fyzikální vlastnosti dílu. Tekutost 

materiálu, kterou můžeme ovlivnit několika technologickými parametry (jako je teplota 

taveniny, či formy a vstřikovací tlak) je jedním ze základních kritérií pro hodnocení 

zpracovatelnosti materiálu. CNT mají velký vliv na tokové vlastnosti a to tak, že se 

zvyšujícím se podílem nanotrubic stoupá také viskozita. Proto je pro dosažení dobré 

kvality vstřikovaných dílů potřeba optimalizovat nastavení vstřikovacích parametrů, 

což znamená zvýšení teploty taveniny a vstřikovacích tlaků. [1; 60; 69; 70] 

U technologie vstřikování má na výslednou reologii, a tudíž i vlastnosti, významný vliv 

také geometrie vtokového systému a dílu (tvarové dutiny formy) a technologické 

parametry jako je kromě teploty a tlaku i vstřikovací rychlost. [60; 69-71] 

Pro extruzi jsou vhodnější materiály s vyšší molekulovou hmotností a tvarovou 

stálostí, které umožňují kontinuální výrobu. Pro technologii vstřikování jsou vhodnější 

materiály, které mají v oblasti zpracovatelských teplot minimální viskozitu, což 

znamená menší brzdění pohybu taveniny, nebo těles v tavenině. Z toho důvodu jsou 

pro míchání masterbatche (polymerní předsměs) doporučování materiály s vyšší 

tekutostí. [60; 70] 
 

2.3 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ 

Tato kapitola je věnována elektrickým vlastnostem materiálů a jejich možného 

hodnocení, protože dostatečně vysoká elektrická vodivost je jedním z předpokladů 

aplikačního využití CNT nanokompozitů pro EC, EMI a ESD aplikace. 

2.3.1 Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

Látky umístěné v elektrickém poli mohou naplňovat tyto dva krajní jevy: [73] 
 

a) transport elektricky nabitých částic – vzniká elektrický proud doprovázený 

rozptylem energie, který je charakteristický pro vodiče; 

b) vznik dipólů a indukovaných dipólů, který je doprovázený akumulací energie, 

charakteristický pro izolanty. Jedná se o vratný proces. 
 

Materiály se dělí dle vodivosti na izolanty, polovodiče a vodiče. Mezi vodiče patří 

všechny kovy, které se používají pro výrobu kabelů, kontaktů, spojovacích zařízení, 

atd. Požadavky na tyto materiály jsou minimální elektrický odpor, vysoká pevnost 

v tahu, tvrdost, odolnosti vůči otěru a korozivzornost. Příčinou jejich vodivosti je 

umožnění pohybu volných elektronů, to bude popsáno níže. Srovnání vodivostí 

různých materiálů můžeme vidět na obr. 15 [74]. 
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Silnější vazba mezi jádrem a elektrony je typická oproti vodičům u polovodičů. 

Ke vzniku volných elektronů je potřeba dodat určité množství energie. Měrný odpor 

polovodičů se pohybuje kolem 10−6 až 108 Ω.m [74]. 

 

Obrázek 15: Dělění materiálů dle vodivosti [74] 
 

Pásový model pevných látek 

Pásový model popisuje elektrické vlastnosti materiálů, hlavně polovodičů. 

Dovolené energetické stavy elektronů v látce znázorňují energetické pásy. 

Vylučovací princip popisuje, že mohou být v jedné energetické hladině pouze dva 

elektrony. Dovolený pás je oddělený od zakázaného pásu, ve kterém se elektrony 

nemohou pohybovat. Valenční pás, představuje oblast hladin valečních elektronů. 

Vodivostní pás představuje oblast dovolených energií volných elektronů, které jsou 

schopny přenášet elektrický proud [74]. 

Vodiče obsahují velmi malou, nebo téměř nulovou šířku zakázaného pásů, a proto 

se v nich vyskytují volné elektrony. Izolanty mají šířku zakázaného pásu tak velkou 

(více než 3 eV), že jí elektrony nestačí přeskočit. U polovodičů je možné při 

dostatečné energii tento pás překonat (1 eV – elektrovolt = 1,6x10−19 J je práce 

potřebná k přemístění jednoho elektronu mezi místy s rozdílem potenciálů 1 V), jak 

můžeme vidět na obr. 16 [74]. 

 

Obrázek 16: Pásový model látky [74] 
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Rezistance (elektrický odpor) vodiče - R 

Elektrický odpor vodiče R je vztah mezi proudem I [A] a napětím U [V] mezi 

koncovými průřezy vodiče. Hlavní jednotkou elektrického proudu je ohm [Ω], který je 

popsán Ohmovým zákonem [74] 

 

𝑹 =  
𝑼

𝑰
     (1) 

 

kde R je rezistance vodiče [Ω], I je elektrický proud [A], U je elektrické napětí [V]. Pro 

elektrický odpor R drátu, nebo vlákna (kruhového průřezu) o délce l platí [73] 

 

   𝑹 =  
𝝆𝒍

𝑺
     (2) 

 

kde l je délka vodiče [m], ρ je elektrická rezistivita (měrný odpor) vodiče [Ω.m], S je 

plocha průřezu vodiče [m2], d je jmenovitý průměr vodiče [m]. 

 

Rezistivita (měrný odpor) vodiče - ρ 

Veličina, která vyjadřuje odpor vodiče jednotné délky, jednotného obsahu průřezu 

proti průchodu elektrického proudu se nazývá rezistivita vodiče, či měrný odpor.  

Měrný odpor (rezistivita) ρ [Ω.m] je materiálová konstanta charakterizující 

elektrickou vodivost látky. Jednotkou je ohm na metr. Vyjadřuje ji vztah 

     𝝆 =  
𝑹.𝑺

𝒍
        (3) 

Rezistivita je převrácenou hodnotou konduktivity (měrné vodivosti) [73; 74]. 

 

Konduktivita (měrná elektrická vodivost) - σ 

Elektrická vodivost vyjádřená ρ [S.m−1], neboli měrná vodivost je mírou schopnosti 

materiálu vést elektrický proud. Je reciprokou (inverzní) hodnotou specifického 

odporu [74] a vyjadřuje jí vztah 
 

      𝝆 =  
𝟏

𝝈
    (4) 

Srovnání měrných elektrických vodivostí CNT s různými materiály je uveden 

v tabulce 3. 
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Součinitel elektrického odporu - α 

 Odpor kovů se udává při teplotě 20°C a roste s teplotou přibližně lineárně 

(v rozsahu 0 – 100°C). Pro výpočet elektrického odporu kovového drátu teploty Tp je 

možno použít vztah 

 

     𝑹 =  𝑹𝟎(𝟏 + 𝜶∆𝑻𝒑)   (5) 

 

kde α [-] je teplotní součinitel odporu, R0 je rezistance vodiče při teplotě Tp0, ΔTp= Tp-

Tp0 [°C] je teplotní rozdíl.  

 Tento vztah můžeme použít pro kovy, protože odpor uhlíku, elektrolytů 

a polovodičů s rostoucí teplotou klesá [73; 74]. 

 

2.3.2 Predikce elektrické vodivosti polymerních nanokompozitů 

Mechanismus vodivosti elektrovodivých polymerních kompozitů je nejčastěji 

popisován perkolační teorií. Podle této teorie platí pro vodivost v blízkosti 

perkolačního prahu vztah 

 

     𝝈 =  𝝈𝑶(𝑽 − 𝑽𝑪)𝑺
    (6) 

 

kde Vc [%] je kritický objemový zlomek plniva (perkolační práh), S [-] je kritický 

exponent, σo [S/m] značí vodivost kompozitu, a V [%] je objemový zlomek plniva 

[5, 6, 8]. 

 Při velmi nízkých objemových koncentracích plniva není střední vzdálenost mezi 

částicemi plniva dostatečná k tomu, aby došlo k jejich elektrickému propojení 

a vytvoření vodivostní sítě, viz obr. 17. Konduktivita polymerního kompozitu je 

zejména dána vodivostí matrice. S rostoucím množstvím plniva se střední vzdálenost 

mezi částicemi plniva či jejich shluky a aglomeráty zmenšuje a k přenosu 

elektrického náboje může již docházet např. prostřednictvím přeskokového nebo 

tunelového mechanismu. Při kritické koncentraci plniva, zvané perkolační práh, je 

vzdálenost mezi částicemi a jejich shluky již dostatečná k tomu, aby došlo k vytvoření 

vodivostní sítě a elektrovodivému propojení. Zde se závislost konduktivity kompozitu 

na množství plniva projevuje skokovým zvýšením o několik řádů. Následuje již pouze 

mírný růst měrné elektrické vodivosti směřující k hodnotě vodivosti plniva. Perkolační 
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práh lze zjistit ze závislosti elektrické vodivosti kompozitního vodivého materiálu na 

koncentraci vodivého plniva [8; 9]. 

 

 

Obrázek 17: Závislost obsahu plniva na elektrickém odporu v materiálu 

 

2.4 TEORIE STÍNĚNÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE 

Elektrické pole nás obklopuje, prostupuje námi v různých formách a přícházíme 

s ním do kontaktu každý den. Vyzařuje z vesmíru a ve velké míře ho vytváříme sami 

různými anténami, nebo například každým položením elektrického vedení, každým 

zapnutím elektrického spotřebiče atd. 

Používání elektrických a elektronických zařízení je v dnešní době zcela normální 

věc a jejich používání se neustále zvyšuje. Různá zařízení jako počítače, prodejní 

terminály, televizory, elektromotory, číslicové obvody, přenosová vedení, elektrické 

přístroje v domácnostech, ale také mobilní telefony jsou schopna vyzařovat 

elektromagnetické vlny. To způsobuje problém s elektromagnetickou interferencí, 

která může být řešena např. právě nanokompozity s CNT. 

Jedna z nejdůležitějších odrušících metod je elektromagnetické stínění, které 

umožňuje jednak zmenšení rušivého vyzařování ze strany zdrojů rušivých signálů, 

dále pak zvýšení elektromagnetické odolnosti na straně přijímačů rušivých signálů. 

Mezi elektromagnetické rušení se řadí např. elektromagnetický jev. Ten může 

znemožnit, nebo zhoršit provoz zažízení, přístroje, systému, či nepříznivě ovlivnit 

živou hmotu. Prostředky, které mohou dosáhnout těchto vlastností, se nazývají 

stínící kryty, nebo stínění. Pro elektromagnetické stínění se nejvíce hodí materiály 
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s vysokou vodivostí a permeabilitou. Z toho důvodu jsou nejefektivnější kryty 

s použitím kovů. V současnosti jsou kovy (kromě vojenského použití) nahrazovány 

polymerními materiály s vodivými plnivy a to z důvodu snadného zpracování, nízké 

hmotnosti (hustotě) a nízké ceně [75;76]. 

 

2.4.1 Základní charakteristiky elektromagnetického záření 

Lorentzova síla je kombinace elektrické a magnetické síly na bodový náboj 

v důsledku elektromagnetického pole. Ta působí na náboj, případně vodič 

v elektromagnetickém poli silou 
 

      𝑭 = 𝒒(𝑬 + 𝒗. 𝑩)    (7) 

 

kde q je elektrický náboj částice [C], E značí intenzitu elektrického pole [V.m-1], v je 

rychlost náboje [m/s] a B je magnetická indukce [T].  

 Lorentzova síla v důsledku magnetického pole mění směr pohybu nábité částice 

beze změny velikostí její rychlosti. Vektory E a B tedy ovlivňují silové účinky náboje 

a jsou považovány za základní vektory elektromagnetického pole [74]. 

Základní zákony elektromagnetického pole v makroskopické teorii jsou 

Maxwellovy rovnice, které zformuloval v roce 1865 James Clerk Maxwell. 

V integrálním tvaru popisují elektromagnetické pole v určité oblasti, zatímco 

v diferenciálním tvaru v jistém bodě této oblasti [76]. 

 

Ampérův zákon 

První Maxwellova rovnice je založena z Ampérova zákona o celkovém proudu. 

Ten popisuje, jak vzniká pohybem elektrického pole magnetické pole. Cirkulace 

vektoru intenzity magnetického pole H po libovolně orientované uzavřené křivce c je 

rovna součtu celkového vodivého proudu I a posuvného proudu dΨ/d𝑡. Tento zákon 

může být v integrální formě vyjádřen jako [76] 

      

  ∮ 𝑯. 𝒅𝒍 = 𝑰 +
𝒅𝚿

𝒅𝒕

 

𝒄
 ;  𝚿 ≡ ∫ 𝑫. 𝒅𝑺

 

𝑺
 ; 𝑰 = ∫ 𝒋. 𝒅𝑺

 

𝑺
  (8) 

 

kde H je vektor intenzity magnetického pole [A.m−1], D je vektor elektrické indukce 

[C.m−2], j je vektor hustoty elektrického proudu [A.m−2], Ψ je tok elektrického pole [C]. 
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Diferenciální tvar tohoto zákona má tvar 

 

     𝜵 𝒙 𝑯 = 𝒋 +
𝜹𝑫

𝜹𝒕
   (9) 

 

Faradayův indukční zákon 

Druhá Maxwellova rovnice je vyjádřena Faradayovým indukčním zákonem 

(zákonem elektromagnetické indukce). Cirkulace vektoru intenzity elektrického pole E 

po uzavřené křivce c je rovna záporně vzaté časové změně magnetického 

indukčního toku dΦ/d𝑡 s plochou S ohraničená křivkou l. Integrální tvar je 

 

   ∮ 𝐄. 𝐝𝐥 = −
𝐝𝚽

𝐝𝐭

 

𝐂
 ;  𝚽 ≡ ∮ 𝐁. 𝐝𝐒

 

𝐒
  (10) 

 

kde E je vektor intenzity elektrického pole [V.m−1] a B je vektor magnetické 

indukce [T]. 

Zákon ukazuje, že elektrické pole je indukováno pohybem magnetického pole. 

Tento zákon v diferenciálním tvaru ukazuje, že rotace vektoru intenzity elektrického 

pole E [V.m−1] je rovna záporně vzaté derivaci magnetické indukce B [T] [76] 

 

    𝜵 𝒙 𝑬 = −
𝜹𝑩

𝜹𝒕
     (11) 

 

Gaussův zákon elektrostatiky 

Třetí Maxwellova rovnice je Gaussův zákon elektrostatiky. Elektrický indukční tok 

s orientovanou plochou S je roven celkovému volnému náboji v prostorové oblasti V 

uzavřené plochou S 
 

   ∮ 𝑫. 𝒅𝑺 = 𝑸 ; 𝑸 = ∫ 𝝆𝒅𝑽
 

𝑽

 

𝑺
   (12) 

 

kde D je vektor elektrické indukce [C.m−2], ρ je objemová hustota volného náboje 

[C.m-3] a Q je elektriký náboj [C]. 

Diferenciální rovnice má tvar 

     𝜵. 𝑫 = 𝝆     (13) 

 

Divergence vektoru elektrické indukce D [C.m−2] je rovna objemové hustotě volného 

náboje ρ [C.m-3] [76]. 
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Zákon spojitosti indukčního toku 

Čtvrtou Maxwellovou rovnicí představuje zákon spojitosti magnetických siločar. 

Říka, že Magnetický indukční tok libovolnou uzavřenou orientovanou plochou S je 

roven nule 

     ∮ 𝑩. 𝒅𝑺 = 𝟎
 

𝑺
    (14) 

 

kde B je vektor magnetické indukce [T], S je uzavřená orientovaná plocha [m2]. 

 Diferenciální rovnice má tvar 

      𝜵. 𝑩 = 𝟎     (15) 

 

která říká, že divergence vektoru magnetické indukce B [T] je rovna nule [76] 

 

2.4.2 Elektromagnetické stínění - EMI 

Elektromagnetické stínění v praxi redukuje elektromagnetické pole v prostoru tak, 

že blokuje pole překážkami vyrobenými z vodivých, nebo magnetických materiálů. 

Z tohoto důvodu se využívají často kovové materiály. Stínění se obvykle používá pro 

zajištní izolace elektrických zařízení, kabelových tras od okolního světa, atd. 

Elektromagnetické stínění, které blokuje radiofrekvenční elektromagnetické záření, 

se nazývá RFI stínění. Elektromagnetické pole pracuje v širokém frekvenčním 

pásmu, od 50 Hz pro zdroje střídavého proudu, přes 100 kHz - 30 MHz pro 

dlouhovlnná, středněvlnná, krátkovlnná rozhlasová vysílání, 100 MHz - 500 MHz pro 

FM a TV, po několik GHz pro mobilní telefony a radary. Z toho důvodu musí stínící 

materiály odolávat širokému frekvenčnímu pásmu [76;77] 

 

2.4.2.1 Základní charakteristiky EMI 

Působení EMI lze charakterizovat koeficientem stínění KS [dB] definovaným 

poměrem intenzity elektrického pole Et [V.m-1] (magnetického pole Ht) v určitém bodě 

stíněného prostoru k intenzitě Ei (Hi) [V.m-1] pole dopadajícího na stínící přepážku 

(neboli pole ve stejném bodě bez stínící stěny) 

 

     𝑲𝑺 =
𝑬𝒕

𝑬𝒊
=

𝑯𝒕

𝑯𝒊
    (16) 
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Častěji se však používá efektivnost, či účinnost stínění (útlum stínění). Stínící 

efektivita SE [dB] je logaritmická míra tohoto koeficientu. 

 

    𝑺𝑬𝑬 = 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈 |
𝑬𝒊

𝑬𝒕
| ;  𝑺𝑬𝑯 = 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈 |

𝑯𝒊

𝑯𝒕
| (17) 

 

V případě, že vlna dopadá v různých prostředích na obou stranách stínění, jsou 

výsledky vztahů SEE, SEH různé. V tomto případě se v praxi užívá první definice 

[77;78].  

 

2.4.2.2 Mechanismus stínění 

 Velikost účinnosti stínění SE [dB] ve vzdáleném elektromagnetickém poli závisí 

na třech základních mechanizmech, které můžeme popsat vztahem 

 

   𝑺𝑬𝒔𝒉𝒆𝒆𝒕 = 𝑹𝑬𝒔𝒉𝒆𝒆𝒕 + 𝑨𝑩𝒔𝒉𝒆𝒆𝒕 + 𝑴𝒔𝒉𝒆𝒆𝒕 [𝒅𝑩] (18) 

 

kde prvním mechanizmem je útlum odrazem RE [dB]. Vzniká vlivem částečného 

odrazu energie vlny na impedančním rozhraní mezi vzduchem (dielektrikem) 

s impedancí Z0 [Ω] a např. nanokompozitu s CNT s impedancí ZM [Ω] a rovněž na 

výstupním rozhraní mezi vodivou vrstvou CNT a dielektrikem (vzduchem) 

s impedancí Z0 [Ω]. Se vzrůstající vodivostí útlum odrazem roste a naopak. RE tedy 

nezávisí na tloušťce stínící odrazivé přepážky, ale spíše na vodivosti daného 

materiálu. Velikost RE můžeme vyjádřit ze vztahu 

 

     𝑹𝑬 = 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈 |
(𝒁𝟎+𝒁𝑴)𝟐

𝟒𝒁𝟎𝒁𝑴
|   (19) 

  

 Druhý mechanizmus je absorbční útlum AB [dB]. Tento útlum je způsoben 

pohlcením části energie elektromagnetické vlny při jejím průchodu stínící přepážkou 

o tloušťce h [m] vlivem tepelných ztrát. Při průchodu médiem, klesá amplituda 

elektromagnetické vlny exponencilálně. Velikost absorpčního útlumu je dáná velikostí 

absorbované energie, jak můžeme vidět na obr. 18, kde jsou mimo jiné zobrazeny 

základní mechanismy stínění. 
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Obrázek 18: Základní mechanismy stínění 

 

 Ze vztahu je absorbční útlum AB roven 

 

   𝑨𝑩 = 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈
𝑬𝟎

𝑬𝟏
= 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈 𝒆

𝒉

𝜹 = 𝟖, 𝟔𝟖𝟓𝟗
𝒉

𝜹
  (20) 

 

kde δ [m] je hloubka vniku elektromagnetického pole a h tloušťka stínící 

přepážky [m].  

 Z uvedeného vyplývá, že pokud bude tloušťka stínící přepážky mnohem větší, než 

hloubka vniku, amplituda vlny se výrazně redukuje při průchodu materiálem. 

 

 Třetí mechanizmus představuje útlum vlivem mnohonásobných odrazů M [dB]. Při 

průchodu elektromagnetické vlny stínicím materiálem dochází na rozhraních 

k opakovaným odrazům. Skládání odražených vln má nezanedbatelný vliv na 

celkový útlum stínící přepážky. Velikost útlumu mnohonásobných odrazů M můžeme 

určit ze vztahu     

   𝐌 = 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 |𝟏 − (
𝐙𝟎− 𝐙𝐌

𝐙𝟎− 𝐙𝐌
)

𝟐
|  𝐞−

𝟐𝐡

𝛅  𝐞−𝐣 
𝟐𝐡

𝛅   (21) 

 

Mnohonásobné odrazy se vyskytují pouze u materiálů s přítomností velkého 

specifického povrchu, nebo mezifázových ploch (např. kompozitní materiály 

obsahující plniva) ve stínícím prvku. Vliv M [dB] na celkovou SE [dB] můžeme 

zanedbat u stínění vytvořených z vysoce vodivého materiálu (Z0 je větší než Zm) 

a jehož tloušťka h [m] je podstatně větší než hloubka vniku elektromagnetického pole 

δ [m] [78]. 
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2.4.3 Metody přímého měření elektromagnetického stínění plošných 
materiálů 

V praxi se můžeme setkat s měřením stínící účinnosti pomocí stíněného prostoru 

(schránka, komora) a měření stínící účinnosti na vedení [79]. Pro hodnocení 

elektromagnetické stínící účinnosti plošných materiálů se využívá několik metod. 

Jsou to např. metoda stíněné schránky, metoda koaxiálního vedení, nebo metoda 

stíněného prostoru, atd. Výsledky získané při použití těchto metod se měřením na 

různých pracovištích mohou velmi lišit. Z toho důvodu je použita metoda koaxiálního 

přenosového vedení, která se využívá na nejmodernějších pracovištích a její 

výsledky jsou nejvíce porovnatelné. [80] 

 

2.4.4 Predikce efektivity stínění 

V praxi vyžaduje měření účinnosti elektromagnetického stínění použití speciálních 

zařízení. Jak bylo zmíněno výše, výsledky se navíc mohou významně lišit použitou 

metodou měření a pracovištěm. Pro měření elektromagnetického pole, při vysokých 

frekvencích, postačuje měření elektrické složky. Z tohoto důvodu by mohl být vztah 

mezi efektivitou elektromagnetického stínění a rezistivitou. 

Několik studií a experimentů ukazuje [81, 82], že parametry účinnosti 

elektromagnetického stínění a elektrická rezistivita vzorků jsou statisticky závislé. 

Podle prekolační teorie, rozlišujeme dvě oblasti. Oblast pod perkolačním prahem, 

tzn. oblast nízkého obsahu vodivé komponenty a oblast nad perkolačním prahem pro 

dostatečně vysoké obsahy vodivé komponenty. Pro predikci je nejvhodnější použít 

vztah s využitím objemové rezistivity 

 

    𝑺𝑬 = 𝑲𝟏 𝒍𝒏(𝝆𝑽) + 𝑲𝟐   (22) 

 

kde SE [dB] je efektivita elektromagnetického stínění, ρv [Ω.m] je objemová 

rezistivita, K1, K2 jsou konstanty závislé na frekvenci a na struktuře vzorku a na 

materiálovém složení. 

 

2.5 VSTŘIKOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 

Vstřikování termoplastických matric je technologický proces, který je použitelný 

také pro zpracování uhlíkových nanokompozitů s polymerní matricí. Technologie, 
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která používá šnek k dopravě (vstřikování) taveniny plastu do dutiny vstřikovací 

formy byla patentovaná již v roce 1872. Kompresní poměr standardně používaných 

šneků je v rozsahu od 1,8 do 3,5. Na roztavení polymeru jsou 2/3 potřebného tepla 

vyvolány třením plastových granulí mezi šnekem a stěnou tavící komory. Vstřikovací 

stroje jsou definovány poměrem uzavírací síly a maximálního objemu roztaveného 

plastu, který je schopen stroj vstříknout do dutiny formy. Uzavírací síly moderních 

vstřikovacích strojů jsou v rozmezí od 10 kN do 40000 kN. 

Potřeba vytvářet složitější tvary, zpracovávat nové materiály a plniva vedla k vývoji 

nových technologií vstřikování např. kompresní vstřikování, vícekomponentní 

vstřikování, vstřikování s pomocí plynu, vstřikování s podtlakem, mikrovstřikování, 

sendvičové vstřikování, vysokotlaké vstřikování, vstřikování prášků, atd.  

 Vstřikování je cyklický proces sestávající z několika fází. Nejprve je plast v podobě 

granulí nasypán do násypky, z níž je odebírán šnekem, který granulát dopravuje do 

tavící komory, kde za současného účinku tření a topení taje a vzniká tavenina. Ta je 

následně vstříknuta velkou rychlostí a za vysokého tlaku do dutiny formy, kterou 

zcela zaplní a zaujme její tvar. Následuje tlaková fáze pro snížení smrštění 

a rozměrových změn. Plast předává formě teplo a ochlazuje se. Poté se forma 

otevře, výrobek je vyhozen a celý cyklus se opakuje. Nejdelší část výrobního cyklu 

představuje fáze chlazení. Procesní okno technologie vstřikování je uvedeno na obr. 

19 a ukazuje hranici vstřikovacích parametrů pro výrobu kvalitních výstřiků. 

 

Obrázek 19: Procesní okno technologie vstřikování termoplastů. 

Příklad zakresleného vstřikovacího cyklu v p – v – T diagramu je na obr. 20 pro 

amorfní termoplasty a na obr. 21 pro semikrystalické termoplasty. 
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 Obrázek 20: p-v-T diagram vstřikovacího cyklu pro amorfní termoplasty [85]. 

 

 

Obrázek 21: p-v-T diagram vstřikovacího cyklu pro semikrystalické termoplasty [85]. 
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Plast je izobaricky (za stejného tlaku) zahříván. Poté probíhá vstřikovací fáze, kdy 

tlak taveniny stoupá az do okamžiku objemového vyplnění dutiny nástroje při téměř 

konstantní teplotě. Dále následuje komprese taveniny v dutině nástroje. Následně 

začíná fáze dotlaku vyrovnávající smrštění roztaveného plastu. Některé prameny tuto 

fázi pojmenovávají jako izobarické chlazení. Po fázi dotlaku dochází k izochorickému 

poklesu tlaku až na zbytkový tlak při současném chlazení. Následně klesá teplota 

vstřikovaného dílu na teplotu okolí [60; 85]. 

3 PŘÍPRAVA  NANOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, 

ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ A VÝZKUM JEJICH VLASTNOSTÍ 

Příprava polymerních nanokompozitů a zkušebních těles zahrnovala několik fází, 

které na sebe bezprostředně navazovaly. Bylo třeba vysušit polymerní materiály, 

připravit směsi nanokompozitů, které byly použity pro výrobu zkušebních vzorků. 

Dále muselo dojít k nalezní a odzkoušení vhodných technologických parametrů 

výroby vzorků. 

 

3.1 SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ PRO PŘÍPRAVU 

NANOKOMPOZITŮ 

Pro výzkumné činnosti byly zvoleny nanotrubice od belgické firmy Nanocyl, která 

je jedním z předních světových výrobců CNT. Na základě provedené rešerže 

současného stavu a z hlediska výzkumu cílů dizertační práce byly zvoleny 

vícestěnné uhlíkové nanotrubice MWCNT s obchodním názvem NC7000TM, tedy 

CNT o vysoké kvalitě s garantovanou vodivostí. Jsou vyrobeny katalickou chemickou 

depozicí (CCVD), která je popsána v kapitole 2.1.4.3. Tyto nanotrubice mají průměr 

9,5 nm a průměrnou délku 1,5 μm. Pro co nejvěrnější simulaci reálného provozu 

v průmyslu a také z bezpečnostních důvodů byly pro výzkum míchány masterbatche 

(polymerní předsměsi s MWCNT s názvem PLASTICYLTM, které jsou dodávány ve 

formě granulátu) od stejného výrobce s čistými polymerními matricemi. 

Pro výzkum byly vybrány jak semikrystalické, tak amorfní termoplastické 

masterbatche. Amorfní byly akrylonitril-butadien-styrén (ABS) s 15 hm. % podílem 

MWCNT s obchodním názvem PLASTICYLTM ABS1501 a polykarbonát (PC) 

s 15 hm. % podílem MWCNT s obchodním názvem PLASTICYLTM PC1501. 

Semikrystalické byly polyoxymethylen (POM) s 10 hm. % podílem MWCNT 
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s obchodním názvem PLASTICYLTM POM1001, polypropylen (PP) s 20 hm. % 

podílem MWCNT s obchodním názvem PLASTICYLTM PP2001, polyamid (PA6) 

s 15 hm. % podílem MWCNT s obchodním názvem PLASTICYLTM PA1503 a 

polybutylen tereftalát (PBT) s 15 hm. % podílem s obchodním názvem PLASTICYLTM 

PBT1501, viz tab. 5. 

 

Tabulka 5: Masterbatche Plasticyl 

 

 

Masterbatch byl následně použit pro přípravu nanokompozitů s rozdílných 

hmotnostním % podílem MWCNT. Bylo zvoleno 1, 2, 5 % zastoupení MWCNT 

v termoplastických matricích. Pro přípravu nanokompozitů byly použity termoplasty 

často používané v průmyslu, např. pro vstřikování dílů pro automobilový průmysl. PP 

od firmy Unipetrol s obchodním názvem Mosten MT 230, POM od firmy Celanese 

Corporation s obchodním názvem Hostaform C9021, PC od firmy Sabic s obchodním 

názvem Lexan Resin EXL434T, PA6 od firmy Rhodia s obchodním názvem Technyl 

C206F, PBT od firmy Celanese Corporation s obchodním názvem Celanex 2002-2 a 

ABS od firmy Styron LLC s obchodním názvem Magnum 3404, viz tab. 6. 

Materiálové listy použitých matric jsou uvedeny v příloze.  

 

 

Název Polymer 
Množství 
MWCNT 

PLASTICYL™ PC 1501 PC 15% 

PLASTICYL™ PP 2001 PP 20% 

PLASTICYL™ PA 1503 PA6 15% 

PLASTICYL™ PBT 1501 PBT 15% 

PLASTICYL™ POM 1001 POM 10% 

PLASTICYL™ ABS 1501 ABS 15% 
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Tabulka 6: Polymerní matrice pro míchání s masterbatche 

Materiál Název Výrobce 

PP Mosten MT 230 Unipetrol 

POM Hostaform C9021 Celanese 

PA6 Technyl C206F Rhodia 

PBT Celanex 2002-2 Celanese 

ABS Magnum 3404 Styron 

PC Lexan Resin EXL434T Sabic 

 

3.2 PŘÍPRAVA GRANULÁTU PŘED VSTŘIKOVÁNÍM 

S ohledem na navlhavost většiny polymerních materiálů bylo nutné granulát 

kompozitu před vlastním zpracováním sušit. Vlhkost by negativně ovlivnila 

zpracovatelnost a vlastnosti výsledného vstřikovaného dílu (elektrické vlastnosti, 

kvalitu povrchu, atd.). Vlhkost během 

zpracování buď přechází do plynného 

skupenství a potom se projevuje zhoršováním 

kvality povrchu výrobků (tvoření šmouh, tzv. 

stříbření nebo bublinek), nebo vlhkost 

u hydrolyticky citlivých plastů (např. PBT) 

způsobuje chemické reakce, které se 

projevují odbouráváním materiálu (štěpení 

makromolekul) a tedy poklesem 

mechanických vlastností u plastů. Pro sušení 

byla použita stacionární sušárna VENTICELL, 

viz obr. 22. Materiály se před zpracováním 

sušily dle doporučení výrobce polymeru. 

Parametry sušení pro zvolené termoplastické matrice a masterbatche s MWCNT 

plnivy jsou uvedeny v tab. 7.   

Po vyjmutí granulátu ze sušárny došlo k přesnému odvážení dané masterbatche a 

příslušné čisté polymerní matrice na zvolené hmotnostní % zastoupení nanotrubic 

   Obrázek 22: Sušárna Venticell 
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v nanokompozitu. Z těchto směsi byly následně vyrobeny vstřikováním zkušební 

tělesa, aby nedošlo k opětovnému navlhnutí materiálů. Podmínky kondicionace 

odpovídají normě ČSN ISO 291. 

 

Tabulka 7: Parametry sušení granulátů 

Matrice 
Teplota 

sušení [°C] 
Doba sušení 

[hod.] 

PA 80 6 

PBT 120 4 

POM 120 4 

PC 120 4 

ABS 80 4 

 
3.3 NASTAVENÍ PARAMETRŮ VSTŘIKOVACÍHO PROCESU A 

PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ 

Pro vstřikování byl použit standardní vstřikovací stroj sloupové konstrukce 

ARBURG 270S 400-100, viz obr. 23. Pro výrobu zkušebních vzorků použitých 

k měření vybraných vlastností byla použita forma se středovým vyhazovačem, která 

měla výměnné vložky podle požadavků a standardů jednotlivých norem ISO. Pro 

výrobu vzorků pro měření povrchového odporu byla použita vložka ve tvaru desky 

o rozměrech 150x150x3 mm s kuželovým vtokem uprostřed. Forma má chladicí 

okruhy jak na straně tvárnice, tak tvárníku. Pro temperaci vstřikovací formy byl použit 

agregát TA3. 

 

Obrázek 23: Vstřikovací stroj Arburg 270S 400-100 
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 Zejména s ohledem na teplotní a smykové namáhání nanokompozitů bylo nutné 

nalézt nejenom parametry plastikace, ale hlavně vstřikování. Protože nesmělo dojít 

ke shlukování aglomerátů nanotrubic a také index toku taveniny (MFI) kompozitů 

s MWCNT byl nižší, než u čisté matrice, musely se upravit vstřikovací parametry tak, 

aby technologické parametry pro vstřikování zkušebních těles zajistily jejich výrobu. 

Vzhledem k tomu, že CNT má tepelnou odolnost 750 °C na vzduchu (viz kapitola 

2.1.3.3) nehrozí degradace CNT díky zpracovatelským teplotám. Upravené 

technologické parametry pro výrobu zkušebních těles jsou uvedeny v tab. 8. Tyto 

parametry byly vyzkoušeny a vybrány z několika zkušebních variant technologických 

parametrů a z hlediska výzkumu se jeví jako vhodné pro zpracování připravených 

nanokompozitů. 

 

Tabulka 8: Procesní parametry při výrobě zkušebních vzorků 

Druh 
materiálu 

Teplota tavící komory [°C] 
Vstřikovací 

rychlost 
Dotlak 

Teplota 
formy 

Zóna 5 Zóna 4 Zóna 3 Zóna 2 Zóna 1 [cm3/s] bar [°C] 

PP 270 265 260 255 245 30 480 60 

ABS 265 260 255 245 235 30 580 60 

POM 230 225 220 210 205 40 750 90 

PC 310 305 300 295 285 25 770 90 

PBT 260 255 250 245 235 30 560 80 

PA6 280 275 270 265 260 40 450 80 

 

Vzhledem k tomu, že tekutost taveniny čistého PP byla vyšší než PP s 5 % 

MWCNT, což je dáno díky silným Van Der Waalsovým silám mezi jednotlivými 

MWCNT v matrici, byly navýšeny vstřikovací parametry, protitlak, dotlak a bylo 

vstřikováno při vyšší teplotě formy a taveniny. Při výrobě zkušebních tělísek ze směsí 

z ABS musel být navýšen vstřikovací tlak a dotlak. Teplota taveniny byla zvýšena tak, 

aby nedegradovala termoplastická matrice. Pro výrobu kvalitních zkušebních tělísek 

z POM byla navýšena teplota taveniny a zvýšena vstřikovací rychlost o 10 cm3/s 



57 

 

 
 

Ing. Jan Vácha                      Fakulta strojní 

VÝZKUM APLIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIC V  POLYMERNÍCH MATRICÍCH                Katedra strojírenské technologie 

 

oproti doporučení výrobce čisté polymerní matrice. V případě vstřikování 

nanokompozitů z PC byla použita vyšší teplota taveniny, formy a navýšen protitlak. 

V případě PBT byla teplota taveniny na horní hranici doporučené výrobcem. Dále 

muselo dojít k navýšení vstřikovacího tlaku a dotlaku.  Při výrobě zkušebních tělísek 

z PA6 došlo k navýšení vstřikovacího tlaku, dotlaku a bylo vstřikováno při vyšší 

teplotě taveniny.  

Pro všechny materiály bylo nutno zvýšit teplotu taveniny tak, aby nedošlo 

k degradaci struktury. Výzkumem získané parametry ukazují, že lze tyto parametry 

použít pro zpracování a k výrobě plastových dílu při průmyslové výrobě. 

 

3.4 VÝZKUM FOLIACE  MWCNT V NANOKOMPOZITU 

Při zpracování nanokompozitu jsme předpokládali, že foliace uhlíkových 

nanotrubic je rovnoměrná, tak jak je uvedeno v [13, 14] a že je vytvořena vodivostní 

síť, která umožňuje přenos elektrického náboje, či tepla. K ověření rovnoměrné 

disperze CNT v polymerní matrici byla zvolena metoda rastrovací elektronové 

mikroskopie - SEM [83]. Pro pořízení snímků byl využit rastrovací elektronový 

mikroskop Tescan VEGA 3. VEGA 3 je univerzální systém určený jak pro nízké, tak 

pro vysoké vakuum. Obsahuje ultra rychlý skenovací systém s kompenzací 

statických a dynamických obrazových vad [83,84].  

K přípravě vzorků pro SEM bylo využito mrazové lámání (kryofrakturace), které 

může odhalit vyčnívající CNT, protože lom se ve zmrazeném materiálu šíří cestou 

nejmenšího odporu. Jako mrazící médium byl využit tekutý dusík, do kterého byly 

zkoumané vzorky vloženy na 20 min, následně výjmuty a zlomeny. Dále bylo nutné 

všechny vzorky pokovit pro pozorování SEM. Vzhledem k velkému množství vzorků 

a k tomu, že zjištění pozorovaná na snímcích pořízených SEM jsou podobná u všech 

zkoumaných materiálů, budou v následujícím textu uvedeny pouze snímky pro 

nanokompozity s PP matricí, která reprezentuje semikrystalické termoplastické 

matrice a PC matricí, která reprezentuje amorfní termoplastické matrice. 

 Na obr. 24 je ukázáno porovnání snímku čisté termoplastické matrice PP a snímku 

PP s 5 hm. % podílem MWCNT. Oba snímky jsou pořízeny při zvětšení 10 tis. krát a 

napětí 30 kV. Na snímku čisté PP polymerní matrice, viz obr. 24 (A) můžeme vidět 

několik světlých skvrn. To se připisuje přítomnosti nečistot v termoplastické matrici 

a postrádají jehlovitý vzhled CNT. Kryofrakturalizace vzorků rozděluje CNT, které 
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překračují lomovou plochu a na rozlomených plochách vyčnívají jako výčnělky. To je 

dáno vláknitou strukturou CNT. Tyto výčnělky vytvářejí velké množství sekundárních 

elektronů, které způsobují, že se objevují ve světlech SEM, jak to můžeme vidět na 

snímku PP s 5 hm. % MWCNT, viz obr. 24 (B). Snímek také dokazuje, že je zde 

předpoklad k vytvoření trojrozměrné propojené vodivé sítě a distribuce nanotrubic je 

homogenní. 

 

    

 

Na obr. 25 (A) je vidět snímek struktury PP s 5 hm. % MWCNT při zvětšení 10 tis. 

krát a napětí 30 kV a snímek (B) stejného místa při zvětšení 20 tis. krát a stejného 

napětí. Můžeme opět vidět na obraze odražených sekundárních elektronů, že jsou 

uhlíkové nanotrubice foliované v polymerní matrici rovnoměrně. Je zde splněn 

předpoklad k překonání perkolačního prahu a splnění podmínek vodivosti. Na 

detailnějším záběru obr. 25 (B) nejsou vidět velké aglomeráty CNT, můžeme spatřit 

pouze malé aglomeráty nanotrubic o velikosti maximálně několika μm. To je 

způsobeno zejména díky silným Van der Waalsovým silám mezi jednotlivými 

nanotrubicemi a díky unikátnímu poměru stran CNT, který umožňuje rovnoměrnou 

distribuci. To by mohl být např. u přírodních vláken problém. Zde je však tento jev 

(A)                                                        (B) 

Obrázek 24: Snímky pořízené SEM: vlevo (A) čistá polymerní matrice PP, 

vpravo (B) PP s 5 % MWCNT při zvětšení 10 tis. krát a napětí 30 kV 
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žádoucí, protože umožňuje vzájemné propojení nanotrubic a vytvoření vodivostní 

sítě, která má zároveň také vyztužující charakter zlepšující mechanické vlastnosti. 

Uvedené snímky dokazují, že použitá technologie přípravy nanokompozitů a použitá 

technologie vstřikování, včetně výzkumem získaných vstřikovacích parametrů 

umožňuje vyrábět výrobky pro ESD, EC a EMI aplikace. 

 

    

 

 Na obr. 26 je zobrazen snímek struktury PP s 1 hm. % MWCNT při zvětšení 10 tis. 

krát a napětí 20 kV. Stejně jak tomu bylo na snímcích PP s 5 hm. % MWCNT i zde je 

v obraze odražených sekundárních elektronů vidět již při 1 hm. % podílu MWCNT 

v PP matrici, že vícestěnné uhlíkové nanotrubice jsou foliované v polymerní matrici 

rovnoměrně a jsou zde pouze menší aglomerace. Obrázky dokazují, že již při malém 

hm. % podílu je v nanokompozitu vytvořena trojrozměrná vodivostní síť, která má vliv 

jak na mechanické, tak na elektrické vlastnosti. 

 

(A)                                                               (B) 

Obrázek 25: Snímky SEM polypropylenu s 5 hm. % MWCNT. Vlevo snímek (A) 

ukazuje homogenní rozmístění MWCNT při zvětšení 10 tis. krát a vpravo snímek 

(B) stejného místa ukazuje menší aglomeráty CNT při zvětšení 20 tis. krát. 
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Obrázek 26: Snímek SEM polypropylenu s 1 % hm. MWCNT ukazující homogenní 

rozmístění MWCNT při zvětšení 10 tis. krát a napětí 20 kV. 

 

Na obr. 27 můžeme vidět přímo snímek samotné masterbatche Plastycyl PP 2001 ve 

formě granulátu, která obsahuje 20 % hm. podíl MWCNT. Granulát byl zmrazen 

v dusíku a následně rozbit. Získaná drť byla pokovena a následně z ní byly pořízeny 

snímky pomocí SEM. Na snímku vlevo (A) můžeme vidět masterbatch Plastycyl PP 

2001 při zvětšení 1 tis. krát a vpravo na snímku (B) stejné místo při zvětšení 5 tis. 

krát. při strejném napětí 30 kV. Ty snímky ukazují vysokou distribuci MWCNT 

v polymerní matrici oproti zkoumaným nanokompozitům. Matrice PP je nanotrubicemi 

doslova prosycena a je zde vytovřena silná vodivostní síť. Takto vysoký podíl CNT 

v matrici je limitní pro zpracování materiálu technologií vstřikování plastů z důvodů 

silných interakcí mezi CNT, které brzdí tok taveniny polymeru. Obr. 28 poskytuje také 

pohled na masterbatch Plastycyl PP 2001, avšak při větším přiblížení 10 tis. krát. Na 

tomto snímku můžeme vidět, že při vyšších koncentracích plniva se vytváři, již menši 

shluky aglomerátu MWCNT. Na určitých místech, jsou vidět vyčnívající menší 

aglomerace nanotrubic. Tento detailní snímek dokazuje, že vzhledem k silné foliaci 

při vyšších koncentracích MWCNT v termoplastických matricích by mohli tyto 

aglomeráty způsobovat problémy nejen při zpracování, ale také pro celkovou 
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pevnost dílů, protože by v těchto místech mohli tyto shluky vzhledem k vyšší 

koncentraci napětí způsobovat nižší pevnost, nebo v krajním případě praskání dílů. 

Proto je jedním z výsledků této práce zjištění, že při přípravě nanokompozitů 

technologií vstřikování dochází k rozbití těchto shluků a získání ronoměrné foliace. 
 

       

 

 

Obrázek 28: Snímek SEM materiálu Plastycyl PP 2001 při zvětšení 10 tis. krát 

    (A)      (B) 

Obrázek 27: Snímek materiálu Plastycyl PP 2001. Vlevo na snímku (A) jsou ukázany 

aglomerace MWCNT při zvětšení 1 tis. krát. Na obrázku (B) je zobrazeno stejné 

místo při zvětšení 5 tis. krát. 
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 Pro srovnání s PP matricí jsou zde zobrazeny snímky termoplastické matrice 

polykarbonátu PC. Jak již bylo zmíněno výše, u všech zkoumaných materiálů, byla 

pozorovaná podobná foliace MWCNT v nanokompozitech. Na obr. 29 je vidět snímek 

(A) struktury PC s 5 hm. % MWCNT při zvětšení 2,5 tis. krát a napětí 30 kV a snímek 

(B) při zvětšení 10 tis. krát a napětí 20 kV. Stejně jako na snímcích PP matrice jsou 

uhlíkové nanotrubice foliované v PC polymerní matrici rovnoměrně. Je zde splněn 

předpoklad k překonání perkolačního prahu a splnění podmínek vodivosti. Na 

detailnějším záběru obr. 29 (B) jsou vidět menší aglomeráty nanotrubic o velikosti 

maximálně několika μm. Tyto zjištění dokazují, že i u termoplastických matric s horší 

tekutostí jako je PC je možné při dobře zvolené technologii přípravy nanokompozitů 

a použité technologii vstřikování, včetně vhodně zvolených procesních parametrů 

vstřikování jako tomu bylo v tomto výzkumu, výrábět díly ve průmyslové vyrobě 

s dostatečnou foliací pro elektronické aplikace EC, EMI, atd. Rovněž je dokázáno, že 

při výrobě se menší shluky MWCNT v masterbatche homogenně foliují v matrici. 

 

   

. 

 

(A)                                                                    (B) 

Obrázek 29: Snímky SEM polykarbonátu s 5 hm. % MWCNT. Vlevo snímek (A) při 

zvětšení 2.5 tis. krát a vpravo snímek (B) při zvětšení 10tis. krát. 
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3.5 VÝZKUM ELEKTRICKÉ VODIVOSTI NANOKOMPOZITŮ 

Vzhledem k deklarovaným elektrickým vlastnostem CNT (viz kap. 2.1.3.2) bude 

v další části dizertační práce proveden výzkum elektrické vodivosti nanokompozitů 

pro různé polymerní matrice a různé hmot. % podíly plniva. Cílem výzkumu bylo 

nejen získat data, která ukazují jakou vodivost má daná termoplastická matrice, ale 

také data, podle kterých by se daly elektrické vlastnosti termoplastických matric 

predikovat a tedy aplikovat nanokompozity s MWCNT.  

Mnoho odborných studií používá pro hodnocení rezistivity metodu čtyřvodičového 

měření odporu z důvodu přesnosti měření a porovnatelnosti výsledků 

zaznamenaných na různých výzkumných pracovištích. Pokud bychom využili 

běžných dvouvodičových metod (přímé metody, substituční, můstkové) byla by 

výsledná hodnota ovlivněna odpory (přechodovým, přívodních vodičů) 

a termoelektrickým napětím. Z tohoto důvodu byla zvolena metoda čtyřvodičového 

měření elektrického odporu. Měření měrného objemového odporu touto metodou 

probíhá pomocí potenciometrických elektrod a je popsáno normou ČSN EN ISO 

3915.  Při čtyřvodičovém zapojení je zkušební vzorek opatřen čtyřmi kontakty. Vnější 

proudové kontakty (1), se připojí sériově do obvodu se zdrojem napětí. Mezi vnitřními 

kontakty (2) se měří napětí. Vzdálenost mezi elektrodami se značí d. Schematicky je 

čtyřbodové zapojení znázorněno na obr. 30. 

 

Obrázek 30: Schéma metody čtyřvodičového měření elektrického odporu 

 

V takto zapojeném systému měříme odpor mezi napěťovými elektrodami. Odpor 

přívodů k proudovým zapojením, ani jejich přechodový odpor se v tom případě 
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neuplatní. Pokud je však odpor voltmetru větší než odpor R, teče voltmetrem 

zanedbatelný proud vůči proudu a přívod k voltmetru a kontaktům mezi napěťovými 

elektrodami se neuplatní. Takto probíhá měření odporu přímou metodou. 

Čtyřvodičová metoda se v praxi využívá pro měření měrného elektrického odporu 

vstřikovaných dílů. Výhodou této metody je schopnost měření i při nízkých 

koncentracích vodivého plniva v polymerní matrici vzhledem k vysoké citlivosti. Pro 

výpočet měrného objemového elektrického odporu platí vztah 

 

     𝝆𝑽 =
𝑹 𝒙 𝑨

𝒅
     (23) 

 

kde ρV je objemový měrný elektrický odpor (rezistivita) [Ω.cm], A je plocha průřezu 

měřeného vzorku [cm2], d je vzdálenost mezi potenciometrickými elektrodami [cm].  

 

3.5.1 Návrh a výroba měřícího zařízení  

Pro měření a výzkum schopností polymerních nanokompozitů vést elektrický 

náboj, nebylo bohužel na TUL žádné zařízení. Proto jsem se rozhodl toto zařízení 

nejprve navrhnout a poté zhotovit podle normy ČSN EN ISO 3915, která využívá 

čtyřvodičovou metodu, v jejímž textu je popsáno schéma, možnosti použití materiálů 

pro elektrody a předepsané podmínky, které musí zařízení a vodičové obvody 

splňovat. Nejprve bylo třeba vyrobit potenciometrické elektrody, které mají jasně 

definovaný tvar s přesně definovaným odporem materiálu. Po rešerži materiálů, byla 

vybrána ocel třídy 17 240, jejíž odpor byl vhodný pro výrobu potenciometrických 

elektrod. Sestrojit upínací zařízení bylo mhohem složitější, protože v normě je pouze 

uvedeno, jak musí být obvod zapojen a jaký by měli mít odpor přenosové elektrody 

a upínací zařízení. Pro tělo upínacího zařízení byla proto zvolena PP termoplastická 

matrice, která měla vhodný odpor. Po několika návrzích těla upínacího zařízení 

a jejich odzkoušení byla vybrána nejvhodnější varianta, která pro přenos elektrického 

náboje používá stejný materiál jako potenciometrické elektrody. Po odzkoušení byla 

provedena kompletace se zařízením pro záznam hodnot a měřicího zařízení 

viz obr. 31. Měřící zařízení se skládá z napájecího zdroje, voltmetru a ampérmetru, 

viz obr. 32. Jako zdroj napájení byl použit Hadex G855, jako voltmetr byl použit 

digitální multimetr Agilent 34411A a jako ampérmetr byl použit digitální multimetr 

Agilent 34401A. 
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Obrázek 31: Obrázek potenciometrických elektrod a upínacího nástroje 

  

 

Obrázek 32:  Měřící zařízení pro měření měrného elektrického odporu 

 

3.5.2 Výsledky měrného elektrického odporu nanokompozitů 

Měření měrného elektrického odporu probíhalo podle normy ČSN EN ISO 3915, 

podle které bylo měřící zařízení také navrženo a zhotoveno. Měření byla prováděna 
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při napětí U = 5 V, na 10 vzorcích a to na dvou různých místech každého vzorku 

všech zkoumaných termoplastických matric s hmot. % MWCNT. Vzdálenost mezi 

potenciometrickými elektrodami je dána normou a byla 10 mm. Před samotným 

měřením bylo třeba ještě všechny zkoumané vzorky kondicionovat a na každy 

z konců nanést 5 mm širokou vodivou vrstvu pro zajištění dokonalého vodičového 

propojení s upínacím zařízením, viz obr. 33. Všechny tyto kroky jsou předepsány 

a odpovídají dané normě. Pro nanesení vodivé vrstvy na okraje měřených vzorků 

byla použita stříbrná pasta Acheson Silver DAG 1415, která se využívá například pro 

nanášení vodivých vrstev (pokovování vzorků) pro SEM, po jejíž aplikaci je nutné 

pastu cca 5min nechat zaschnout. 

 

 

Obrázek 33: Zkoumaný vzorek s nanesenou vodivou vrstvou a vrchní pohled na 

upínací zařízení 

 

V tab. 9 můžeme vidět podmínky měření měrného objemového elektrického 

odporu čtyřvodičovou metodou. 
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Tabulka 9: Podmínky měření rezistivity 

Stanovení elektrických vl. 

norma  ČSN EN ISO 3915 

rozměr vzorků 80 x 10 x 4 mm 

počet měřených míst 2 

způsob kondicionace ČSN EN ISO 3915 

použité napětí 5 V 

vzdálenost elektrod 10 mm 

 

V tab. 10 jsou uvedeny naměřené a výzkumem získané hodnoty objemového 

elektrického měrného odporu nanokompozitů s rozdílnou termoplastickou matricí 

a rozdílným hm. % MWCNT. Hodnoty čisté polymerní matrice jsou převzaty 

z materiálových listů zkoumaných materiálů a jsou zde uvedeny z hlediska srovnání. 

 

Tablka 10: Výsledné hodnoty objemového měrného elektrického odporu 

Objemový měrný elektrický odpor [ohm.cm] 

Materiál 
Čistý 

polymer 

1 % 
hmot. 

MWCNT 

Směr. 
odchylka 

2 % 
hmot. 

MWCNT 

Směr. 
odchylka 

5 % 
hmot. 

MWCNT 

Směr. 
Odchylka 

PA 1,00E+14 5,11E+04  5,2E+03 4,05E+03  6,2E+02 3,23E+02  29,8 

PP 1,00E+13 8,43E+04  4,7E+03 3,40E+03  3,3E+02 3,40E+01  1,69 

PC 1,00E+13 1,90E+03  8,9E+02 2,00E+02  81 1,87  0,7 

ABS 1,00E+12 5,02E+04  7,8E+03 3,32E+03  3,2E+02 5,28E+02  63,4 

PBT 1,00E+14 4,30E+03  3,8E+02 3,94E+02  81,2 2,5  0,9 

POM 1,00E+13 5,42E+02 50 6,06  2,4 0,65  0,2 

 

U všech zkoumaných materiálů můžeme pozorovat výrazný pokles objemového 

elektrického měrného odporu (zvýšení vodivosti) mezi čistým polymerem 

a nanokompozitem. Z výsledků je zřejmé, že v oblasti kolem 1% hm. MWCNT 

dochází ke skokovému poklesu a to až o 10 řádů a se zvyšujícím se podílem 
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MWCNT v matrici rezistivita dále klesá, ale již pozvolnějším tempem. To je 

způsobeno tím, že kolem 1 hmot. % podílu MWCNT v matricích dochází překonání 

perkolačního prahu elektrické vodivosti. 

Největší nárust elektrické vodivosti (resp. rezistivity) můžeme pozorovat u PBT, 

kde pří zvýšení obsahu CNT v matrici z 0 % na 5 % vzroste vodivost (resp. klesne 

rezistivita) o 14 řádů. Nejvyšší vodivost při 5 hm. % podílu MWCNT v matrici 

0,65 ohm.cm a zároveň také vysoký nárůst elektrické vodivosti (resp. rezistivity) 

můžeme pozorovat u POM, kde pří zvýšení obsahu CNT v matrici z 0 % na 5 % 

vzroste vodivost (resp. klesne rezistivita) o 13 řádů. Již při 1 hm. % podílu vodivého 

plniva stoupá vodivost o 11 řádů, a proto se tento typ matrice jeví jako nejvhodnější 

pro výrobu dílů určených pro ESD, EMI, RFI a EC aplikace. Výsoké zvýšení vodivosti 

můžeme pozorovat také u PC, PA kde je pozorován pokles u 1 hm. % MWCNT 

o 10 řádů oproti čisté matrici. Nejnižší pokles rezistivity (zvýšení vodivosti) je 

pozorováno u nepolární matrice PP a ABS, kde díky obsaženému kaučuku můžeme 

sice vidět také zvýšení vodivosti o několik řádů, protože v okolí 1 hm. % podílu 

vodivého plniva dochází k překročení perkolačního prahu, avšak výsledná vodivost je 

nižší než u ostatních zkoumaných materiálů, viz obr. 34.  

 

Obrázek 34: Závislost měrného objemového odporu na obsahu vodivého plniva pro 

všechny zkoumané materiály 
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Na obr. 35 je zobrazena závislost měrné objemové rezistivity na obsahu vodivé 

komponenty pro jednotlivé studované polymerní materiály. Z obrázku je patrné, že se 

zvyšujícím se obsahem vodivé komponenty CNT se zvyšuje elektrická vodivost, resp. 

klesá rezistivita pro všechny studované polymerní matrice. Jedním z dílčích cílů této 

práce bylo sestavit modely, podle kterých by se dala predikovat rezistivita daného 

materiálu nad perkolačním prahem. Závislost objemové rezistivity na obsahu vodivé 

komponenty nad perkolačním prahem (≥1 hm. % CNT) je možno aproximovat 

pomocí mocninné funkce, která je v souladu se vztahy uvedenými v práci 

CLINGERMANNA [86] 

     𝝆𝑽 =  𝝆𝑽𝑷𝑪𝑵𝑻𝑿
   (24) 

 

kde ρVP je objemová rezistivita pro 1 % hm. MWCNT v matrici, CNT je hm. % 

MWCNT v matrici a parametr X je závislý na typu termoplastické matrice.  

Na obrázku 35 tedy můžeme vidět kromě vyjádřené závislosti také proloženou 

mocninou funkci s jejím vyjádřením. Všechny zobrazené regresní modely jsou 

získané metodou nejmenších čtverců pro všechny zkoumané materiály. Pearsonův 

korelační koeficient 0.99, 0.98 ukazuje na vysokou korelaci změřených výsledků. 

Nezávisle proměnná je ve všech případech se závisle proměnnou spjata silnou 

závislostí a ukazuje se, že navržený regresní model je tedy statisticky významný. 

Vzhledek k tomu, že tato práce se věnovala obsahu plniva v blízkosti a nad 

perkolačním prahem, mohou být tyto vztahy, které vycházejí také ze vztahů nad 

prahem perkolace, využity pro predikování hodnot rezistivity nad 1% hm. MWCNT 

v dané termoplastické polymerní matrici. Právě tento obsah vodivého plniva v matrici 

vykazuje chování kolem oblasti perkolačního prahu. 

Schopnost nanokompozitů vodit a překonat perkolační práh již při velmi nízkém 

obsahu CNT v matrici, oproti jiným vodivým plnivům, je dáná jednak jejich vysokou 

vodivostí a také jejich velmi velkým poměrem stran, který nemá žádný jiný materiál 

na světě, díky kterému jsou schopny vytvářet vodivostní síť, aniž by se samotná 

vlákna dotýkala. Schopnost vést elektrický náboj je pak způsobena přeskokovým, 

nebo tunelovým mechanizmem a to u všech zkoumaných nanokompozitů v okolí 

1 hm. % MWCNT, kde je pozorováno překonání hranice perkolace. Z tohoto důvodu 

jsou zde uvedeny také hodnoty měrného odporu čistých termoplastických 

polymerních matric. 
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Obrázek 35: Závislost objemové rezistivity na obsahu vodivé komponenty ve všech 

zkoumaných polymerních matricích v oblasti nad perkolačním prahem proložené 

mocninnou funkcí 

 

V tabulce 11 jsou zobrazeny výsledky mocniných funkcí objemové rezistivity 

zkoumaných termoplastických matric s vypočtenou měrnou rezistivitou pro 3, 4 

hm. % MWCNT. 
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Tabulka 11: Mocniné funkce měrné elektrické vodivosti nanokompozitů pro 

všechny zkoumané termoplastické matrice 

Materiál ρVP X 
ρV pro 3 
hm.% 

MWCNT 

ρV pro 4 
hm.% 

MWCNT 

PA 5,11E+04 -3,097 1,70E+03 6,97E+02 

PP 8,43E+04 -4,661 5,03E+02 1,31E+02 

PC 1,90E+03 -3,24 54,1 21,3 

ABS 5,02E+04 -2,433 3,46E+03 1,72E+03 

PBT 4,30E+03 -3,455 96,6 35,7 

POM 5,42E+02 -3,422 12,6 4,7 

 

Jedním z hlavních cílů této práce je výzkum aplikačních možnosti využítí 

zkoumaných nanokompozitů jako náhrady za v současnosti jiné používané materiály 

v průmyslu. Lze tedy konstatovat, že výsledky vodivosti s 5 hm. % MWCNT v matrici 

ukazují na možné využití těchto nanokompozitů jako nahrady za materiály, kde je 

zapotřebí použít mnohem vyšší objemy (20% - 40% hm.) jiných vodivých plniv jako 

jsou např. kovová, uhlíková vlákna, uhlíkové saze, atd., která mají však mnohem 

menší poměr stran, než CNT. Tyto klasické kompozity nejsou schopny vytvořit pro 

nízké % objemy plniva dobrou vodivostní síť. Při nízkých % objemech plniva se musí 

na tyto kompozity nášet vodivá vrstva (nejčastějí měděná, měděno-stříbrná), která 

zajištuje požadovanou měrnou elektrickou vodivost kompozitů, což je velmi nákladná 

technologie. 

 

3.6 VÝZKUM ELEKTROMAGNETICKÝCH STÍNÍCÍCH VLASTNOSTÍ 

Připravené nanokompozity byly zkoumány také z hlediska jejich 

elektromagnetických vlastností, konkrétně na elektromagnetickou stínící účinnost SE. 

V současné době se používá různých metod měření stínící účinnosti např. metoda 

stíněné schránky, jejíž nevýhodou je obtížné dosažení vhodného elektrického 

kontaktu mezi testovaným vzorkem a stíněnou schránkou a omezený rozsah 

použitých frekvencí při měření. Metoda stíněné schránky však vykazuje velký rozdíl 
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výsledků pořízených na různých pracovištích v řádech několika dB. Dále se používá 

metoda stíněného prostoru, která je založena na vojenské normě MIL-STD-285, 

která byla vyvinutá pro potřeby armády USA. Další je metoda koaxiálního 

přenosového vedení, která se vyznačuje porovnatelnatostí měření získaných na 

ruzných pracovištích. Znalost stínící účinnosti zkoumaných nanokompozitů by 

umožnila využítí těchto materiálů jako náhrady za kompozity do kterých se 

v současnosti přidávají vodivá plniva (kovová vlákna, saze, uhlíková vlákna) při 

vyšších koncentracích až 35%, za cenu změn vlastností polymerní matrice, které se 

dále pokovují, což velmi zvyšuje náklady z důvodu nutného využití další technologie, 

která navíc limitována nutnou adhezí materiálu a vodivé vrstvy. Využítí MWCNT 

v polymerních matricích by umožnilo použití v libovolném typu termoplastické matrice 

s možností využítí jejích vlastností bez nutnosti pokovovat povrch. 

 

3.6.1 Metoda hodnocení elektromagnetické stínící účinnosti 

Pro hodnocení efektivity elektromagnetického stínění (SE) polymerních 

nanokompozitů byla použita metoda koaxiálního přenosového vedení podle normy 

ASTM D4935-10, která je určená pro hodnocení plošných materiálů. Tato norma 

pracuje s předpokladem dopadu rovinné vlny na stínící přepážku v blízké zóně 

elektromagnetického pole pro frekvenci 30 MHz až 1.5 GHz. Měřící přípravek se 

skládal z držáku vzorku koaxiálního tvaru (výrobce Electro-Metrics, Inc., model EM-

2107A), viz obr. 36, jehož vstup a výstup byl připojen k obvodovému analyzátoru. Pro 

generování a přijímání elektromagnetického signálu byl použit obvodový analyzátor 

Rhode&Schwarz ZNC3 viz obr. 37. Touto technikou je možno rozlišit odraženou, 

pohlcenou a prošlou energii. Při využití této měřící metody je použito 50 Ω koaxiální 

vedení o vnitřním průměru 33 mm a vnějším průměru 75 mm a speciální adaptér 

o průměru 133 mm vybavený přírubou, která spojuje obě části adaptéru. Vzorky 

mohou mít tvar destičky, nebo kruhu. S řádně upevněnou přírubou se chyba měření 

pro výše uvedený rozsah pohybuje okolo 5 dB [80], dynamický rozsah při použití této 

metody je okolo 100 dB. Kontaktní odpor mezi vzorkem a držákem by měl být nižší 

než 0,2 Ω.cm [80]. 
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Obrázek 36: Schéma měření efektivity stínění pomocí koaxiálního přerušeného 

vedení (vpravo), fotografie měřící hlavice (vlevo) 

 

 

Obrázek 37: Zařízení pro měření elektromagnetické stínící účinnosti s obvodovým 

analyzátorem Rhode&Schwarz ZNC3. 
 

 Efektivita elektromagnetického stínění byla měřena vždy na 10 různých vzorcích 

pro nanokompozity s rozdílnou termoplastickou matricí a rozdílným hm. % MWCNT. 

Podmínky měření jsou uvedeny v tab. 12. Parametry pro stanovení procentuální 

elektromagnetické stínící účinosti  jsou uvedeny v tab. 13. 
 

Tabulka 12: Podmíny měření elektromagnetické stínící účinnosti 

stanovení stínící účinnosti 

norma  ASTM D4935-10 

rozměr vzorků 150 x 150 x 2 

měřící frekvence 30 MHz – 1,5 GHz 
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Tabulka 13: Stanovení procentuální stínící účinnosti 

Stupeň 
Elektromagnetická 

stínící účinnost - SE 
Procentuální stínící 

účinnost - ES 

5 - Excelentní SE > 30 dB ES > 99,9% 

4 - Velmi dobrá 30 dB ≥ SE > 20 dB 99,9% ≥ ES > 99,0% 

3 - Dobrá 20 dB ≥ SE > 10 dB 99,0% ≥ ES > 90,0% 

2 -mírná 10 dB ≥ SE > 7 dB 90,0% ≥ ES > 80,0% 

1 - Slabá 7 dB ≥ SE > 5 dB 80,0% ≥ ES > 70,0% 

 

3.6.2 Výsledky elektromagnetické stínící účinnosti 

V tab. 14 jsou uvedeny výsledky elektromagnetické stínící účinnosti při frekvenci 

1,5 GHz, což byla nejvyšší měřená frekvence, která má blízko například k frekvenci 

mobilních telefonů. Z naměřených dat je patrné, že u všech měřených 

nanokompozitů s různým hm. % podílem MWCNT vidíme vzrůst stínících schopností 

u vzorků s tloušťkou pouhé 2 mm. Vzhledem k zaměření práce na díly vyráběné 

technologií vstřikování, byla zvolena tloušťka měřené desky 2 mm, protože 

z provedené rešerže vyplývá, že velká část výzkumných prací byla zaměřena na 

tenkovrstvé filmy, či nátěry. Čisté polymerní matrice vykazují nulovou stínící účinnost, 

a proto nejsou v tabulce zahrnuty 
 

Tabulka 14: Výsledky elektromagnetické stínící účinnosti 

Elektromagnetická stínící účinnost SE [dB] při frekvenci 1,5 GHz 

Materiál 
1 hmot.% 
MWCNT 

směr. 
odchylka 

2 hmot.% 
MWCNT 

směr. 
odchylka 

5 hmot.% 
MWCNT 

směr. 
odchylka 

ABS 0,34  0,15 2,01  0,45 11,28  1,05 

PA 1,28  0,55 2,77  0,75 10,53  0,46 

PBT 4,29  0,99 6,23  0,68 15,5  0,69 

PC 2,34  0,26 5,53  0,52 16,68  1,04 

POM 4,2  0,34 11,39  0,98 27,08  1,06 

PP 0,36  0,10 1,09  0,38 6,33  1,23 
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 Z výsledků je zřejmé, že obsah vodivého plniva a použitá matrice má zásadní vliv 

na elektromagnetickou stínící účinnost. Nejvyšší nárůst můžeme pozorovat u POM, 

který vykazuje mnohem vyšší stínící účinnost, než ostatní polymerní materiály. 

Můžeme pozorovat zvýšení oproti čisté matrici, která má nulovou stínící účinnost na 

11,39 dB pro 2 hm. % podíl MWCNT v matrici, což je podle hodnocení již dobrá 

stínící účinnost kolem 90 %.  Tento nanokompozit však při 5 hm. % podílu MWCNT 

vykazuje stínící účinnost již 27,08 dB, což je oproti 1% hm. MWCNT vzrůst o 645%. 

To představuje velmi dobrou 99 – 99,9 % stínící účinnost. Tento materiál se tedy jeví 

jako nejvhodnější k využití pro EMI, RFI aplikace. Další vysoké zvýšení je 

zaznamenáno u PBT, kde je vidět nejvyšší nárůst pro 1 hm. % MWCNT v matrici. 

Konkrétně 4,29 dB. Pro 5 hm. % MWCNT vykazuje tento materiál stínící účinnost 

15,5 dB, což je 90% - 99% stínící účinnost. Podobného výsledku dosáhl také PC, 

který má při stejném obsahu vodivého plniva stínící účinnost 16,68 dB, což je také 

90% - 99% elektromagnetická stínící účinnost. Nejnižší nárůst můžeme pozorovat 

u matrice PP, kde je vidět nárůst pro 5 hm. % MWCNT v matrici pouze 6,33 dB, což 

je pouze mírná % stínící účinnost kolem 80%-90% viz obr. 38, kde je zobrazena 

závislost efektivity elektromagnetického záření pro frekvenci 1.5 GHz na obsahu 

vodivé komponenty (CNT) pro všechny nanomateriály. Čisté termoplatické matrice 

vykazují nulovou stínící účinnost, z toho důvodu, je vždy počátek v nule. 
 

 

Obrázek 38: Závislost stínící účinosti na obsahu plniva při frekvenci 1,5 GHz 
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Jedním z dílčích cílů této práce bylo sestavit modely, podle kterých by se dala 

predikovat stínící účinnost. Jedna predikce je založená na korelaci mezi vodivostí 

a stíněním, tato predikce je založená na znalosti stínící účinosti kolem perkolačního 

prahu. Výsledky ukazují, že k překonání perkolačního prahu pro stínící účinnost 

dochází mezi 1 - 2 hmot. % podílem MWCNT v matrici. Závislost elektromagnetické 

stínící účinnosti na obsahu vodivé komponenty nad perkolačním prahem (≥1 hm. % 

CNT) je možno aproximovat pomocí stejné mocninné funkce, která je použita pro 

aproximaci elektrické vodivosti v pozměněnném tvaru 

 

    𝑺𝑬 =  𝑺𝑬𝑷𝑪𝑵𝑻𝑿
    (26) 

 

kde SEp je stínící účinnost pro 1 % hm. MWCNT v matrici, CNT je % hm. MWCNT 

v matrici a parametr X je závislý na typu termoplastické polymerní matrice. 

 

Na obr. 39 je zobrazena závislost elektromagnetické stínící účinosti při frekvenci 

1,5 GHz s vyjádřenou závislostí a proloženou mocninou funkci s jejím vyjádřením pro 

jednotlivé polymerní matrice. Výsledné regresní modely byly získaný metodou 

nejmenších čtverců. Pearsonův korelační koeficient 0,98 - 1 ukazuje na vysokou 

korelaci změřených výsledků. Nezávisle proměnná je ve všech případech se závisle 

proměnnou spjata silnou závislostí a ukazuje se, že navržený regresní model je tedy 

statisticky významný.  Závislost efektivity elektromagnetického záření pro frekvenci 

1.5 GHz na obsahu vodivé komponenty CNT potvrzuje, že při této frekvenci převládá 

vodivostní složka kompozitu. Nejvyšší vodivost byla zaznamenána u POM a stejný 

materiál vykazuje nejvyšší elektromagnetickou stínící účinnost. Podobně dobré 

výsledky zaznamenaly také PBT a PC. Tento fakt je potvrzen u všech pozorovaných 

materiálů a je tudíž pravděpodobná možnost korelace mezi stínící efektivitou 

a rezistivitou. Je zřejmé, že všechny čisté polymerní matrice bez vodivé mřížky 

vykazují nulovou schopnost stínit elektromagnetické záření. Vzrůst efektivity stínění 

na obsahu vodivé komponenty je tedy možno vyjádřit pomocí výše popsané 

mocninné funkce, viz obr. 49, který může být s výhodou využit pro předpověď 

požadované stínící účinnosti. Pouze u materiálů s vyšší stínící účinností (vodivostí) 

PBT, PC a hlavně POM výsledky vykazují rovněž možnost aproximace pomocí 
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lineární funkce, která však není úplně vhodná pro materiály s menší stínící účinností 

(vodivostí) jako je PP, PA a ABS. 

 

 

  

 

 

Obrázek 39: Závislost elektromagentické stínící účinnosti na obsahu MWCNT ve 

všech zkoumaných materiálech v oblasti nad perkolačním prahem proložená 

mocninnou funkcí s jejím vyjádřením 
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Na obr. 40 je zobrazena závislost účinnosti elektromagnetického stínění na 

frekvenčním pásmu 30 MHz až 1,5 GHz pro veškeré sady zkoumaných vzorků 

(matrice, % MWCNT) 

 

 

 

Obrázek 40: Závislost stínící účinnosti na měřené frekvenci 30 MHz – 1,5 GHz pro 

všechny zkoumané materiály 
 

Výše zobrazené frekvenční závislosti efektivity elektromagnetického stínění 

zkoumaných nanokompozitních vzorků ukazují nejprve pokles stínící účinnosti, který 
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je patrnější zejména u nižších obsahů vodivého plniva. To je dáno a potvrzuje to fakt, 

že stínění je závislé na vodivosti materiálu se stoupající měřenou frekvencí. Se 

vzrůstající frekvencí, kdy začíná převládat vodivá složka, však můžeme pozorovat 

stabilizaci a je patrné, že měření nevykazuje velké výkyvy. To naznačuje, že výsledky 

jsou založeny na stabilních datech. Z obrázků lze pozorovat, že vzorky s nejvyšším 

obsahem vodivé komponenty (MWCNT) dosahují nejvyšší stínící účinnosti v celém 

frekvenčním pásmu. Potvrzen byl předpoklad, že efektivita elektromagnetického 

stínění vzrůstá s rostoucím obsahem vodivé složky ve vzorku nanokompozitu. 

Pro srovnání na obr. 41 je zobrazena závislost stínící účinnosti na měřené 

frekvenci pro 1%, 2%, 5% hm. MWCNT pro všechny zkoumané polymerní matrice. 

Můžeme konstatovat, že všechny zkoumané materiály vykazují při stejném obsahu 

CNT podobné frekvenční chování průběhu. 

  

       

 

Obrázek 41: Závislost stínící účinnosti na měřené frekvenci pro 1%, 2%, 5% hm. 

MWCNT ve všech zkoumaných nanokompozitech 
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3.7 MOŽNOSTI PREDIKCE ELEKTROMAGNETICKÉHO STÍNĚNÍ 

Jak bylo popsáno výše, měření účinnosti elektromagnetického stínění vyžaduje 

použití speciálních zařízení a výsledné hodnoty mohou být ovlivněny použitou měřící 

metodou a pracovištěm. Z toho důvodu byla pro měření EMI zvolena metoda 

koaxiálního přenosového vedení, která se vykazuje vysokou porovnatelností 

měřených výsledků na různých pracovištích a malou chybou. Proto výsledky této 

korelace vykazují nízkou chybu a vysokou porovnatelnost. Z teoretických znalostí 

elektromagnetického pole je známo, že pro vyšší frekvence postačuje měření 

elektrické složky elektromagnetického pole. Z tohoto důvodu byl zkoumán vztah mezi 

elektrickými vlastnostmi, které jsou snadněji měřitelné (nevyžadují sofistikované 

zařízení) a efektivitou elektromagnetického stínění s cílem predikovatelnosti hodnoty 

účinnosti elektromagnetického stínění na základě znalosti elektrické vodivosti 

materiálu. Všechna data jsou zpracována, vyhodnocena a vyobrazena pomocí 

programu Matlab 9.2 verze 2017. 

3.7.1 Korelace mezi elektrickou vodivostí a elektromagnetickou 
stínící účinností 

Již bylo mnohými studiemi potvzeno, elektromagnetická stínící účinnost a měrná 

elekrická rezistivita vzorků mohou být statisticky závislé. Doposud však bylo jen velmi 

málo experimentů provedeno na polymerních dílech s MWCNT vyrobených 

technologií vstřikování a proto byla vypracována tato dizertační práce. Bylo zjištěno, 

že na korelaci má velký vliv v jaké oblasti perkolačního prahu se nachází 

% hmotnostní podíl nanoplniva. Jedním z hlavních cílů této práce bylo sestavit 

modely, podle kterých by se dala predikovat elektromagnetická stínící účinnost na 

základě znalostí elektrické vodivosti daného nanokompozitního materiálu. Pro 

aproximaci pomocí lineární mocniné funkce se použil vztah, který vyjadřuje závislost 

stínící účinnosti na objemové rezistivitě nad perkolačním prahem a můžeme ho 

vyjádřit ve tvaru 

 

    𝑺𝑬 = 𝑲𝟏 𝐥𝐧(𝝆𝑽) + 𝑲𝟐   (27) 

 

kde SE je efektivita elektromagnetického stínění [dB], ρV objemová rezistivita [Ω], K1, 

K2 jsou konstanty závislé na frekvenci a na typu termoplastické polymerní matrice. 

 Tento vztah můžeme využít hlavně v oblasti nad perkolačním prahem, kde je již 

dostatek obsahu vodivé komponenty. Pro ověření korelace mezi elektrickou 
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vodivostí, resp. objemovou rezistivitou a elektromagnetickou stínící účinností jsou 

využity všechny zkoumané polymerní matrice s plnivem MWCNT. 

Na obr. 42 je vlevo zobrazena závislost účinnosti elektromagnetického stínění na 

přirozeném logaritmu objemové rezistivity pro všechny zkoumané materiály 

o frekvenci 1.5 GHz, která je vpravo proložena získanými lineárními regresními 

modely. Frekvence 1.5 GHz vybraná pro korelaci je nejvyšší měřená a přibližuje se 

frekvencím používaným většinou elektrických spotřebičů. 

 

    

Obrázek 42: Korelační závislost stínící účinnosti na přirozeném logaritmu 

objemové rezistivity (vlevo) a s proloženými lineárními modely (vpravo)  

 

Z obrázku je zřejmé, že všechny zkoumané nanonokompozity se vyznačují dobrou 

stínící účinností (nejhůře PP) a korelace by se dala proložit jednotnou lineární funkcí. 

Na obr. 43 můžeme pozorovat závislost účinnosti elektromagnetického stínění na 

přirozeném logaritmu objemové rezistivity pro zkoumané polymerní nanokompozity 

s lineárním regresním modelem získaným metodou nejmenších čtverců. Pearsonův 

korelační koeficient 0.87 - 0,99 ukazuje na vysokou korelaci změřených výsledků. 

Nezávisle proměnná je ve všech případech se závisle proměnnou spjata silnou 

lineární závislostí a ukazuje se, že navržený lineární regresní model je tedy 

statisticky významný. 

Vysoká korelace mezi účinností elektromagnetického stínění a měrnou objemovou 

rezistivitou je potvrzena pro všechny zkoumané polymerní materiály obsahující 

vícestěnné uhlíkové nanotrubice. Potvrzeno bylo, že využitím navržených regresních 

modelů je možno predikovat účinnost elektromagnetického stínění pro materiály 

s tloušťkou stěny 2 mm na základě znalosti elektrických vlastností nanokompozitů, 
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které jsou snadněji měřitelné a nevyžadují sofistikované speciální zařízení jako 

měření stínící účinnosti. Z výsledků se dá tedy predikovat potřebný obsah vodivého 

plniva vzhledem k požadované úrovni stínících vlastností nad perkolačním prahem. 

 

  

  

  

Obrázek 43: Závislost stínící účinnosti na přirozeném logaritmu objemové rezistivity 

proložená lineární funkcí s jejím vyjádřením pro všechny zkoumané nanomateriály 
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Jediný rozdílný lineární růst je pozorován u PP, který jako zástupce nepolárních 

plastů vykazuje nejnižší stínící účinnost a také nejnižší měrnou objemovou rezistivitu 

ze všech zkoumaných nanokompozitů. Všechny směsi z polárních polymerních 

nanokompozitů vykazují podobnou lineární korelaci. Na obr. 44 je proložení výsledků 

polárních nanokompozitů. Na tomto obrázku je patrná závislost elektromagnetických 

stínících účinností na přirozených logaritmech zkoumaných termoplastických matric. 

Zobrazený regresní model je získan metodou nejmenších čtverců. Pearsonův 

korelační koeficient 0.81 ukazuje na vysokou korelaci změřených výsledků všech pěti 

polárních termoplastických polymerních nanokompozitů s MWCNT. Nezávisle 

proměnná je v tomto případě se závisle proměnnou spjata silnou závislostí a ukazuje 

se, že navržený regresní lineární model pro polární plasty SE= -1,88 ln (ρV) + 19 je 

statisticky významný.  Z tohoto důvodu může být tento model považován za obecný 

predikční model stínící účinnosti na základě znalostí elektrické rezistivity pro polární 

termoplastické polymerní nanokompozity, které vykazují elektrickou vodivost. Stejně 

jako ostatní modely, i tento může být využit pro oblast vodivosti kolem a nad 

perkolačním prahem.  

 

 

Obrázek 44: Závislost stínící účinnosti na přirozeném logaritmu objemové 

rezistivity proložená lineární funkcí s jejím vyjádřením pro polární termoplastické 

matrice 
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Pro nepolární termoplastické polymerní nanokompozity s MWCNT je Pearsonův 

korelační koeficient 0,97, což ukazuje na vysokou korelaci změřených výsledků. 

Navržený regresní lineární model je pro nepolární plasty SE= -0,8 ln (ρV) + 9 

statisticky významný. 

4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A NOVÝCH POZNATKŮ 

DIZERTAČNÍ PRÁCE 

4.1 SHRNUTÍ SEM SNÍMKŮ A VLIVU MWCNT NA 
ZPRACOVATELNOST 

Vzhledem k tomu, že tekutosti tavenin nanokompozitů s MWCNT byli výrazně 

nižší, než u čistých polymerních matric, museli se upravit vstřikovací parametry 

(zvýšit vstřikovací tlak, dotlak, teplota, protitlak atd.), aby byla zajištěna výroba 

zkušebních vzorků. Navýšení vstřikovacích parametrů, z důvodu nižší tekutosti, je 

dáno zejména díky silným vazebným silám mezi nanotrubicemi, které brzdí tok 

materiálu. 

Výsledky potvrdily, že zkoumané směsi jsou použitelné pro velkoseriovou výrobu 

dílů, kde by se daly mísít běžně používanými mísícími zařízeními založenými na 

přesném odvažování, míchání a dávkování materiálů a jsou vhodná náhrada za 

např. za kovová vlákna, nebo vysokoobjemové podíly méně vodivých plniv (> 35 % 

např. uhlíkové saze, kovová vlákna), které mají velký vliv na opotřebení vstřikovací 

jednotky a tím i životnosti vstřikovacího stroje a formy. 

Na snímcích 24-29 pořízených elektronovým mikroskopem je patrné, že uhlíkové 

nanotrubice jsou homogeně rozmístěny v polymerní matrici. Jedním z výsledků této 

práce je tedy potvrzení předpokladu, že je vytvořena trojrozměrná síť uhlíkových 

nanotrubic v matricích, a že došlo k překonání perkolačního prahu a splnění 

podmínky vodivosti. Na detailnějším obrázku 25 (B) nejsou vidět aglomeráty 

uhlíkových nanotrubic, což je špičkový výsledek vzhledem k masterbatchím. Zejména 

díky silným Van der Waalsovým silám a vazebným silám mezi jednotlivými 

nanotrubicemi. Je také zřejmé, že zde dochází k silné mezifázové lokaci CNT 

v matrici, a to má také velký vliv na schopnost vláken vytvářet zesilující síť. 

Na snímcích SEM samotné masterbatce Plastycyl můžeme vidět, že při vyšších 

koncentracích plniva se vytváři, již více shluků aglomerátu MWCNT, což potvrzuje, 

že se zvyšujícím se podílem MWCNT v matrici se zvyšuje tvorba aglomerací 
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nanotrubic. Snímky také dokazují fakt, že technologie vstřikování plastů nemá velký 

vliv na čaštější tvorbu aglomerátu nanotrubic a nepříznivý vliv na disperzi nanotrubic 

v matrici, pokud je zvolena vhodná technologie přípravy a zpracování, jako tomu bylo 

v této práci. Příprava nanokompozitů metodou míchání předsměsí je tedy vynikající 

metodou pro získání dobře dispergovaných CNT v matrici, přičemž omezuje obtíže 

při manipulaci (potenciální nebezpečí pro zdraví a bezpečnost) v průmyslu na 

zpracování plastů. 

 

4.2 SHRNUTÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ 

Jedním z cílů této dizertační práce je výzkum možného využití nanokompozitů 

s MWCNT pro EC aplikace. Z tohoto důvodu byla hodnocena elektrická vodivost 

polymerních nanokompozitů z hlediska jejich objemové rezistivity. Abych vůbec mohl 

tyto vlastnosti u plastových dílů hodnotit, muselo být nejprve navrženo a poté 

vyrobeno měřící zařízení. 

Výzkum v kapitole 3.5.2. se zabýval vlivem vodivé komponenty spolu 

s perkolačními prahy a vliv struktury materiálu na výsledné elektrické vlastnosti. Na 

základě provedených experimentů se ukázalo, že se zvyšujícím se obsahem vodivé 

komponenty (více stěnných uhlíkových nanotrubic) ve vzorku klesá objemová 

rezistivita, resp. zvyšuje se elektrická vodivost, přičemž zvýšení obsahu uhlíkových 

nanovláken z 0 % na 1 % zapříčiní pokles rezistivity např. o 10 řádů u POM. Při 

dalším zvýšení koncentrace vodivé komponenty na 5 % poklesne rezistivita u POM 

nanokompozitu o další dva řády pro objemovou rezistivitu. Tento materiál se tedy jeví 

jako nejvhodnější pro EC, ESD aplikace využívající elektrickou vodivost. Při 

zvyšování koncentrace vodivé komponenty již nad 1 hm. % MWCNT nedocházelo ke 

skokovému poklesu rezistivit, proto lze konstatovat, že v okolí 1 hm. % se nachází 

perkolační práh. Z toho důvodu se dá závislost objemové rezistivity na obsahu 

uhlíkových nanotrubic ve vzorku (v oblasti nad perkolačním prahem, viz obr. 34) 

aproximovat pomocí mocninné funkce, která potvrzuje závěry v literatuře. Mnou 

navržený vztah je možno použít pro odhad výše elektrické vodivosti plastových dílů 

při daném obsahu vodivé komponenty. 

Tato schopnost dobře vodit a vytvářet trojrozměrnou síť v polymerních matricích je 

dána zejména vysokým poměrem stran MWCNT, které způsobuje zlepšení 

elektrických vlastností, již při malém množství CNT v matrici ve srovnání s běžnými 
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částicemi, jako jsou např. uhlíkové saze, kovová, či uhlíková vlákna, kde nutné využít 

vyšší obsahy plniv. Elektrická vodivost nanokompozitů s MWCNT vychází 

z perkolačních vodivých cest CNT. Z výsledků můžeme pozorovat, že při 1 hm. % 

podílu CNT v matricích je vytvořena trojrozměrná (3D) síť CNT, která se tvoří 

v polymerní matrici nad vymezenou koncentrací (perkolačním prahem), který je silně 

závislý na poměru stran CNT a úrovně jejich šíření v polymerní matrici. Nicméně 

hlavní mechanismus pro vodivost polymerních nanokompozitů je tunelový 

a přeskokový mechanismus elektronů. 

 

4.3 SHRNUTÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH STÍNÍCÍCH VLASTNOSTÍ 

Jedním z možných využítí nanokompozitů s uhlíkovými nanotrubicemi je oblast 

využívající elektromagnetických vlastností. Z toho důvodu byla u veškerých 

nanokompozitů hodnocena elektromagnetická stínící účinnost (SE), a to pomocí 

přerušeného koaxiálního vedení dle americké normy ASTM D4935-10. Dle této 

metodiky lze hodnotit efektivitu stínění na frekvenčním pásmu od 30 MHz do 

1.5 GHz. Byl proveden výzkum frekvenční závislosti stínící účinnosti, vliv obsahu 

vodivé komponenty a vliv materiálu na celkovou stínící účinnost. 

Z frekvenčních závislostí efektivity elektromagnetického stínění zkoumaných 

nanokompozitních vzorků, zejména u nižších obsahů vodivého plniva je vidět nejprve 

pokles stínící účinnosti při nízkých frekvencích. Se vzrůstající frekvencí, kdy začíná 

převládat vodivá složka, však můžeme pozorovat stabilizaci a je patrné, že měření 

nevykazuje velké výkyvy (hladkost křivky), což naznačuje, že výsledky jsou založeny 

na stabilních datech. Z obrázků 40, 41 lze pozorovat, že vzorky s nejvyšším 

obsahem vodivé komponenty (MWCNT) dosahuje nejvyšší stínící účinnosti v celém 

frekvenčním pásmu. Potvrzen byl předpoklad, že efektivita elektromagnetického 

stínění vzrůstá s rostoucím obsahem vodivé složky ve vzorku. 

Nejvyšší stínící účinnosti dosahují vzorky POM, u kterých byla zaznamenána 

nejvyšší vodivost (nejnižší rezistivita), což dokazuje, že EMI nanokompozitů závisí na 

elektrické vodivosti použité termoplastické matrice. Již pro 2 % MWCNT v POM 

dosahuje nanokompozit stínící účinnost kolem 90 %. Tento nanokompozit při 

5 hm. % podílu MWCNT dosáhnul dobrou 99 – 99,9 % stínící účinnost. Tento 

materiál se tedy jeví jako nejvhodnější k využití pro EMI, RFI aplikce. 
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Dobré stínící účinnosti bylo dosaženo také u polymerních matric PBT a PC. Při 

vytvoření vodivé mřížky v polymerní matrici s obsahem vodivé komponenty 

5 hmot. % MWCNT dosahuje nanokompozit PBT a PC stínící účinnosti 90 – 99 % 

pro frekvenci 1.5 GHz. Výrazně nižší bariérní schopnost vůči elektromagnetickému 

záření byla pozorována u matrice polypropylenu (PP), která při 5 hm. % MWCNT 

dosahuje pouze 80% stínící účinnost elektromagnetického pole. Tento jev je 

v souladu s porovnáním elektrických vlastností této matrice, protože ta dosáhla také 

nejnižších hodnot výsledného měrného elektrického odporu.  

Obsah vodivé komponenty a typ polymerní matrice má výrazný vliv na výslednou 

stínící schopnost polymerních nanokompozitů. Již při zvýšení obsahu vodivé 

komponenty na 1 hm. % dosahují nanokompozity zvýšení stínění. Dá se tedy 

předpokládat, že pro využití stínících vlastností, je třeba využívat nanokompozity 

s vyšším obsahem MWCNT v matrici. Závislost SE na obsahu vodivé komponenty je 

možno aproximovat mocninnou funkcí, viz obr. 39. U materiálu POM s nejvyšší 

zaznamenanou vodivostí a stíněním můžeme pozorovat chování, které by bylo 

možné aproximovat lineární funkcí, viz obr. 39. 

Výzkumem získané regresní modely jsou velkým přínosem a jsou jedním 

z výsledků, které můžeme použít pro predikci a následnou optimalizaci obsahu 

vodivé komponenty za účelem získání výrobku s dostatečnou stínící účinností. 

Optimalizace obsahu vodivé složky v polymerní matrici je nutná také kvůli finanční 

nákladnosti použitého nanokompozitu. 

 

4.4 SHRNUTÍ KORELACE MEZI ELEKTRICKOU VODIVOSTÍ A 

ELEKTROMAGNETICKOU STÍNÍCÍ ÚČINNOSTÍ 

Důležitým cílem dizertační práce byl výzkum vztahu mezi elektrickými 

a elektromagnetickými vlastnostmi s cílem možnosti predikovat velikost účinnosti 

elektromagnetického stínění na základě znalosti elektrické vodivosti materiálu. To je 

důležité zejména proto, že přímé měření účinnosti elektromagnetického stínění 

vyžaduje využití speciálních zařízení, atypický tvar zkušebních těles a dle 

dosavadních zkušeností jsou výsledky výrazně ovlivněny použitou měřící metodou. 

Z tohoto důvodu byl zkoumán vztah mezi měrnou objemovou rezistivitou 

(vodivostí) vzorků polymerních nanokompozitů s vícestěnnými uhlíkovými 

nanotrubicemi a naměřenou účinností elektromagnetického stínění. Tyto experimenty 
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potvrdily možnost využití navržených vztahů pro predikování účinnosti 

elektromagnetického stínění na základě znalosti elektrické vodivosti materiálu. 

Vysoká korelace mezi účinností elektromagnetického stínění a měrnou objemovou 

rezistivitou je potvrzena pro všechny zkoumané nanokompozity obsahující 

vícestěnné uhlíkové nanotrubice. To potvrzuje, že navržené lineární regresní modely 

pro různé termoplastické matrice a univerzální obecně použitelné lineární regresní 

modely pro polární a nepolární plasty jsou statisticky významné. 

Výzkumem získané univerzální regresní modely SE= -0,8 ln (ρV) + 9 pro nepolární 

plasty a SE= -1,88 ln (ρV) + 19 pro polární termoplastické matrice představují velký 

přínos pro výpočet předpokládané EMI na základě znalosti elektrických vlastností. Je 

vhodné je použít pro vyšší frekvence, kdy převládá elektrická složka 

elektromagnetického pole a předpokládá se také jejich využití. Predikční vztahy, 

které jsou zjištěny pro všechny zkoumané polymerní termoplastické matrice 

a obecné vztahy pro polární získané z pěti polárních matric a nepolární plasty 

zastupující PP je tedy možné využít pro materiály s obsahem vodivé komponenty 

nad perkolačním prahem. Tato práce prokázala, že se perkolační práh nachází 

v oblasti okolo 1% hm. MWCNT v matrici, stejně jak je tomu pro měrnou elektrickou 

vodivost. 

5 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Vzhledem k tomu, že se většina studií, které se zabývají směsí polymerů s CNT, 

věnuje hlavně tenkým vrstvám, filmům, či různým nátěrům, je jedním z přínosů 

předložené disertační práce komplexní přístup řešící kombinaci jednotlivých 

polymerních nanokompozitů s MWCNT s ohledem na zpracování technologií 

vstřikování. Logicky navazující kroky umožnily zkoumat a posoudit vliv uhlíkových 

nanotrubic na polymerní nanokompozity, na jejich zpracovatelnost, elektrické 

a elektromagnetické vlastnosti. Mezi hlavní přínosy patří možnost predikce 

požadovaných elektrických, elektromagnetických vlastností pro různé termoplastické 

polymerní matrice a dále potvrzení predikovatelnosti elektromagnetických stínících 

vlastností na základě znalostí elektrické vodivosti. V neposlední řadě je zde ověřeno, 

že polymerní nanokompozity s MWCNT mají již při nízkém obsahu plniva elektrické 

vodivé vlastnosti dostatečné na to, aby mohli nahradit v současnosti používané 

polymerní kompozity např. s kovovými vlákny, které zvyšují hustotu směsi a tím 
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i hmotnost, uhlíková, či jiná vodivá plniva, která je třeba použít při vyšším obsahu až 

35%, čímž se změní také vlastnosti polymerní matrice. Následně je třeba na 

ně nanést vodivou vrstvou (nejčastěji měděno-stříbrnou), která vysoce zvyšuje 

náklady a technologickou náročnost výroby.   

 

Přínosy pro vědu: 

• Rozbor aspektů majících vliv na kvalitu distribuce CNT u vstřikovaných 

polymerních nanokompozitů 

• Rozbor a ucelení poznatků o vlivu polymerních matric na jejich výsledné 

elektrické a elektromagnetické vlastnosti 

• Rozbor a ucelení poznatků o vlivu obsahu MWCNT na rezistivitu a stínící 

účinnost polymerních nanokompozitů 

• Rozbor predikovatelnosti stínící účinnosti na znalostech elektrické vodivosti 

• Predikovatelnost elektrických a elektromagnetických vlastností polymerních 

nanokompozitů na základě charakteristiky MWCNT a použité polymerní 

matrice 

• Potvrzení možnosti využití navržených regresních modelů pro predikci 

účinnosti elektromagnetického stínění, na základě znalosti elektrických 

vlastností nanokompozitů, které jsou snadněji měřitelné a nevyžadují 

sofistikované speciální zařízení, jako pro měření stínící účinnosti. 

• Získání obecných modelů pro polární a nepolární termoplastické matrice 

s MWCNT k predikování stínící účinnosti na základě znalostí elektrické 

rezistivity. 

 

Přínosy pro praxi: 

• Rozbor parametrů polymerních nanokompozitů s MWCNT, které mají přímý 

vliv na jejich zpracovatelnost 

• Ucelení poznatků o vlivu přítomnosti MWCNT na zpracovatelnost 

polymerních nanokompozitních materiálů technologií vstřikování 

• Stanovení technologických podmínek pro zpracování polymerních 

nanokompozitů plněných vícestěnnými uhlíkovými nanotrubicemi 

• Definice dopadů studovaných polymerních matric s MWCNT na průběh 

procesu injekčního vstřikování a změnu vlastností 
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• Ověření možnosti využití těchto nanokompozitů pro aplikace vyžadující 

dobrou elektrickou vodivost jako vhodná náhrada za v současnosti 

využívané polymerní kompozity s vodivými plnivy (kovová, uhlíková vlákna, 

atd.) 

• Rozšíření aplikačních možností termoplastických polymerních 

nanokompozitů plněných vícestěnými uhlíkovými nanotrubicemi. 

6 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ VÝZKUM 

Výsledky předložené disertační práce přispěly ke kvantifikaci vlivů přítomnosti 

MWCNT v polymerních nanokompozitních materiálech a jejich parametrů na 

zpracovatelnost, elektrické a elektromagnetické vlastnosti. V rámci snížení ceny 

výsledného nanokompozitního systému a vzhledem k tomu, že byl v této práci 

prozkoumán hlavně vliv MWCNT v blízkosti a nad perkolačním prahem, doporučuje 

se zaměření pokračování tohoto výzkumu hlavně pro oblast pod perkolačním prahem 

(<1% hm.) a v jeho těsné blízkosti. 

Pozorování vlivů MWCNT u různých termoplastických polymerních matric ukazuje, 

že má použitá polymerní matrice vliv na výsledné vlastnosti. Z toho důvodu se 

doporučuje zkoumat vliv také na jiných materiálech, než byly zkoumány v této práci, 

aby se rozšířila oblast poznání chování CNT v dalších materiálech a rozšířili obecné 

modely pro predikci stínících vlastností. 

Zajímavé se také jeví prozkoumat vliv tloušťky měřeného materiálu na stínící 

účinnost. 

Další výzkum může být směřován také do oblasti využití tepelných vlastností 

těchto polymerních nanokompozitů. Vzhledem k tomu, že tato práce potvrdila vznik 

siťované struktury CNT v matricích, je zde předpoklad pro dobrou tepelnou vodivost 

těchto materiálů, vzhledem k výrobné tepelné vodivosti CNT. 

7 ZÁVĚR 

V současné době zaznamenávají polymerní nanokompozity s MWCNT 

technologickou revoluci, objevují se stále nové možnosti využití. Současně se 

objevují také stále nová využití, jako náhrada za v současnosti využívané kompozitní 

materiály. Vzhledek ke speciálním vlastnostem uhlíkových nanotrubic, které se 
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nedají srovnat s žádným jiným materiálem na světě, se stále nalézají nové 

technologické i vlastnostní limity pro polymerní nanokompozity využívající CNT, 

umožňující použití pro speciální aplikace. Ty však díky vyšší ceně nanoplniva nebyly 

doposud tolik využívány. Díky stále se zvyšující produkci a neustále se snižující ceně 

MWCNT  se počítá se vzrůstajícím využitím těchto nanokompozitů. 

Vzhledem k tomu, že není mnoho rozsáhlých studií a odborných článků, které se 

věnují většímu počtu typů polymerních nanokompozitů zpracovávaných technologií 

vstřikování, je významným problémem při porovnávání vlastností nanokompozitů 

s uhlíkovými nanotrubicemi různorodost zdrojů, ze kterých jsou údaje o vlastnostech 

čerpány a tím i různorodost podmínek přípravy a zpracování nanokompozitních 

materiálů. V rámci této práce byly testovány vlastnosti nanokompozitů připravených 

za identických technologických a v rámci typu polymerní matrice i procesních 

podmínek a za použití identických zařízení od sušení materiálu až po vstřikování 

vzorků pro zkoušení různých vlastností. Porovnatelnost naměřených výsledků je 

proto ve srovnání s jinými prameny velmi vysoká. Tato skutečnost a rozsah typu 

matric s kombinací směsí je na základě provedené rešerše dokonce ojedinělá. 

Dobrá distribuce CNT v polymerní matrici, jejich vliv na zvýšení mechanických 

vlastností, je důvod, proč se v budoucnu počítá s nárůstem využití těchto 

nanokompozitů jako náhrada za v současnosti využívaná plniva. 

V současné době, se pro získání vodivých vlastností u polymerních kompozitů 

využívají různá vodivá plniva. Jsou to například vysokohustotní kovová vlákna, která 

zvyšují hmotnost výsledného kompozitu a navíc mají negativní vliv na opotřebení 

vstřikovací jednotky. Dále jsou to například uhlíková vlákna a nanovlákna, uhlíkové 

saze, atd., u kterých je zapotřebí k dosažení vodivosti použít vyšší obsah plniva (až 

35%), stejně jako u kovovývh vláken, který má neblahý vliv na výslednou kvalitu 

výrobku, zpracovatelnost a mění vlastnosti použíté termoplastické matrice. Vzhledem 

k horší disperzi vláken v matrici je však k zajištění optimální vodivosti a speciálních 

vlastností jako je například stínící účinnost zapotřebí materiál ještě pokovovat, či 

nanášet vodivou vrstvu. Ta je navíc limitováná nutnou adhezí matrice a vrstvy. Tato 

následná technologie zvyšuje náklady na výsledný výrobek. To by v případě využití 

zkoumaných nanokompozitu s uhlíkovými nanotrubicemi odpadalo, což by 

eliminovalo zvýšené náklady na využití tohoto nanoplniva. Získané výsledky potvrdili, 
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že jsou tyto nanokompozity schopny vodit elektrický náboj tak dobře, že jsou 

schopny nahradit v současnosti používané polymerní kompozity. 

 Výše elektromagnetické stínící účinnosti je odvislá zejména od účelu použití 

výrobku. Rozlišovat je nutno výrobky pro profesionální využití, kde se předpokládá 

vyšší výkonová hustota zdroje elektromagnetického záření a delší čas expozice a na 

hooby výrobky, kde není tak velké zatížení elektromagnetickým zářením. 
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PŘÍLOHA Č. 3: Materiálové list PP Mosten 230MT 
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PŘÍLOHA Č. 4: Materiálové list PBT Celanex 2002-2 

 

 



113 

 

 
 

Ing. Jan Vácha                      Fakulta strojní 

VÝZKUM APLIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIC V  POLYMERNÍCH MATRICÍCH                Katedra strojírenské technologie 

 

 

 

  



114 

 

 
 

Ing. Jan Vácha                      Fakulta strojní 

VÝZKUM APLIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIC V  POLYMERNÍCH MATRICÍCH                Katedra strojírenské technologie 

 

PŘÍLOHA Č. 5: Materiálové list PC Sabic Lexan resin EXL1434T 
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