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Anotace 

Výroba anorganických vláken v měřítku menším než jeden mikrometr je v současné době 

na vzestupu. Ze strany průmyslu je po těchto vláknech z důvodu nepřeberného množství 

jejich použití vysoká poptávka. Využití nalézají například v oblasti fotokatalytiky nebo 

v kosmetických přípravcích. Samotná výroba anorganických nanovláken je komplexní 

mezioborový problém, který nebyl dosud zcela vyřešen. Předkládaná disertační práce se 

zabývá vývojem výrobní linky pro zvýšení efektivity výroby anorganických nanovláken 

od laboratorního zařízení přes pilotní linku až po reálný průmyslový systém. V práci je 

provedeno studium principu elektrostatického zvlákňování s výběrem potenciálně 

vhodné technologie v laboratorním měřítku. Nová konstrukce linky povýší výrobu vláken 

z laboratorního měřítka na technologii použitelnou v průmyslu s požadovanou produkcí. 

Optimalizací jednotlivých komponentů zajišťujících průběh procesu zvlákňování 

a navýšením počtu procesů v jednom elektrickém poli je možné uskutečnit nepřetržitou 

výrobu nanovlákenné vrstvy s obsahem prekursoru TiO2 s nárůstem efektivity 

zvlákňování. To je v případě zásobníků polymeru a kolektorů zajištěno ovlivněním 

elektrického pole v jejich přímém okolí za použití experimentálních materiálů a změnou 

jejich vlastní konstrukce.  

Součástí linky je kalcinační systém, který představuje finální tepelnou úpravu prekursoru 

a má formu průběžné pece s definovaným teplotním profilem pro vypalování daného typu 

materiálu. Zde jsou vlákna vypálena a následně uskladněna pro další použití. Konstrukce 

linky je typizovaná pro výrobu kalcinovaných nanovláken z anorganického roztoku 

s obsahem prekursoru oxidu titaničitého (TiO2), po které je poptávka ze strany průmyslu. 

Kalcinovaná vlákna jsou tvořená krystalickou strukturou anatasu, který nachází využítí 

v mnoha oblastech lidské činností, např. v oblasti fotokatalytických reakcí. 

Klíčová slova 

Výrobní linka, electrospinning, materiál van, tvar kolekotru, oxid titaničitý, anatas 



Annotation 

Production of inorganic fibers at a scale smaller than one micrometer is currently on the 

rise and by industry is for them due to a multitude of uses in high demand. Use found for 

example in the field of photocatalytics or cosmetics. Actual production of inorganic 

nanofibers is a complex interdisciplinary problem which has not yet been fully resolved. 

The thesis deals with the development of the construction of the production line leads to 

increase the efficiency of inorganic nanofibers from laboratory equipment through a pilot 

line to industrial system. The work is done by studying the principle of electrospinning 

with the selection of potentially useful technologies in laboratory scale. The new design 

lines elevate the production of fibers from the laboratory scale to the industrial technology 

applicable to the desired production. By optimizing the various components providing the 

course of the spinning process and increasing the number of processes in the same electric 

field it is possible to realize the continuous production with an increase of efficiency of 

precursor spinning. This is where the polymer reservoir and collectors ensure influence 

of the electric field in their direct vicinity, using experimental materials and changing 

their own design. 

The line includes calcining system, which represents the final heat treatment of the 

precursor and form a continuous furnace with a temperature profile for a defined burning 

given type of material. Here, the fibers are burnt out and then stored for further use. The 

construction of the line is standardized for the production of calcined nanofibers made of 

inorganic solution containing precursor titanium dioxide (TiO2), for which there is 

demand from industry. Calcined fibers composed of anatase crystalline structure, which 

is used in many areas of human activity, eg. in the field of photocatalytic reactions. 
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1 Úvod 

Disertační práce je zaměřena na vývoj výrobní linky, která je určena pro výrobu 

anorganických nanovláken s obsahem prekursoru TiO2 ve specifické krystalické 

struktuře. K výrobě nanovlákenné vrstvy je použita technologie elektrostatického 

zvlákňování. Vlákna vyrobená tímto způsobem nejsou orientována a mají malé průměry. 

V práci jsou označována pojmem nanovlákna a jsou charakterizována jako délkové 

útvary. Délka vlákna významně přesahuje jeho kolmý průměr, který bývá zpravidla 

submikronový. Pro výrobu nanovlákenné vrstvy je použita technologie tzv. 

"bezjehlového elektrostatického zvlákňování", která umožňuje zvlákňování polymerních 

roztoků či tavenin. To, v porovnání s laboratorním výzkumem využívajícím převážně 

kapilárních zvlákňovacích elektrod, přináší navýšení účinnosti při výrobě anorganických 

nanovláken a lze jej tak využít v průmyslovém měřítku. Studií a výzkumem této 

technologie lze optimalizovat proces výroby nanovlákenné vrstvy s možností 

optimalizace vlastností elektrostatického pole působícího během procesu. 

Experimentálním výzkumem lze stanovit potřebné kroky vedoucí ke změně pole, což je 

možné realizovat modifikací konstrukčních komponentů zasahujících do procesu. Pro 

separaci anorganické části z vláken je třeba podrobit zvlákněnou vrstvu tepelné úpravě, 

kde dochází k oddělení polymerního nosiče. Termínem tepelná úprava je v tomto případě 

myšlen výpal vláken experimentálně stanovenou teplotou po určený časový úsek. 

Vytvořením optimalizované konstrukce zvlákňovacího zařízení v kombinaci s konstrukcí 

kalcinačního systému lze realizovat kontinuální výrobu nanovlákenné vrstvy se 

specifickou strukturou s navýšením produkce.  

Na základě strukturní analýzy výsledného produktu, kterým je kalcinovaná nanovlákenná 

vrstva, je možné stanovit předpoklady pro jeho praktické využití. Oxid titaničitý se 

v přírodě vyskytuje nejčastěji ve dvou formách, které se nazývají rutil a anatas [1]. Rutil 

je již dlouhou dobu využíván ve formě tzv. titanové běloby, dnes se ale do popředí zájmu 

dostává anatas. Upravený oxid titaničitý s nanokrystalickou strukturou anatasu působí 

v přítomnosti UV záření jako účinný fotokatalyzátor. Díky svému vysokému redoxnímu 

potenciálu oxiduje v excitovaném stavu vodu za vzniku hydroxylových radikálů. Je také 

schopen přímé oxidace organických látek. Tyto materiály pak mají dezinfekční a 

samočisticí schopnosti.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Redoxn%C3%AD_potenci%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Redoxn%C3%AD_potenci%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxylov%C3%BD_radik%C3%A1l
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2 Rozbor řešené problematiky 

V současné době je na poli průmyslu poptávka po anorganických vláknech o průměru 

menším než 1 µm. Jedná se o délkové útvary s charakteristickými rozměry a vlastnostmi, 

kde jeden rozměr (délka) výrazně přesahuje průměr vlákna. Anorganická nanovlákna 

nabízí využití v mnoha průmyslových oborech a aplikacích. V porovnání s ostatními, 

v současné době využívanými materiály, umožňuje aplikace anorganických nanovláken 

v produktech zvýšení jejich funkčnosti, výkonnosti a celkové zvýšení přidané hodnoty 

těchto produktů, což v blízké budoucnosti způsobí revoluci v jejich využití. Mezi 

nejvýznamnější vlastnosti anorganických nanovláken patří velký měrný povrch 

v porovnání s geometrickým povrchem (až stovky m2 v jednom g materiálu) a velmi 

vysoká porozita. V současnosti je optimalizace technologie elektrostatického zvlákňování 

zaměřena na zvýšení produkce vláken s využitím principu zvlákňování z volné hladiny. 

Elektrostatické zvlákňování z volného povrchu kapaliny nabízí alternativu 

ke konvenčnímu elektrospinningu, ve kterém jsou trysky polymerního roztoku 

uvolňovány z vrcholů zvlákňovacích kapilár. V případě zvlákňování z volné hladiny je 

v praxi převážně použito rotační drátové elektrody. Ta má tvar válečku a po obvodu je 

tvořena napnutými dráty. Otáčením elektrody prochází dráty skrz lázeň obsahující 

polymerní roztok. Kontaktem s vysokým napětím dochází na drátech k tvorbě kapiček, 

ze kterých jsou tvořeny tenké trysky vedoucí ke vzniku nanovlákenné struktury. Kapky 

tak nahrazují zvlákňovací kapiláry. Drátové elektrody se používají pro zvlákňování 

většiny polymerních roztoků. Pro roztok TiO2 je však vhodnější použití válcové elektrody 

plného tvaru. Celistvý povrch elektrody zaručuje oproti drátu vyšší výkon zvlákňování a 

kontinuitu procesu. 

2.1 Stručný přehled historie řešené problematiky 

Využití samotného elektrostatického pole, jako nástroje pro dloužení vláken, publikovali 

ve své práci Larondo a Manley roku 1981 [2]. Při experimentu byla použita elektricky 

vyhřívaná kapilára jako zvlákňovací elektroda a kolektor představoval uzemněný kovový 

disk. Podmínkou správné funkce procesu však byl vliv externího elektrostatického pole 

dostatečné intenzity. Tímto způsobem bylo dosaženo nízkého dloužení vláken a jejich 

průměry měly hodnotu řádově desítky µm. Příčinou velkého průměru vláken byla krátká 
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vzdálenost mezi elektrodami a vysoká viskozita zvlákňovaného polymeru. Významný 

objev prezentoval ve své práci Rayleigh [3], který spočítal limitní náboj, při kterém se 

kapka vody s definovaným rádiusem stává nestabilní. Podobný problém řešil Zeleny [4], 

který se zabýval jevem elektrického výboje na špičce kovové jehly, kam umístil kapku 

vody a pozoroval její rozpad. V návaznosti na práci Zeleneho prezentoval svou práci 

Taylor [5], který vytvořil základní teoretickou analýzu v oblasti elektrostatického 

zvlákňování popř. elektrostatické rozprašování. Taylor formuloval kritéria nestability 

kulové vodní kapky, pokud je podrobená externímu elektrostatickému poli. Během 

experimentů pozoroval, že se kapka vlivem elektrostatických sil dlouží a rozvíjí se 

do tvaru kužele, na jehož vrcholu jsou části kapky rozprašovány. Detailní analýzou [6] 

získal charakteristickou hodnotu poloviny vrcholového úhlu kužele, α, která činila 49,3°. 

Problematika elektrostatického zvlákňování se dostala do popředí širšího zájmu, kdy 

autoři Doshi, Srinivasan a Reneker zvláknili různé druhy polymerních materiálů a 

charakterizovali jejich výsledky. Dosáhli průměru vláken menšího než 1 µm [7], [8]. Na 

výše popsaných základech stavěl Jirsák [9], který ve svém patentu popisuje zařízení 

pracující na principu elektrostatického zvlákňování, tzv. "zvlákňování z volné hladiny". 

Zařízení se nazývá NanospiderTM a vyznačuje se vysokou účinností výroby 

nanovlákenných vrstev z variabilních polymerních roztoků či tavenin. 

2.2 Současný stav výroby anorganických nanovláken 

Pro výrobu nanovlákenné struktury je možné využití několika metod. Mezi nejznámější 

patří proces dloužení (tzv. "drawing"), který je srovnatelný se zvlákňováním za sucha 

v  textilním průmyslu a který je schopen produkovat velmi dlouhá jednotlivá vlákna [10]. 

Podložková syntéza je metoda, která využívá pro tvorbu nanovláken membránu 

obsahující nanorozměrné póry. Tuto metodu lze využít pro různé typy materiálů, jako 

například vodivé polymery a kovy [11], [12]. Další metodou vhodnou pro výrobu 

nanovláken je fázová separace. Její smysl spočívá v rozpouštění, želatinaci, extrakci 

za použití rozpouštědel, mrazení a sušení. Touto cestou následně vzniká nanorozměrná 

pórovitá pěna [13]. Samo-organizace je metoda, ve které se jednotlivé prvotní složky 

organizují do předepsaných vzorů a funkcí. Tato technologie je velmi časově náročná a 

použitelná pouze v laboratoři [14]. Samostatnou oblastí výroby nanovlákenných struktur 

z polymerních roztoků je metoda známá pod názvem "elektrostatické zvlákňování", 
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známá také jako elektrospinning. Tato technologie vyniká nad všemi ostatními vysokou 

produktivitou a menší četností kvalitativních nedostatků. Proto se v současné době stala 

nejrozšířenějším způsobem výroby nanovlákenných vrstev. Její počátky sahají 

do 16. století a během svého vývoje do dnešní doby prošla mnoha modifikacemi [15], 

[16]. Technologii lze rozdělit na dva typy, které jsou od sebe odlišeny použitým druhem 

zvlákňovací elektrody. Během vývoje byly na experimentálních zařízeních použity duté 

kapiláry, skrz které byl na jejich špičku přiveden polymerní roztok. Zde se působením 

elektrostatického pole tvořily Taylorovy kužely, z jejichž vrcholů docházelo k emisi 

vláken. Postupem času byla kapilára nahrazena jinými způsoby přívodu zvlákňovacího 

roztoku do prostoru působení elektrostatického pole [17]. Tyto způsoby jsou nazývány 

termínem "bezjehlové zvlákňování". Na principu bezjehlového elektrostatického 

zvlákňování pracuje technologie označovaná jako odstředivé zvlákňování, známá také 

jako "force spinning" [18]. Jedná se o jednoduchou technologii, která využívá odstředivé 

síly k výrobě vláken z polymerních roztoků. Vlivem rotace zvlákňovací jednotky dochází 

k formování a dloužení vláken. Jednotka je tvořena rotačním diskem při provozním napětí 

0–10 V. V současné době je technologie výroby anorganických nanovláken zaměřena 

na bezjehlový typ zvlákňování, tzv. "zvlákňování z volné hladiny". Tímto směrem se 

ubírá technologie známá pod názvem NanospiderTM. Jedná se o patent vyvinutý 

na Technické univerzitě v Liberci a realizovaný firmou Elmarco, s. r. o.  

Na základě jejich předchozí spolupráce vznikl projekt podporovaný ministerstvem 

průmyslu a obchodu (MPO č. FR-TI3/845), který se zabývá úpravou technologie 

pro výrobu anorganických nanovláken. Hlavním důvodem vzniku spolupráce v rámci 

projektu byla velká poptávka po anorganických nanovláknech, zejména 

pro elektrochemické aplikace. Firma Elmarco, s. r. o. uměla vyrábět vlákna 

v laboratorním měřítku a kalcinovat pomocí dávkového vypalovaní v malém 

(laboratorním) množství. Laboratorní technologie využívala roztok, který byl extrémně 

hořlavý a to prodražovalo bezpečnostní opatření byť i v laboratorním měřítku. Snahou 

projektu bylo vyvinout technologii do průmyslového měřítka tak, aby byla plně 

aplikovatelná u zákazníků. V projektu byly řešeny čtyři zásadní směry rozvoje 

technologie. Tyto směry plně korespondují s cílem vyvinout takovou technologii, která 

by umožnila zavedení anorganických nanovláken do produktů průmyslové výroby.  
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 První oblastí je optimalizace procesu elektrostatického zvlákňování prekursoru 

nanovláken založených na lihovém roztoku. Optimalizace se bude týkat tří 

velikostí strojů od laboratorního stroje, přes pilotní – poloprovozní linku, až 

po modulární koncepci průmyslové výrobní linky. Optimalizací se rozumí úprava 

komponentů, které vstupují do procesu elektrostatického zvlákňování, za účelem 

zvýšení účinnosti zvlákňování nanovláken a zajištění kontinuity procesu.  

 Druhou oblastí přímo navazující na předchozí oblast je proces kalcinace, tedy 

výpalu prekursoru anorganických vláken, který zajištuje tvorbu finálního 

materiálu. Podle laboratorních testů je výpal velmi citlivý na jakoukoliv změnu a 

je nutné ho umět řídit a stabilizovat. Bez znalosti základních podmínek není 

možné výpal optimalizovat. V současnosti se pro výpal používá dávkový systém, 

který je zdlouhavý a energeticky náročný. Předmětem této oblasti bude navrhnout 

konstrukci pro nahrazení dávkového systému vedoucí ke kontinuální výrobě a 

s tím spojenému snížení časové a energetické náročnosti výpalu.  

 Třetí oblast se zabývá otázkou bezpečnosti procesu elektrostatického 

zvlákňování. Cílem řešení je optimalizovat roztok a procesní parametry 

při vlastním zvlákňování. Lihové roztoky jsou značnou komplikací v bezpečnosti 

a nasazení do praxe. Provozování výrobní technologie s hořlavým a výbušným 

materiálem je komplikovaná a proces prodražuje a zákazníky odrazuje.  

 Čtvrtou a poslední oblastí je zajištění manipulace s kalcinovanými anorganickými 

nanovlákny. V této oblasti panuje obecné riziko z ohrožení zdraví při práci 

s těmito materiály. V této oblasti bude nastíněna optimální manipulace 

s vypáleným prekursorem a užití předností anorganických nanovláken 

k vyvrácení negativního vlivu působení na lidské zdraví.  

Tato disertační práce popisuje vývoj výrobní linky (s ohledem na zmíněné oblasti) určené 

na produkci kalcinovaných anorganických nanovláken. Výrobní linka má pozvednout 

výrobu kalcinovaných nanovláken z laboratorního měřítka a odstraněním podpůrného 

materiálu dosáhnout kontinuální výroby a navýšení produkce. Samotná výroba je 

provedena ve dvou krocích, kdy prvním z nich je výroba nanovláken s obsahem 

prekursoru ve zvlákňovacím zařízení NanospiderTM, viz obr. 1. Výroba takovýchto 
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anorganických materiálů je v prvopočátku realizována přimícháním prekursoru 

do základního polymerního roztoku pro zvlákňování. Namíchaný roztok (1) je nalit 

do vany (2), která je umístěna ve zvlákňovací komoře (3) a slouží jako zásobník polymeru 

v kombinaci s nosičem zvlákňovací elektrody (4). Pro výrobu anorganických vláken se 

používá speciální elektroda tvaru rotačního válce vyrobeného z vodivého materiálu, který 

aktivací zdroje vysokého napětí nabývá kladného potenciálu. Zvlákňovací elektroda se 

během procesu vodorovně otáčí ve vaně a je z jedné třetiny svého objemu ponořena 

v polymerním roztoku. Rotací elektrody je polymerní roztok přiváděn po její ploše 

do prostoru, kde působí elektrostatické pole. Jeho vlivem se na povrchu polymerní vrstvy 

začnou vytvářet Taylorovy kužely, ze kterých vznikají trysky polymerního materiálu 

s obsahem prekursoru. Trysky se následně dlouží a ztenčují do vzniku nanovláken (5). 

Tento proces bude detailněji popsán v další kapitole. Vlákna s obsahem prekursoru jsou 

přitahována na kolektor (6), který je umístěn v definované vzdálenosti nad elektrodou. 

Kolektor může být uzemněný nebo může být připojen na zdroj dodávající záporný 

potenciál. Tím je docíleno většího rozdílu napětí mezi kolektorem a zvlákňovací 

elektrodou. Kolektor je tvořen plným vodivým materiálem, přes který je přetahován 

podpůrný sběrný textilní materiál, tzv. "spunbond" (7). Ten má za úkol odvést zvlákněný 

materiál mimo prostor komory stroje.  

 

Obr. 1: Schéma současného uspořádání komponentů na stroji NanospiderTM 
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Funkčnost procesu elektrostatického zvlákňování z válečku je však závislá na mnoha 

parametrech, které ovlivňují elektrostatické pole v okolí zvlákňovací elektrody a 

kolektoru. Je zde vliv použitého polymeru, hodnota přivedeného napětí do prostoru 

zvlákňování, materiál zvlákňovací elektrody, materiál a konstrukce kolektoru, vzdálenost 

kolektoru od zvlákňovací elektrody, teplota a vlhkost prostředí, velikost zvlákňovacího 

boxu, překážky v prostoru boxu, parametry klimatizace. Numerickou simulací lze 

pro elektrostatické pole zjistit rozložení elektrického potenciálu včetně hodnot intenzity 

a tím určit vhodnou cestu pro jeho optimalizaci. Úpravou prvků majících vliv 

na elektrostatické pole lze docílit navýšení hodnot intenzity, což má za následek zvýšení 

účinnosti zvlákňování. Ke zvýšení produktivity a zajištění kontinuálního procesu je třeba 

odstranit podpůrný materiál pro sběr zvlákněného materiálu a navrhnout speciální 

kolektor. Jeho součástí musí být tedy i mechanismus, který z něj dokáže strhnout vrstvu 

vláken a zajistit jejich odvod z prostoru zvlákňovací komory.  

Druhým krokem je tepelná úprava zvlákněného materiálu (tzv. kalcinace), která vede 

k zisku specifické nanovlákenné struktury. Během kalcinace dochází k oddělení 

plastového nosiče a k zisku samostatné nanovlákenné struktury. Kalcinace anorganických 

nanovláken se provádí v kalcinačních pecích při definované teplotě po daný časový úsek. 

Důležitá je rychlost dosažení kalcinační teploty, doba setrvání na ní a rychlost chladnutí. 

Nejčastěji je kalcinace realizována usazením vláken na plech a jeho ustavením do pece. 

Snížení energetické a časové náročnosti je v tomto případě možné docílit použitím více 

plechů v jedné peci horizontálně usazených nad sebou. Nicméně ani toto řešení se 

neshoduje s podmínkou kontinuální výroby, proto je třeba provést konstrukci průběžné 

kalcinační pece.  

Výsledný produkt, kterým jsou vypálená vlákna s prekursorem oxidu titaničitého, má 

potenciální využití v mnoha průmyslových odvětvích. Záleží však na jejich vnitřní 

struktuře, která je docílena kalcinační teplotou a dobou setrvání v této teplotě. Během 

vypalování vznikají dvě nejběžnější formy oxidu titaničitého, kterými jsou rutil a anatas. 

Zatímco rutil (známý např. jako pigment titanová běloba) se průmyslově vyrábí již mnoho 

let, materiály na bázi anatasu se díky mimořádným schopnostem této krystalické formy 

dostávají do popředí zájmu až v současnosti. Anatas nabízí mnoho zajímavých vlastností, 

nejznámější jsou fotokatalytická aktivita a fotokatalyticky indukovaná superhydrofilita 

[19]. Fotokatalytická aktivita umožňuje degradaci organických struktur (organických 
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polutantů, mikroorganismů) na povrchu TiO2 působením záření s vlnovou délkou pod 

390 nm. Tento efekt předurčuje využití materiálů na bázi TiO2 pro aplikace v oblasti 

čištění vody, vzduchu, pro samočisticí a antibakteriální vrstvy. Proto v rámci této práce 

proběhne i laboratorní ověření přítomnosti obou forem TiO2 obsažených ve výsledné 

nanovlákenné kalcinované vrstvě.  

V průmyslu je možné setkat se s oxidem titanu ve formě anatasu ve výrobku zvaném 

Degussa p25 [20]. Tento produkt je používán jako standardní materiál na poli 

fotokatalytických reakcí. Jedná se však o nanočástice s obsahem anatasu i rutilu v poměru 

3:1. Předkládaná disertační práce popisuje konstrukci výrobní linky určené na výrobu 

vrstev tvořených nanovlákny s obsahem anorganického prekursoru. Nová konstrukce 

povede ke zvýšení účinnosti procesu elektrostatického zvlákňování a tím i k navýšení 

produkce kalcinovaných nanovláken s obsahem TiO2 prekursoru, které jsou finálním 

výrobkem linky. Optimalizací výpalu lze dosáhnout nanovlákennou vrstvu s obsahem 

čistého anatasu. Takový produkt může mít v porovnání s běžně používanou Degussou 

P25 vyšší účinnost při fotokatalýze díky svému velkému měrnému povrchu v kombinaci 

s čistě anatasovou strukturou.  
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3 Cíle disertační práce 

Cíle disertační práce byly stanoveny na základě současného rozboru problematiky. Cíle 

této disertační práce jsou:  

 Z laboratorního zařízení zkonstruovat linku na kontinuální výrobu anorganických 

nanovláken s obsahem TiO2 prekursoru 

o Linku složit ze dvou uzlů řazených za sebou - zvlákňovacího a 

kalcinačního 

o V rámci zvlákňovacího uzlu zkonstruovat dvě varianty testovacího 

zařízení založené na principu technologie NanospiderTM, které budou 

použity pro testování účinnosti van a kolektorů během procesu 

zvlákňování 

o V rámci kalcinačního uzlu zkonstruovat průběžnou vypalovací pec 

s nekonečným dopravním pásem, která bude mít možnost nastavení 

teplotního profilu 

o Linka bude mít příkon 10 kW a bude produkovat 250–300 kg 

kalcinovaných nanovláken ročně 

 Změnou tvaru konstrukce a volbou alternativního materiálu vany dosáhnout 

zvýšení účinnosti procesu elektrostatického zvlákňování ve zvlákňovacím uzlu 

o Bude analyzována možnost zvýšení intenzity elektrostatického pole 

v okolí vany tvořené tenkostěnnou konstrukcí z materiálů s vyšší relativní 

permitivitou 

o Pro reálné testování vyrobit prototypy van zkonstruovaných z kovu, skla, 

dřeva a testováním nalézt nejúčinnější z nich 

o Docílit hodnoty produkce nanovláken cca 11,5 g/hod z jediné vany 

 Vývojem nového tvaru kolektoru zajistit eliminaci použití podpůrného materiálu 

pro sběr vznesených vláken a tím docílit kontinuálního procesu 

o Navrhnout konstrukci kolektoru tvořenou rotačním kartáčem s krátkými a 

tenkými dráty (vlasci) 

o Zkonstruovat prototypy kolektorů obsahující různé druhy plastových 

vlasců nebo kovových drátů a testováním nalézt nejúčinnější z nich 

o Vyvinout konstrukci strhávacího mechanismu, který dokáže separovat 

vlákna z povrchu kolektoru a odvést je mimo prostor zvlákňování 
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 Optimalizovat polymerní roztok v rámci bezpečnosti procesu 

o Snížením použitého lihu jako rozpouštědla namíchat roztok s obsahem 

TiO2 prekursoru jako prevenci proti jeho zahoření 

 Kalcinace nanovlákenné vrstvy 

o Vypalováním nanovlákenných vzorků v experimentální peci zjistit 

hodnotu kalcinační teploty vedoucí k zisku anatasové struktury 

vypálených vláken 

o Provést analýzu kvality, struktury a fotokatalytických vlastností vláken 

vypalovaných při kalcinační teplotě 600°C.  

 Při konstrukci částí linky brát ohled na bezpečnost obsluhy 

o Integrovat do konstrukce linky sběrný systém vypáleného materiálu 

umožňující snadný a bezpečný transport 
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4 Modelování potenciálu a intenzity elektrostatického pole 

během procesu zvlákňování 

V této kapitole budou popsány základní principy elektrostatického zvlákňování včetně 

popisu teoretických vztahů popisující interakci mezi elektrostatickým polem a kapalinou. 

Čtenář bude seznámen s podstatou výroby nanovláken z polymerního roztoku včetně 

fyzikálních popisů [21]. Na základě těchto skutečností bude nastíněno sestavení 

fyzikálního modelu formulující rozložení intenzity a potenciálu elektrostatického pole 

v okolí zvlákňovacích elektrod a van. Provedením simulace a analýzy výsledků z ní 

obdržených budou získány podklady pro reálný experiment vedoucí ke zvýšení účinnosti 

výroby anorganických nanovláken zvlákňováním z volné hladiny.  

4.1 Elektrohydrodynamická atomizace 

Elektrohydrodynamickou atomizaci lze jinými slovy popsat jako rozpad kapalinového 

tělesa vlivem působení elektrostatického pole. Využívá se v řadě aplikací jako je 

elektrostatický tisk nebo elektrostatické barvení používané k nanášení laku na karoserii 

automobilu. Tento princip se vyznačuje schopností vytvářet jemné kapky s úzkou 

distribucí velikostí. Princip elektrohydrodynamické atomizace spočívá v působení sil 

na povrch kapaliny, která je podrobena vlivu silného elektrostatického pole [22]. 

V důsledku vzájemného působení s polem je v kapalině indukován volný náboj, který se 

projeví jako elektrický tlak na povrchu kapaliny. Elektrický tlak je popsán vztahem 1.1 

21

2
ep E , (1.1) 

kde ep  vyjadřuje elektrický tlak,  značí permitivitu okolního plynu a E  je chápána jako 

intenzita elektrostatického pole. Pomocí integrace tlaku přes plochu je možné vyjádřit 

interakci elektrostatického pole formou síly. Vztah 1.1 tedy nabývá tvaru 1.2 

21
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eF E dS

 
  

 
 , (1.2) 
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kde dS  vyjadřuje element plochy. Tato síla má za následek deformaci povrchu kapaliny 

do tvaru kužele, který se nazývá po svém autoru "Taylorův kužel". Další zasahující silou 

je síla kapilární, která působí proti směru působení síly elektrické. Účinek hydrostatické 

síly a vnitřního tření kapaliny v tomto případu zanedbáváme. Hlavní proměnnou 

veličinou kapilární síly je povrchové napětí kapaliny, které je representováno silou podle 

vztahu 1.3 

2 coscF r   , (1.3) 

kde 
cF vyjadřuje kapilární sílu, r značí poloměr kapiláry,  reprezentuje povrchové 

napětí kapaliny a   představuje úhel, který je dán sevřením tečny povrchu kapaliny 

s normálou k ústí kapiláry. Na obr. 2 je znázorněno působení jednotlivých sil.  

 

Obr. 2: Znázornění směru hlavních sil majících vliv na povrch kapaliny v elektrostatickém poli 

[21] 

Kapilární síla působící na jednotku plochy způsobuje kapilární tlak, který představuje 

po elektrickém tlaku druhou složku podmínky stability kapalinového tělesa. Kapilární 

tlak je definován Laplace-Youngovou rovnicí podle vztahu 1.4 

2
cp

r


 . (1.4) 

Porovnáním elektrického a kapilárního tlaku je možné získat definici rozpadu 

kapalinového tělesa v elektrostatickém poli, kterou je možné formulovat vztahem 1.5 

vyjadřující podmínku stability 

e cp p . (1.5) 
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Rozpad nabitého kapalinového tělesa v měřítku menším než 1µm může být ilustrován 

za pomoci kulové vodní kapky. Experimentální zákonitosti související s rozpadem vodní 

kapky v elektrostatickém poli je možné dohledat v práci Zeleneho [23]. Je-li kulovitá 

elektricky nabitá kapka s rovnoměrně rozloženým nábojem o poloměru r vložena 

do prostoru, kde nepůsobí žádné jiné elektrické náboje, je možné formulovat vztah 1.6 

24
Q

r E


 , (1.6) 

kde Q S vyjadřuje celkový náboj na povrchu koule. Jak bylo zmíněno dříve, 

k rozpadu kapky dochází, pokud je splněna podmínka e cp p . Kritérium rozpadu lze 

potom formulovat vztahem 1.7 

2 2 364Q r  . (1.7) 

Nerovností je definováno množství náboje indukované elektrickým polem, které je 

potřebné k rozpadu kulové vodní kapky definovaného poloměru za použití 

zjednodušených podmínek. Jsou-li v kapalině obsaženy kromě molekul vody také 

takzvané makromolekuly, dochází vlivem elektrohydrodynamické atomizace k tvorbě 

vlákna a nikoli pouze kapek. Tento průběh je pozorovatelný u elektrostatického 

zvlákňování polymerních roztoků, které bude popsáno v další kapitole. 

4.2 Elektrostatické zvlákňování 

Elektrostatické zvlákňování lze chápat jako variantu elektrohydrodynamické atomizace 

kapalin. Samotný proces jehlového zvlákňování nebo zvlákňování z volné hladiny lze 

rozdělit do tří částí. První částí je okamžik vzniku Taylorova kužele, dále následuje 

dloužení kapalinové trysky a celý proces je zakončen dopadem vlákna na kolektor. Vznik 

a nárůst Taylorova kužele na špičce kapiláry, případně na volné hladině válečku, je 

závislý na dosažené kritické hodnotě intenzity elektrostatického pole. Pokud 

elektrostatické síly způsobené vnějším elektrostatickým polem jsou v rovnováze nebo 

překonají kohezní síly kapalinového tělesa, dochází k emisi kapalinové trysky z vrcholu 

Taylorova kužele. Po odloučení z Taylorova kužele přechází polymerní roztok do druhé 

části procesu elektrostatického zvlákňování, ve které dochází k dloužení trysky 
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polymerního materiálu. Zde materiál projde dvěma oblastmi, z nichž první je označována 

jako stabilní a druhá jako nestabilní. Ve stabilní části se kapalinový proud šíří přímočaře, 

kdy je po celou dobu zatížen tzv. Rayleighovou osově symetrickou nestabilitou. Tato 

skutečnost způsobuje rozpad kapalinového proudu a tvorbu kapek. Nestabilitu je možné 

snižovat lineárním charakterem polymerních makromolekul, nejde ji však plně 

eliminovat. Vliv na tlumení nestability má zajisté hodnota viskozity zvlákňovaného 

polymerního roztoku. Lze konstatovat, že s délkou stabilní části kapalinové trysky 

nepřímo úměrně souvisí náboj v ní obsažený [24]. V nestabilní části dochází jednak k již 

zmíněné osově symetrické nestabilitě, ale také k tzv. bičování, což si lze představit jako 

osově nesymetrickou nestabilitu. Vznik a vývoj nestabilit polymerního proudu lze 

přisoudit rapidnímu odpařování rozpouštědla z trysky. V této části dochází ke klíčovému 

ztenčování trysky a tvorbě vláken o velmi malých průměrech.  

Konečnou částí procesu elektrostatického zvlákňování je oblast dopadu vlákna 

na kolektor. Zde je vlákno již v pevném stavu, což je způsobeno ztrátou podstatné části 

rozpouštědla v předchozí části procesu. V této oblasti často dochází k nežádoucímu 

projevu indukce náboje na již vytvořeném vlákně. Vzhledem k tomu, že indukovaný 

náboj nese stejné znaménko shodné se znaménkem kolektoru, dochází k odpuzování 

vláken a ta se následně zachytávají na nežádoucích částech stroje. Z tohoto důvodu je 

nutné při navrhování konstrukce zvlákňovacího zařízení ponechat prostor v okolí 

konektoru co nejvíce volný. 

4.3 Teorie rozložení intenzity elektrického pole za účelem studie 

zvyšovaní účinnosti elektrostatického zvlákňování 

Je velmi složité obecně popsat či přesně změřit rozložení elektrického pole vznikající 

mezi geometrií dvou elektrod v procesu elektrostatického zvlákňování. Velikost intenzity 

elektrostatického pole je ovlivněna řadou faktorů, mezi něž patří například tvar a 

materiálová struktura použitých komponentů. Z teorie [25] vychází, že mezi dvěma 

opačně nabitými elektrodami vzniká elektrické pole s určitou hodnotou velikosti intenzity 

elektrického pole, kterou lze chápat jako limitní sílu nepřímo úměrnou vznikajícímu 

náboji 1.8 
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F
E

q
 , (1.8) 

kde E  vyjadřuje intenzitu elektrického pole, F  je působící síla,  q  je jednotkový náboj. 

Matematická definice elektrostatického pole je odvozena z Coulombova zákona, který 

definuje vektor síly mezi dvěma bodovými náboji. Na povrchu elektrody může vznikat 

jeden nebo celé pole prostorových bodových nábojů jak je přiblíženo na obr. 3, které lze 

matematicky popsat podle rovnice 1.9 
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 (1.9) 

kde F  je působící síla, q  je jednotkový náboj, 0  vyjadřuje permitivitu vakua a irr,  

vyjadřuje vektor určující polohu náboje v prostoru. Pro permitivitu vakua je uvažována 

hodnota
12 1

0 8,854187817 10 F m       . Proto zřejmě bude platit, že čím je povrch 

menší → limitně se blíží k bodovému napětí, tím by mohla být intenzita větší. Tedy, 

jestliže máme původně vanu vyrobenou z plného materiálu, je vhodné při její optimalizaci 

použít skořepinovou konstrukci. Tloušťka stěny ovlivňuje jak velikost náboje, tak i 

potenciál a intenzitu elektrostatického pole v okolí vany a má tedy vliv na tvorbu vláken 

z povrchu zvlákňovací elektrody.   

 

Obr. 3: Princip rozložení bodových nábojů na povrchu elektrody [26] 
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Je důležité však připomenout, že nejen tvar, ale i relativní permitivita materiálu může mít 

vliv na intenzitu elektrostatického pole. Relativní permitivita materiálu je dielektrická 

konstanta popisující podíl permitivity daného materiálu a permitivity vakua, jedná se tedy 

o materiálovou konstantu. Její hodnota je přímo ovlivněna i materiálovými vlastnostmi 

vnějšího okolí (vzduchu, polymerního roztoku či elektrody) [25]. Polymerní materiály 

mají relativní permitivitu v rozsahu ~1,8–4±0,6 a u kovových materiálů je to v rozsahu 

~1±0,3. Z toho plyne, že s odpovídající relativní permitivitou v kombinaci s tloušťkou 

stěny konstrukce by bylo možné docílit zvýšení účinnosti elektrostatického zvlákňování. 

Pro ověření tohoto tvrzení byla vytipována nová konstrukce vany vyrobitelná z odlišného 

materiálu, než jaký byl doposud používaný (obr. 4). Výsledky experimentu ukáží, zda 

změna materiálu a konstrukce mají vliv na intenzitu elektrostatického pole v okolí vany. 

 

Obr. 4: Řez původní konstrukcí vany (vlevo), řez optimalizovanou konstrukcí vany (vpravo) 

4.3.1 Sestavení modelu MKP 

Popis rozložení potenciálu a intenzity elektrického pole v procesu elektrostatického 

zvlákňování je komplexním problémem. Určitou možností je sestavení modelové 

simulace v prostředí MKP [27]. Při sestavení modelu lze vycházet ze základního 

charakteru a uspořádání: prostor dloužení vláken (1) – zvlákňovací elektroda (2) – 

polymerní roztok (3) – vana (4) – vnější okolí (5) – uzavřený box (6), což je znázorněno 

na obr. 5. Následnou simulací bude zkoumán vliv původní plastové vany na elektrické 

pole a zároveň bude posuzována možnost použití optimalizované vany vyrobené 

z tenkého plechu. 
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Obr. 5 Matematicko-fyzikální popis jevu elektrostatického zvlákňování z volné hladiny při 

použití válečku  

Využitím intenzity elektrického pole E  můžeme stanovit elektrické napětí mezi dvěma 

polohovými vektory r1 a r2 definované vztahem 1.10 

   
2

1

1 2

r

r

U Edl r r    , (1.10) 

kde )( ir  vyjadřuje potenciál elektrického pole. 

V látkovém prostředí (vnější okolí) definujeme vektor elektrické indukce D  popsaný 

rovnicí 1.11 

0D E P  , (1.11) 

kde 0  vyjadřuje permitivitu vakua ( 112

0 10854187817,8   mF ), P  je elektrická 

polarizace popsaná vztahem 1.12 

0P E  , (1.12) 

kde   vyjadřuje elektrickou susceptibilitu materiálu (pro vzduch 0,00054  ). Podle 

rovnice 1.12 můžeme následně vyjádřit elektrickou indukci D  konstitutivní rovnicí 1.13  

0 0(1 ) rD E E      , (1.13) 

kde 
r  vyjadřuje relativní permitivitu materiálu (  1r

). Zdrojem toku elektrické 

indukce je náboj resp. elektrické pole. Platí zde Gaussova věta elektrostatiky popisující, 

že tok (divergence) vektoru elektrické indukce uzavřenou plochou obklopující náboj q  
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je úměrný množství náboje a nezávisí na tvaru plochy S , což popisuje Einsteinova 

sumační konvence 1.14 

0
lim S

i i
V

DdS

divD D
V 

  



resp.  

S
qDdS , 

(1.14) 

kde V  je objem elektrického pole. V elektrostatickém poli nezávisí práce, kterou vykoná 

náboj q  po křivce, na tvaru křivky resp. pohybem po libovolně uzavřené křivce práci 

nekonáme, což popisuje uzavřený integrál podle rovnice 1.15 

  0lim
0








kjijk

i
S

i E
S

Edl
rotErotE

i

 , (1.15) 

kde 
ijk je Levi-Civitův permutační symbol. Ze vztahu 1.15 plyne, že intenzitu 

elektrostatického pole E  lze chápat jako gradient potenciálu   popsatelný Laplace-

Poissonovou rovnicí podle vztahu 1.16 

0


 Dgrad   resp. 0rotE , (1.16) 

kde 
D  je hustota elektrické indukce. Energii elektrostatického pole 

EW  lze následně 

definovat podle práce vykonané přemístěním bodového náboje /q z   do vzdálenosti r  

od bodového náboje q  podle rovnice 1.17. Což lze také vyjádřit s formulací Gaussovy 

věty elektrostatiky podle rovnice 1.18, z čehož následným derivováním objemu lze 

vyjádřit i objemovou hustotu energie elektrostatického pole 1.19 
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Výsledný elektrostatický potenciál v místě j-tého náboje 1.19 lze potom vyjádřit z energie 

elektrostatického pole popsané rovnicí 1.20 


j ij

i
j

r

q

04
  resp. pro jeden náboj r

qq

0

/

4
  , (1.20) 

Model byl vytvořen v MKP programu Comsol Multiphysics v modulu AC/DC 

Electrostatics [28], který je zaměřený na modelování elektrického pole a elastických polí 

v piezoelektrikách. Obsahuje širokou škálu nástrojů pro řešení různých problémů 

popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi metodou konečných prvků (izotropního 

i anizotropního prostředí). Pomocí něho lze významně modelovat vektorové rozložení 

elektrostatického potenciálu a stanovit přibližnou intenzitu napětí vycházející z rovnic 

1.10–1.20. Zadáním stejných okrajových a počátečních podmínek lze studovat a následně 

porovnávat původní plastovou vanu a navrhnutou kovovou vanu.   

4.3.2 Definice okrajových a počátečních podmínek modelu 

V programu Comsol Multiphysics lze v preprocesoru geometrii vytvářet nebo importovat 

z CAD formátů. Vzhledem k charakteru a možnosti řešit úlohu v rovině a také časové 

výpočtové náročnosti byla vytvořena v preprocesoru zjednodušená 2D geometrie se 

stejnými rozměry jako v reálném testování pro odpovídající rozložení elektrického pole 

(obr. 6). Síť konečných prvků byla zkonstruována z 2D osově symetrických elementů 

(příloha č. 1), které jsou vhodné pro popis intenzity elektrického pole. Dvě modelové 

simulace zahrnují všechny části charakteristického uspořádání, tj. zvlákňovací komoru 

(uzavřený box), sběrnou a zvlákňovací elektrodu, vany (plastovou, plechovou), 

polymerní roztok, okolní prostředí (vzduch). V numerickém modelu v prostředí MKP 

můžeme zavést stejné okrajové (počáteční, geometrické) podmínky, jaké budou panovat 

při reálném testování. 
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Obr. 6: Numerické modely pro popis potenciálu a intenzity elektrostatického pole pro: a) 

plastovou vanu, b) pro kovovou vanu 

4.3.3 Definice materiálových vlastností modelu 

Materiálové vlastnosti jednotlivých konstrukčních a technologických prvků 

charakteristického uspořádání procesu elektrostatického zvlákňování z válečku byly 

použity z materiálových listů výrobce, nebo byly dohledány podobné materiály 

v tabulkách. Pro analýzu elektrostatického pole je jedinou vyžadovanou materiálovou 

vlastností relativní permitivita (bezrozměrná konstanta). Použité hodnoty v modelových 

simulacích jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1: Fyzikální parametry materiálů v simulaci 

Materiál Relativní permitivita 

Vana (PP beige) 2,3 

Vana (kov) 1 

Polymerní roztok 81,6 

Box (opláštění) 3,5 

Vnější okolí (vzduch) 1,00054 

4.3.4 Výsledky rozložení potenciálu a intenzity elektrostatického pole   

Výsledky modelových simulací s parametry podle tab. 1 při vstupním napětí 60 kV 

na zvlákňovací elektrodě zobrazily rozložení potenciálu elektrostatického pole 

u současného provedení plastové vany a u optimalizované kovové vany (obr. 7 a 8). 
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Rozložení potenciálu je velmi podobné u obou konstrukcí, proto se dá předpokládat, že 

navrhnutá konstrukce kovové vany bude při procesu zvlákňování funkční. Přesto podle 

simulačních výsledků je procentuálně větší potenciál u konstrukce současného provedení 

z polypropylenu (PP beige). Hodnota potenciálu následně ovlivňuje intenzitu 

elektrostatického pole porovnávaných konstrukcí. Výsledky rozložení intenzity jsou 

zobrazeny na obr. 9 a 10. Maximální hodnota intenzity elektrostatického pole je 

u plastové konstrukce vany podle simulace ~963 V/m a u kovové konstrukce vany je 

~889,5 V/m, rozdíl je tedy ~73,5 V/m. Maximální hodnota intenzity elektrostatického 

pole je u konstrukce kovové vany přibližně o 7 % menší.  

 

Obr. 7: Plastová vana – vstupní napětí 60 kV: rozložení potenciálu elektrostatického pole; 

vektory izočar rozložení potenciálu elektrostatického pole 
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Obr. 8: Plechová vana – vstupní napětí 60KV: rozložení potenciálu elektrostatického pole; 

vektory izočar rozložení potenciálu elektrostatického pole 

 

Obr. 9: Plastová vana – vstupní napětí 60KV: rozložení intenzity elektrostatického pole; detail 

působení elektrického pole (směr pohybu šipek) 

 



38 

 

 

Obr. 10: Plechová vana – vstupní napětí 60 kV: rozložení intenzity elektrostatického pole; detail 

působení elektrického pole (směr pohybu šipek) 
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5 Vývoj a testování kovové vany 

Konstrukční řešení zásobníků polymeru (dále jen van) s rozdílnou relativní permitivitou 

může významně ovlivnit intenzitu elektrostatického pole a tedy celého výrobního procesu 

zvlákňování, což povede k potenciálnímu nárůstu produkce nanovláken. Konstrukční 

geometrie vany slouží jako nosič rotační elektrody a zejména jako úložný prostor 

polymerního roztoku. Tato kombinace je základem principu elektrostatického 

zvlákňování z „válečku“, který využívá technologie NanospiderTM. Současné provedení 

vany je vyrobeno z plastu s označením: PP beige. Jedná se o polypropylen (PP), mezi 

jehož mechanické vlastnosti patří: vysoká tuhost, dobrá pevnost v tahu a především 

odolnost vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům s poměrně nízkou měrnou hmotností 

~0.900 g/cm3. Konstrukce vany je zobrazena na obr. 11. 

 

Obr. 11: Současné konstrukční provedení vany z polypropylenu 

Cílem optimalizace konstrukce vany spočívá ve zvýšení účinnosti produkce nanovláken. 

Zvýšení účinnosti, resp. zvýšení podílu nanovláken usměrněných z rotační elektrody, je 

složitý komplexní problém. Závisí mj. na aktuálním nastavení vzdálenosti elektrod, 

hodnotě napětí (běžně je provizní napětí v rozmezí 50–100 kV), vlastnostech 

polymerního roztoku a dále na vlhkosti a teplotě okolního prostředí. Tyto parametry 

ovlivňují potenciál a intenzitu elektrostatického pole. Pole je pravděpodobně ovlivňováno 

i dalšími parametry, které lze hledat v konstrukčním řešení vany. Mezi tyto parametry 

patří geometrické provedení a konstrukční materiály, ze kterých je vana vyrobena.  
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5.1 Konstrukční návrh kovové vany 

Výhodou navrhovaného řešení, které je modelově znázorněno na obr. 12, je především 

jednoduchá konstrukce tvořená z pěti dílů. Ty jsou uspořádány a svařeny podle 

požadovaných geometrických rozměrů pro uložení elektrody a polymerního roztoku pro 

testování. Základem konstrukce je žlábek, který slouží pro uložení polymerního roztoku 

a je tvořen stočeným či hraněným plechem. Jako nosný prvek je použit spodní ohraněný 

plech, na kterém jsou z obou stran drážky pro uložení hřídele elektrody. Fixace žlábku je 

zajištěna pomocí dvou bočních ohraněných plechů a pomocí středové výztuhy s drážkou 

pro uložení hřídele elektrody. Výkresová dokumentace je uvedena v příloze č. 2.  

 

Obr. 12: Konstrukční návrh optimalizované kovové vany (vlevo), rozložený pohled (vpravo) 

5.1.1 Použité konstrukční materiály 

Pro jednotlivé konstrukční díly vany byly použity austenitické oceli z třídy 17. Jedná se 

o oceli nekalitelné, nemagnetické, jejichž základní struktura je tvořena austenitem. 

Hlavními legujícími prvky jsou chróm a nikl [29]. Charakteristické vlastnosti těchto ocelí 

jsou především odolnost proti korozi a velká houževnatost v kombinaci s tažností. 

Pro zlepšení korozní odolnosti se vyrábí tyto oceli s nízkým obsahem uhlíku <0,03 %, 

které jsou legované buď titanem, niobem nebo tantalem. V podmínkách 

charakteristických pro elektrostatické zvlákňování splňuje specifické požadavky ocel 
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s označením ČSN 17 240 (EN X5CrNi18-10). Jedná se o austenitickou chromniklovou 

ocel s velmi dobrou odolností proti korozi. Lze ji tvarovat za studena a je dobře svařitelná 

metodami TIG (WIG). Charakteristickou vlastností je dále odolnost proti roztokům, 

vodní páře, vlhkosti vzduchu, zásadám a do jisté míry organickým a anorganickým 

kyselinám. Jedná se také o dobře leštitelnou ocel s dobrou tvarovatelností (lze dobře 

ohraňovat). Dalším vyhovujícím materiálem, který je možné použít v náročných 

podmínkách elektrostatického zvlákňování, je ocel s označením ČSN 17 248 (EN 

X6CrNiTi18-10). Její charakteristika je prakticky stejná jako u ČSN 17 240, liší se jen 

minimálně v procentuálním podílu prvků. Hlavním rozdílem je zvýšení korozní odolnosti 

a odolnosti vůči mechanickým vlivům (zejména teplotám) prostřednictvím legujícího 

prvku titanu. Charakteristické materiálové vlastnosti vybraných konstrukčních ocelí 

uvádí tab. 2 a 3. 

Tab. 2: Chemické složení vybraných ocelí  

Označení C Si Mn P S Cr Ni Ti 

STN EN AISI 
hm. 
% 

hm. 
% 

hm. 
% 

hm. 
% 

hm. 
% 

hm. % hm. % 
hm. 
% 

17240 X5CrNi 18-10 304 0,07 1 2 0,045 0,03 17,0-20,0 9,00-11,6 - 

17248 X6CrNiTi 18-10 321 0,1 1 2 0,045 0,03 17,0-19,0 9,50-12,0 0,5 
 

Tab. 3: Mechanické vlastnosti vybraných ocelí 

STN EN AISI 
Mez pevnosti 

Rm [MPa] 
Mez kluzu  
Re [MPa] 

Tažnost 
min. % 

Tvrdost 
max. HRB 

17240 X5CrNi 18-10 304 540/680 195 45 88 

17248 X6CrNiTi 18-10 321 540/680 205 40 88 

5.1.2 Problematika svařitelnosti vybraných ocelí 

Optimální je při svařování vybraných tenkostěnných austenitických plechů využít metodu 

TIG (Tungsten-Inert-Gas) resp. WIG (Wolfram-Inert-Gas) popsanou ČSN EN ISO 4063. 

Využití těchto metod pro spojování zmíněných dílů je dána technologickým postupem 

svařování bez předehřevu [30], přičemž je nutné limitovat vnesené teplo (pozn.: Teplota 

interpass – mezi housenková teplota – by nikdy neměla překročit 150 °C). Austenitické 

oceli s menší tloušťkou jak 2 milimetry jsou náchylné na vznik trhlin, který je přímo 
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úměrný množství obsahu feritu delta δFe , jenž lze stanovit podle Schaefflerova diagramu 

(obr. 13). Ten vyjadřuje závislost poměrů ECr  popsané rovnicí 1.21 

 % 30 (%) 0,5 (%)ENi Ni C Mn      (1.21) 

a závislost poměrů ENi  popsané rovnicí 1.22 

   % % 1,5 (%) 0,5 (%)ECr Cr Mo Si Nb      . (1.22) 

Pro ocel 17 240 je hodnota 13,6ENi  % a 19,5ECr  % a pro ocel 17 248 je 15ENi  % 

a 19,5ECr  %. Při svařování metodou TIG (Tungsten-Inert-Gas), resp. WIG (Wolfram-

Inert-Gas), je také nutno si dát pozor na zvýšení obsahu dusíku ve svarovém kovu a tím 

ovlivnit množství feritické fáze (optimální množství feritu delta je 2 až 7 % – větší obsah 

snižuje korozní odolnost, houževnatost a tažnost), čímž by se také mohlo projevovat 

snížení nemagnetických vlastností. 

 

Obr. 13: Schaefflerův diagram na určení množství feritu delta 

Předpokládané množství Fe  je u oceli 17 240 ~4,6 %, za to u 17 248 ~1,8 %. 

Pro konstrukci nové vany byl vybrán materiál 17 248.   
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5.1.3 Modelování oblastí tepelně ovlivněných svařováním 

Numerická simulace teplotního ovlivnění plechové vany, resp. oblastí tepelně 

ovlivněných svařováním v prostředí metody konečných prvků, je důležitá pro přibližné 

stanovení oblastí s teplotními gradienty. V těchto oblastech lze přepokládat porušení 

konstrukce vzhledem k tloušťce použitého materiálu, který je tenčí než 2 milimetry. 

Simulace tedy ukáže místa, na která by se při svařování měla klást zvýšená pozornost, 

neboť by to mohlo mít následně nepříznivé účinky v procesu elektrostatickém 

zvlákňování.  

Model byl vytvořen v MKP programu Ansys v modulu Mechanical umožňující provést 

teplotní analýzy (Transient Thermal Analysis) a stanovit přibližná místa s největšími 

gradienty teploty. Simulační model vychází z fyzikálního popisu přestupu a vedení tepla 

do 3D geometrie. Základem je diferenciální rovnice, popisující energetickou bilanci 

pro vedení tepla, definovaná vztahem 1.23 

QTk
t

T
Cp 




)( , (1.23) 

kde   je hustota, T  je teplota, t  je čas,  
pC  je měrná tepelná kapacita, k  je tepelná 

vodivost, Q  je vstupní teplo (zdroj). V preprocesoru byla na modelu vytvořena 

kombinovaná síť konečných prvků vycházející z 3D CAD modelu geometrie vany. Síť 

konečných prvků byla pro jednotlivé části konstrukce vytvářena postupně. Pro žlábek a 

boční ohraněné plechy byla vytvořena strukturovaná síť tvořená z 3D elementů 

s označením Solid 226 obsahující dvojnásobek uzlových prvků pro teplotní analýzu než 

3D elementy s označením Solid 227, které byly použity pro zbytek částí. Takto navržená 

konstrukce sítě konečných prvků byla vhodná pro odpovídající posouzení a stanovení 

rizikových oblastí při výrobě. Simulační model optimalizované kovové vany se skládá 

z jednotlivých částí, které v případě pevnostního výpočtu musí být mezi sebou kontaktně 

spojeny. V preprocesoru byly stanoveny plochy a hrany, které budou vzájemně spojeny. 

Na ně byly definovány kontaktní prvky Conta 174 a Targe 170. Jedná se o prvky určené 

pro teplotní analýzu, které umožňují vzájemnou vazbu mezi jednotlivými částmi a tvoří 

kompaktní celek. Konstrukce sítě konečných prvků výpočetního modelu plechové vany 

pro teplotní analýzu je znázorněna na obr. 14. 
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Obr. 14: Konstrukce sítě výpočetního modelu plechové vany v preprocesoru programu Ansys 

s detailem strukturované sítě žlábku a boční výztuhy 

Konstrukci vany tvoří ocelový materiál, který má homogenní izotropní chování. 

Pro tepelnou analýzu je nutno definovat mechanické parametry, tj. Youngův modul 

pružnosti, Poissonovo číslo, počáteční objemový a smykový modul, a dále fyzikální 

parametry, tj. tepelnou vodivost a měrnou tepelnou kapacitu. Mechanické a fyzikální 

vlastnosti použité ve výpočetním modelu jsou uvedeny v tab. 4. 

Tab. 4: Mechanické a fyzikální vlastnosti oceli ČSN 17 248 

Veličina  Hodnota Jednotka 

Hustota 7850 kg.m-3 

Youngův modul 210000 MPa 

Poissonovo číslo 0,3 - 

Objemový modul 175000 MPa 

Smykový modul 80769 MPa 

Tepelná vodivost 50 W.m-1.K-1 

Měrná tepelná kapacita  0,46 kJ.kg-1.K-1 

 

Okrajové podmínky modelu byly zavedeny na oblasti hran, které budou svařovány 

stejnoměrnou počáteční hodnotou teploty. Jedná se například o dvojice: boční ohraněný 

plech-žlábek, žlábek-střední výztuha, atd. Počáteční vstupní teplota je 3500 °C, protože 
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wolframová elektroda má žhavící teplotu při svařování 3500 °C a vyšší [31]. Tato 

počáteční teplota v materiálu následně prudce exponenciálně klesá v závislosti na čase 

během chladnutí, jak znázorňuje obr. 15. Časem by se teplota ustálila na teplotě okolí, 

která v simulaci byla nastavena na hodnotu 22 °C. Procesor byl nastaven na dobu výpočtu 

2 s.         

 

Obr. 15: Závislost počáteční teploty vstupující do konstrukce vany na čase 

Výsledné gradienty napětí v časovém okamžiku 1 sekunda jsou znázorněné na obr. 16. 

Největší hodnoty byly zjištěny v rozích svařovaných částí – žlábek, boční výztuha, střední 

výztuha. Zde je předpoklad největšího rizika vzniku Feδ a tedy možného porušení 

konstrukce. Pro tyto oblasti je důležité mít zvýšenou pozornost při svařování. 

 

Obr. 16: Výsledky MKP modelu ukazující oblasti s největšími teplotními gradienty 
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5.1.4 Výroba prototypu kovové vany 

Výroba funkčního fyzického modelu (prototypu) byla provedena ve spolupráci s firmou 

Triga-MF, která se specializuje na svařované konstrukce. Jednotlivé části (obr. 17) byly 

svařovány metodou TIG (obr. 18 a, b). Při svařování byla použita svařovací elektroda 

tvaru drátu o průměru 1,5 mm při přibližné rychlosti svařování 20 
-1cm m . To odpovídá 

požadavkům podle ČSN EN ISO 4063 pro svařování austenitické oceli s tloušťkou 

≤2 mm. Při výrobě byla věnována pozornost rizikovým oblastem, kde je předpoklad 

největšího rizika vzniku Fe a tedy možného porušení konstrukce. Konstrukce vany byla 

s odpovídající kvalitou svařená. Podle očekávání došlo k určitému ovlivnění konstrukce 

ve stejných oblastech, jaké ukázaly modelové simulace (obr. 19 a, b). 

 

Obr. 17: Jednotlivé konstrukční díly z mat. ČSN 17 248 před svařením 

  

Obr. 18: Výroba funkčního modelu: a) proces svařování metodou TIG, b) svařená konstrukce 

funkčního modelu vany 
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Obr. 19: Porovnání reálného modelu s výsledky simulace: a) reálná konstrukce, b) modelová 

simulace 

5.1.5 Příprava polymerního roztoku pro test kovové vany 

Při výrobě nanovláken principem elektrostatického zvlákňování z volné hladiny lze 

zvlákňovat polymerní roztoky či polymerní taveniny. Pro výrobu anorganických 

nanovláken se používá polymerních roztoků obohacených prekursorem. Takový roztok 

se skládá z kombinace organické a anorganické složky. Organickou složkou se rozumí 

roztok polymeru, v našem případě se jedná o polyvinylpyrrolidone (PVP) s ethanolem. 

Po rozmíchání organického roztoku na magnetickém míchadle je přimíchán 

do anorganického roztoku, který je tvořen prekursorem. Prekursorem se v tomto případě 

rozumí butoxide titanu (TiO2) v kombinaci s ethanolem. Pokud by prekursor zůstal v této 

formě, stal by se celkový roztok nestabilním a ve výsledku by bylo docíleno kapaliny 

s vysokou viskozitou ve formě gelu. Takový výsledek je nežádoucí a pro stabilizaci se 

do prekursoru přimíchá acetylaceton. Díky tomu je po homogenizaci organické 

i anorganické složky získán roztok s optimální viskozitou (obr. 20). 
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Obr. 20: Průběh homogenizace roztoku složený z organické a anorganické složky; začátek 

homogenizace (vlevo), konec homogenizace (vpravo) 

Dále bude nastíněna příprava finálního roztoku. V prvním roztoku s označením č. 1, bylo 

opatrně rozmícháno 210 g butoxidu ve směsi 336 g ethanolu a 60 g acetylacetonu. Směs 

byla homogenizována na míchadle po dobu 10 minut a následně smíšena s roztokem č. 2, 

který byl tvořen 71,4 g polyvinylpyrrolidonem (PVP) v kombinaci s 1041,6 g ethanolu 

(vodný, denaturovaný). Před přidáním PVP je nutné provést homogenizaci etanolu s 5 g 

kyseliny ortofosforečné (H3PO4) na míchadle. Na konci se roztok č. 1 rychle nalije 

do roztoku 2 a směs se homogenizuje dalších 30 minut. Všechno probíhá při pokojové 

teplotě. Také bylo provedeno snížení zastoupení lihu v roztoku č. 1. Snížení se docílilo 

nahrazením lihu vyšším alkoholem (izopropylalkoholem) a hlavně destilovanou vodou. 

Toto umožnilo snížit hořlavost a možnost vzplanutí polymerního roztoku během 

zvlákňovacího procesu v zařízení NanospiderTM. 

5.1.6 Testování účinnosti zvlákňování kovové vany 

Testování funkčního modelu bylo provedeno při napětí 60±0,5 kV. Na obr. 21 je 

znázorněno uspořádání zařízení během testování účinnosti zvlákňování plastové i kovové 

vany. Je zde vidět ve spodní části obrázku ustavení vany s kladným nábojem, nad kterým 

je umístěn uzemněný vodivý kolektor. Vany, každá samostatně, byly ustaveny do malého 

experimentálního zařízení NanospiderTM. Po dlouhodobých testech a měřeních bylo 

možné vyhodnotit účinnost procesu zvlákňování navrhnuté kovové konstrukce vany. 

Na obr. 22 je vyobrazen graf, ze kterého je možné poměrově stanovit účinnost konstrukce 

funkčního modelu z oceli s označením ČSN 17 248 v porovnání s konstrukcí současného 

provedení vany vyrobené z polypropylenu (materiál PP beige).  Je zřetelné, že hmotnost 
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nanovlákenné struktury stržené z kolektoru je vyšší při použití plastové vany, než 

při aplikaci vany kovové. Takový výsledek není optimální, avšak očekávatelný. Stačí se 

podívat na výsledky simulace intenzity elektrického pole při použití kovové i plastové 

vany, která je popsaná výše. Poměr simulovaných hodnot intenzit mezi vanami se shoduje 

s poměrem hmotností zvlákněné struktury. Tento dílčí výsledek potvrzuje fakt, že existuje 

vliv materiálových vlastností vany a její konstrukční zpracování na elektrické pole v jejím 

okolí během procesu zvlákňování. Existuje tak i možnost ovlivňovat účinnost 

zvlákňování při použití specifických konstrukcí van vyrobených z alternativních 

materiálů. 

         

Obr. 21: Průběh testování účinnosti zvlákňovaní van, uspořádání vlevo; hodnoty napětí a proud 

vpravo 

 

Obr. 22: Vyhodnocení výsledků účinnosti zvlákňovaní van 
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6 Vývoj van z alternativních materiálů 

Výsledné analýzy stanovily, že intenzitu elektrostatického pole výrazně ovlivňuje 

navrhnutá geometrie konstrukce a materiálové vlastnosti vany. Z předchozích simulací a 

testů vyplynulo, že pro navýšení intenzity elektrostatického pole a produkce vláken je 

třeba při návrhu vany zajistit tenkostěnnou konstrukci v kombinaci s materiálem o vyšší 

relativní permitivitě. Materiál vany se tedy musí vyznačovat dielektrickou konstantou, ale 

zároveň musí vykazovat vlastnosti potřebné pro použití v podmínkách elektrostatického 

zvlákňování. Mezi ně patří tvarová stálost, pevnost, odolnost vůči kyselinám a zásadám 

obsažených v polymerních roztocích. Daný materiál musí být také dobře obrobitelný 

pro snadnou výrobu konstrukce nesoucí zvlákňovací elektrodu a polymerní roztok. 

Konstrukce van je tvořena několika díly, které jsou k sobě spojeny nerozebíratelným 

spojem. Takových spojů je možné docílit jak technologií svařování v případě kovové 

vany, tak technologií lepení v případě alternativních materiálů. Použité lepidlo však musí 

vytvořit takový spoj, který odolá vlivu polymerního roztoku. Pro konstrukci van byly 

pro své vhodné vlastnosti vytipovány materiály dřevo a sklo. Dále bude popsána výroba 

dvou typů van ze zmíněných materiálů. Testování účinnosti zvlákňování obou van, které 

bylo realizováno na pilotní lince, bude popsáno v kapitole č. 8. 

6.1 Dřevěná vana 

Vývojové konstrukční řešení dřevěné vany může vést ke zvýšení intenzity 

elektrostatického pole. Jedná se o složitý komplexní problém, který ovlivňují vstupní 

parametry přiblíženy v úvodu. Mezi tyto parametry patří i konstrukční řešení a 

materiálové vlastnosti, resp. relativní permitivita vany. Konstrukční materiál dřevo má 

jiné specifické vlastnosti a relativní permitivitu (pohybuje se v rozmezí 

2,0 0,4 7,1 0,2r     [32]) než plastová či kovová vana.  

6.1.1 Volba materiálu konstrukce 

Nejprve je třeba zvolit typ dřeva, vhodný pro aplikaci výroby vany. Pro tento účel byly 

provedeny experimentální testy s dřevěnými vzorky vybraných stromů pro posouzení 

reakce na dané chemické rozpouštědlo. Během procesu výroby vláken je dřevo v přímém 
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kontaktu s polymerním roztokem obsahující rozpouštědlo a mohlo by tak dojít 

k deformaci dřeva, případně ke ztrátě objemu roztoku vlivem nasákavosti dřeva. Pro testy 

byly zvoleny dřevěné vzorky dubu, buku, ořechu a mahagonu, jak uvádí obr. 23. Vzorky 

byly umístěny do rozpouštědel, které se běžně používají pro přípravu polymerních 

roztoků. Jednalo se o líh denaturovaný toulenem, kyselinu octovou (100%), kyselinu 

mravenčí a dimethylformamid (DMF). Testování bylo provedeno ve firmě Elmarco, kde 

byly vzorky umístěny do rozpouštědel na cca 2 měsíce. Vzorky, umístěné 

v rozpouštědlech, jsou znázorněné na obr. 24. 

 

         Obr. 23: Dřevěné vzorky pro testování  

 
Obr. 24: Vzorky umístěné v rozpouštědle

Výsledné testy ukázaly, že žádný z dřevěných vzorků nebyl zničen zvolenými 

rozpouštědly (obr. 25). Určité poškození vzorku po intenzivním dvouměsíčním máčení 

způsobila jen kyselina mravenčí, kde se projevilo určité poškození v podobě rozvrstvení 

struktury dřeva. Vzhledem k tomu, že nepřetržité vystavení dřeva rozpouštědlům 

v reálném procesu je prakticky nedosažitelný extrém, je odolnost vůči rozpouštědlům 

dostatečná.  

 

Obr. 25: Porovnání dřevěných vzorků po vysušení od rozpouštědla 
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Vystavení vybraných dřevěných vzorků rozpouštědlům téměř neovlivňuje rozměry a tvar 

materiálu. Lze doporučit všechny vzorky jako konstrukční materiál pro výrobu testovací 

vany pro zvlákňování polymerních roztoků pomocí technologie Nanospider™. Nejlépe 

se přesto jevil ořech a buk. Nasákavost daného dřeva je v určitém procentu nárůstu 

hmotnosti, jak je patrné z tab. 5. Měření bylo provedeno po dvou měsících v kádince a 

dvou hodinách v digestoři. 

Tab. 5: Výsledná nasákavost dřevěných vzorků k daným typům rozpouštědel 

Vzorek Hmotnost [g] Rozpouštědlo Nárůst hmotnosti [%] Celkem 

DUB 1 8,3 Líh 38,8   

DUB 2 10,8 Kyselina octová 62,9   

DUB 3 12,6 Kyselina mravenčí 96,3   

DUB 4 11,4 DMF 80,7   

        278,7 

OŘECH 1 7,9 Líh 30,2   

OŘECH 2 8,4 Kyselina octová 28,1   

OŘECH 3 11,6 Kyselina mravenčí 74,6   

OŘECH 4 10,5 DMF 58,8   

        191,7 

BUK 1 3,7 Líh 13,9   

BUK 2 7,2 Kyselina octová 46,9   

BUK 3 4,8 Kyselina mravenčí 76   

BUK 4 8,3 DMF 83,9   

        220,7 

MAHAGON 1 5,3 Líh 34,3   

MAHAGON 2 6,3 Kyselina octová 44,9   

MAHAGON 3 8,2 Kyselina mravenčí 94,9   

MAHAGON 4 6,3 DMF 74,9   

        249 

6.1.2 Konstrukční návrh dřevěné vany 

Navrhované konstrukční řešení výsledné geometrie dřevěné vany musí být závislé nejen 

na odolnosti vůči rozpouštědlům, ale také na mechanických a fyzikálních vlastnostech. 

Z toho plyne vyrobitelnost vany a s tím související následný technologický postup 

výroby. Dřevo je velmi dobrý a tvarovatelný materiál, jen je třeba dbát na odpovídající 

opracovatelnost a následné spojení jednotlivých dílů lepením. Během výroby je třeba 

zajistit eliminaci pnutí materiálu konstrukce vany, které vzniká během procesu 

zvlákňování vlivem rozpouštědla a elektrického pole. Konstrukční řešení je výrobně 
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jednoduché a také lehké v souvislosti s geometrickými rozměry odpovídajícími plastové 

a kovové vaně. Návrh takovéhoto řešení charakterizuje obr. 26.  

 

Obr. 26: Návrh konstrukčního provedení dřevěné vany 

Navrhovaná konstrukce dřevěné vany podle obr. 26 je realizována z dřevěných 

vyřezaných desek tloušťky 5 mm, což je optimální z pevnostního i výrobního hlediska. 

Spodní podkladová část je zhotovena z desky tloušťky 15 mm s konstrukčním odlehčením 

(viz. technická dokumentace – příloha č. 3). To vede k navýšení vyšší stability vany 

vzhledem k určitému namáhání od rotační elektrody. Výsledný konstrukční návrh má 

hmotnost 980±20 g a je uveden na obr. 27.  

 

Obr. 27: Konstrukční návrh dřevěné vany pro výrobu: a) izometrický pohled, b) pohled v řezu 

s tvarovým protikusem 
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6.1.3 Výroba prototypu dřevěné vany 

Samotná výroba dřevěné vany byla provedena, vzhledem k výsledkům z testů odolnosti 

dřeva, z buku. Výroba odpovídající geometrie byla provedena na 3osé CNC frézce, která 

je přímo propojena s 3D programem CUT 3D [33]. Díky němu je možné načíst 

importovaná data přímo z CAD softwaru. Schematický postup výroby a kompletní 

funkční model konstrukčního řešení dřevěné vany je znázorněný na obr. 28. 

 

Obr. 28: Výroba funkčního modelu konstrukčního řešení dřevěné vany; postup výroby (nahoře), 

prototyp vany z bukového dřeva (dole)       

6.2 Skleněná vana 

Vývojové konstrukční řešení skleněné vany se, stejně jako u vývojových řešení kovové a 

dřevěné vany, řešilo pro co nejjednodušší vyrobitelnost, jednoduchost a nízkou hmotnost. 

Důvodem volby skla, jako materiálu konstrukce vany, je jeho významná hodnota relativní 

permitivity, která se pohybuje v rozmezí 3,78 0,06 19 0,2r     [32]. Sklo je však 

vhodné použít v procesu elektrostatického zvlákňování díky své odolnosti vůči 

rozpouštědlům a zároveň se jedná o nevodič. Tyto vlastnosti dělají ze skla velmi vhodný 

konstrukční materiál k výrobě vany, která při odpovídajícím potenciálu může navýšit 

intenzitu elektrostatického pole oproti řešením van z plastu či kovu. Konstrukční řešení 

skleněné vany bylo patentováno [34]. 
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6.2.1 Konstrukční návrh skleněné vany 

Jedinou nevýhodou se tu jeví zejména odpovídající výroba. Z mechanického hlediska se 

jedná o křehký materiál, který nelze jednoduše tvarovat a z toho vyplývá odpovídající 

vyrobitelnost vany a technologický postup výroby pro zachování rozměrové geometrie. 

S ohledem na vyrobitelnost vany ze skla pro dané geometrické rozměry byl proveden 

návrh řešení (viz. technická dokumentace – příloha č. 4), který je znázorněn na obr. 29. 

Nosným prvkem je deska tvořená tabulovým sklem o rozměrech 445 mm x 160 mm x 4 

mm. Na desku jsou přilepené dvě trubky s průměrem 20 mm a tloušťkou stěny 1 mm 

sloužící k podpěře dvou žlábků vyrobených z trubice s průměrem 80 mm a tloušťkou 

stěny 2 mm.   

 

Obr. 29: Konstrukční návrh skleněné vany: a) izometrický pohled, b) boční pohled 

6.2.2 Výroba prototypu skleněné vany 

Navrhované konstrukční řešení skleněné vany podle obr. 29 bylo vyrobeno postupným 

spojováním jednotlivých částí. Nejprve byly na sklářském soustruhu vyrobeny 

tenkostěnné válce o požadovaném průměru, následně byly na jejich čelech vyhotoveny 
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otvory. Po této úpravě byla provedena první temperace pro vyrovnání vnitřního pnutí 

v materiálu. Rozříznutím válce na speciální pile vznikly žlábky, jejichž hrany se zbrousily 

na hladinovém brusu. Po druhé temperaci bylo zhotoveno pomocí sklářského hořáku 

dorazové vybrání na bocích žlábků, které slouží jako nosič zvlákňovací elektrody. Po třetí 

temperaci byly žlábky spojeny s podpěrnými trubkami k nosné desce pomocí UV lepidla 

za působení záření UV lampou. Postup výroby a kompletní funkční model konstrukčního 

řešení skleněné vany ukazuje obr. 30. 

 

Obr. 30: Výroba funkčního modelu konstrukčního řešení skleněné vany; postup výroby 

(nahoře), prototyp vany ze skla (dole). 
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7 Vývoj kolektoru se strhávacím mechanismem 

Kolektorem se v oblasti elektrostatického zvlákňování rozumí vodivý předmět, který je 

uzemněn nebo nabývá záporného potenciálu. Jedná se tedy o opačnou elektrodu, na které 

jsou během procesu zachytávána vlákna. Kolektor je v procesu ustaven nad vanu 

se zvlákňovací elektrodou, na kterou je přiveden zdroj vysokého napětí s kladným 

potenciálem. Rozdíl napětí na zvlákňovací elektrodě a kolektoru, společně s jejich 

vzájemnou vzdáleností, určuje velikost elektrostatických sil působících na zvlákňovaný 

roztok. Z tohoto důvodu musí být kolektor z elektricky vodivého materiálu, aby bylo 

možné rozvést vysoké napětí po celém jeho povrchu. Počáteční koncept technologie 

NanospiderTM spočíval v přetahování textilie přes vodivý kolektor tvaru půlválce. V místě 

styku textilie a kolektoru bylo pozorováno nanesení nanovlákenné vrstvy ze zvlákňovací 

elektrody. Pro novou linku a podmínku nepřetržitého provozu je myšlenka v aplikaci 

kolektoru v podobě rotačního kartáče, kdy jeho povrch by měl být tvořen konci drátů. 

Tato vize má opodstatnění v dříve provedených simulacích interakce van na intenzitu 

elektrostatického pole v jejich okolí [35], [36]. 

Numerickou simulací bylo dokázáno, že čím je povrch menší a blíží se limitně k 

bodovému napětí, tím je intenzita větší. Proto v případě kolektoru je žádoucí osadit jeho 

povrch dráty s co možná nejmenším průměrem. Navíc jeho rotační tvar má potenciál 

v uskutečnění kontinuální výroby. Představa takové funkce spočívá v povláknění spodní 

části povrchu kartáče, která je v daný okamžik nejblíže zvlákňovací elektrodě. Pokud se 

kolektor bude otáčet kolem své osy dostatečně pomalu, bude na dané části povrchu 

kartáče vytvořena požadovaná vrstva vláken. Rotací kartáče se nanovlákenná vrstva 

dostane na opačnou stranu kartáče, kde dojde k jejímu stržení za pomoci strhávacího 

pneumatického mechanizmu, čímž následně dojde k odvodu vláken mimo zvlákňovací 

komoru. Princip tohoto mechanismu je znázorněn na obr. 31. Velikost kartáčového 

kolektoru je dána velikostí zvlákňovací komory experimentálního stroje, ve kterém bude 

probíhat výroba nanovlákených struktur. V případě výrobní linky bude použito zařízení 

menších rozměrů, proto i kartáčový kolektor musí mít relativně malé geometrické 

rozměry a jeho otáčky musí být redukovány. Potom je zajištěno, že každá část povrchu 

kolektoru bude vystavena účinkům zvlákňování po dostatečný časový úsek. 
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Obr. 31: Schématicky znázorněná optimalizace procesu na kontinuální výrobu bez podpůrného 

materiálu 

7.1 Návrh kartáčového kolektoru 

Vzhledem k tomu, že rotační válcový kartáč nahrazuje jednu z elektrod, musí být jeho 

celý povrch vodivý v maximální míře. Proto při výběru materiálů, ze kterých jsou 

vyrobeny dráty kartáčů, je kladen důraz na vysoké hodnoty vodivosti. Podle možností 

použitelnosti kartáče v prostředí technologie NanospiderTM existují dva způsoby výroby. 

Prvním způsobem je tzv. spirálový válcový kartáč, kdy dráty jsou upevněny do plechu. 

Ten je následně stočen do spirály, čímž drží požadované rozměry. Vodivost drátů je 

zajištěna pomocí plechu, na který je přiveden náboj. Druhým způsobem výroby 

válcového rotačního kartáče je vsazování trsů drátů do plastového jádra. V plastovém 

válcovém jádru požadovaného rozměru jsou předvrtány díry v pravidelných rozestupech, 

do kterých jsou usazeny trsy drátů. Náboj je na jednotlivé trsy přiváděn přes vodivý drát, 

který je propleten mezi nimi. 

Rozměry kartáčů jsou závislé na okolních parametrech v průběhu procesu. Délka kartáče 

musí být větší než délka zvlákňovací elektrody. V našem případě je zvolena délka kartáčů 

340 mm při délce zvlákňovací elektrody 250 mm. Průměr kartáčů je sjednocen na 

120 mm. Zde byly limitním faktorem zástavbové rozměry komory, protože vzdálenost 

povrchů elektrody a kolektoru musí být v rozmezí 160–180 mm pro spuštění optimálního 

průběhu procesu pro testovaný roztok polymeru. Variabilita mezi jednotlivými kartáči 

byla zajištěna v poměru průměrů jejich jader a délkou použitých drátů.  
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Jak již bylo výše zmíněno, u spirálového kartáče jsou dráty usazeny do plechu a jeho 

následným stočením do spirály se v něm dráty upevní. Jako materiál drátů u tohoto 

kartáče byla zvolena ocel s mosaznou úpravou povrchu. Taková ocel má nejvyšší hodnoty 

vodivosti ze všech materiálů, které se používají při výrobě kartáčů. Pro průměr drátů je 

zvolena hodnota 0,15 mm. Jedná se o nejmenší hodnotu vyrobitelného průměru drátů, 

kdy se jednotlivé dráty při použití plasticky nedeformují. Spirálový kartáč s ocelovými 

dráty je vidět na obr. 32a. Výhodou tohoto kartáče je zaručená vodivost a zavedení náboje 

do všech drátů na kartáči je jednouché a zaručené. Jako nevýhoda se jeví vysoká hmotnost 

v závislosti na hustotě drátů a následná obtížná manipulace.  

 

Obr. 32: Vyobrazení kartáčových kolektorů: a) spirálový kartáč s dráty s mosaznou povrchovou 

úpravou, b) spirálový kartáč se vlasci z plastu, c) vsazovaný kartáč s ocelovými dráty 

Další možností je nahradit ocelové dráty lehčími plastovými vlasci. Vlasce o průměru 

0,2 mm, při stejné hustotě uchycení, mají mnohem menší hmotnost a manipulace 

s kartáčem je tím snazší. Materiálem vlasců je sice plast PA6, ale podle výrobce má 

deklarovanou hodnotu odporu 30 kΩ/cm. Teoreticky se tedy jedná o vhodný materiál 

pro proces zvlákňování. Výhodou je tedy nízká hmotnost a jednoduchost rozvedení 

náboje do vlasců. Nevýhodou je materiál vlasců, kdy jeho vodivost je pouze deklarována 

výrobcem. Spirálový válcový kartáč s vlasci z vodivého plastu je znázorněn na obr. 32b. 

Jiným způsobem výroby rotačních kartáčů je vsazování trsů drátů do předvrtaných děr 

v plastovém jádru. Tato metoda výroby kartáčů je technologicky snazší s větší mírou 
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variability. Výhodou takto vyrobených kartáčů je možnost rozdělit je na jednotlivé 

segmenty. Na každém segmentu jsou potom uchyceny dráty s rozdílným průměrem. Tak 

to bylo také použito v našem případě. Kartáč byl rozdělen do pěti segmentů. Čtyři mají 

délku 80 mm a zbylý měří 20 mm. Na každém segmentu jsou uchyceny trsy s rozdílnými 

průměry drátů od 0,1 mm do 0,3 mm, jak ukazuje obr. 32c.  

7.2 Testování kartáčových kolektorů na účinnost zvlákňování 

Smyslem dílčího testování kartáčů je selekce vhodných variant pro použití ve finální 

výrobní lince. Je zde snaha o nalezení optimální kombinace materiálu a průměru drátů 

(vlasců) v interakci s výrobní technologií kartáče. Všechny testované kartáče mají 

sjednocené obálkové rozměry, tedy vnější průměr a délku. Liší se materiálem a průměrem 

drátů (vlasců). Rozměry a vlastnosti jednotlivých kartáčů jsou zobrazeny v tab. 6. 

Tab. 6: Přehled kartáčů a jejich vlastností 

Typ kartáče Ø Jádra 
Délka drátu 

(vlasce) 
Ø Kartáče Délka kartáče 

Ø Drátu 
(vlasce) 

Materiál 
drátu 

(vlasce) 

SPIRÁLOVÝ 70 25 120 340 0,15 Ocel-mosaz 

SPIRÁLOVÝ 70 25 120 340 0,2 PA-6 vodivý 

VSAZOVANÝ 60 30 12 340 0,1-0,3 Ocel 

 

Pro testování byl vyroben přípravek pro uchycení všech druhů kartáčů (viz. technická  

dokumentace – příloha č. 5), jak je vidět na obr. 33. Jedná se o nosný člen vyrobený 

z materiálu PPS white. Tento materiál je nevodivý, tvarově stálý a má dobrou odolnost 

proti rozpouštědlům. Proto je vhodný pro použití v procesu elektrostatického 

zvlákňování. Na přípravek je umístěn kartáč, kdy jeho hřídel je napojena na řemenový 

převod, který je poháněn pneumatickým motorem. Rozdílná velikost řemenic zajišťuje 

redukci otáček kartáče. Pneumatický motor byl použit z důvodu vysokého napětí 

v prostoru, kde byl umístěn. Jakýkoli elektrický prvek by byl v takovém prostředí zničen. 

Otáčky kartáče v tomto případě činí 0,2 rpm. Přípravek i s kartáčem, připraveným 

na testování, byl ustaven do zvlákňovací komory experimentálního stroje 180 mm 

nad zvlákňovací elektrodu. 
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Obr. 33: a) plastový přípravek na uchycení kartáče a jeho pohonu pneumotorem, b) ustavení 

přípravku s kartáčem do labu 

Vlastní testování probíhalo při teplotě 22,9 °C a vlhkosti 14,9 %. Klimatické podmínky 

jsou důležitým parametrem pro úspěšné rozběhnutí procesu zvlákňování. Každý kartáč 

byl testován jednotlivě po dobu 10 minut. Za tuto dobu byl předpoklad, že na kartáči 

vznikne kontinuální silná vrstva vláken. Hodnotícím kritériem testování byla hmotnost 

stržené nanovlákenné vrstvy z povrchu kartáče. Hodnota vysokého napětí byla nastavena 

na 80 000 V a do vany byl nalit polymerní roztok s prekursorem oxidu titanu. Výsledky 

testů ukázaly, že nejvyšší účinnost zvlákňování prokázal spirálový kartáč s ocelovými 

dráty s mosaznou povrchovou úpravou, kde hmotnost zvlákněné vrstvy činila 2,19 g. 

Tento výsledek lze přičíst perfektnímu přívodu uzemnění na jednotlivé dráty skrze nosný 

plech. Dále je také potvrzena idea bodového napětí se vzrůstající intenzitou 

elektrostatického pole. Nejvyšší účinnost totiž prokázal kartáč s dráty o nejmenším 

průměru. Z testu vsazovaného kartáče plyne, že větší vrstva zvlákněného materiálu byla 

pozorována na segmentech se dráty s nejmenším průměrem. Na segmentech se silnějšími 

dráty bylo pozorováno méně zvlákněného materiálu. Plastový kartáč se v testu 

neosvědčil. Přisuzovat se to dá horším hodnotám vodivosti vlasců v porovnání s dráty 

z kovu. Výsledky testu ukazuje graf na obr. 34. Pro konstrukci finální výrobní linky bude 

uvažováno použití spirálového kartáče s ocelovými dráty. 
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Obr. 34: Graf účinnosti zvlákňování jednotlivých typů kartáčových elektrod 

7.3 Princip strhávání materiálu z kartáče 

Během procesu elektrostatického zvlákňování se na povrchu kolektoru vytváří 

nanovlákenná vrstva. Pro zachování kontinuálního procesu výroby je třeba tuto vrstvu 

separovat z povrchu kolektoru. Jak bylo výše popsáno, k separaci vláken dochází 

na opačné straně kolektoru, než kde dochází ke zvlákňování. Po separaci je zvlákněný 

materiál odveden z prostoru zvlákňovací komory a je připraven k další úpravě. Odstranění 

vláken z povrchu kartáče v elektrostatickém poli je ovšem komplexním problémem, 

protože zvlákněný materiál má nepříznivé vlastnosti. Nanovlákna během jejich výroby 

přebírají elektrický náboj a jsou tak po dopadu na kolektor neustále přitahována k jeho 

povrchu. Tím vykazují vysokou adhezi a dají se charakterizovat jako lepivá. Strhnutí 

materiálu musí být perfektní, protože neodstraněný materiál dále zakrývá povrch 

kolektoru, přesněji řečeno konce drátů. Pokud jsou tato místa takto zakryta, dochází zde 

ke snižování intenzity elektrického pole a tím se snižuje účinnost zvlákňování [37]. 
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Počáteční pokusy o separaci nanovlákenné vrstvy z povrchu kolektoru s tvarem rotačního 

kartáče byly realizovány pomocí kovové lišty (obr. 35). Ta byla připevněna k rámu jako 

pasivní strhávací zařízení nanovláken, které neustále pročesávalo kartáčovou elektrodu 

s plastovými vlasci. Byl měněn úhel strhávací plochy lišty vůči obvodu válce. Válec se 

otáčel přibližně 5 ot/s. Menší otáčky již nebylo možné nastavit z důvodu omezení průtoku 

vzduchu průtokovým ventilem. Docházelo k tomu, že se pneumatický motor již neotáčel. 

Vzhledem k tomu, že vrstva vláken byla příliš slabá, což bylo způsobeno zejména 

rychlými otáčkami, docházelo k tomu, že se vlákna spíše zamačkávala do kartáče, než 

aby byla od něho oddělena. Navíc takovéto strhávání klade poměrně velký odpor otáčení 

kartáče a docházelo k jeho zastavení. 

 

Obr. 35: Pohled na kartáčovou elektrodu se strhávacím systémem v podobě nerezové lišty 

Lišta se jako separátor vláken příliš neosvědčila, zejména z důvodu nedokonalé výroby 

kartáčové elektrody. Technologicky není možné vyrobit rotační kartáč s dokonalým 

povrchem tak, aby všechny dráty byly stejně dlouhé. Při použití stěrky tak nedocházelo 

ke kontaktu s povrchem kartáče po celé jeho délce. Proto se přistoupilo k řešení separace 

vláken za využití hřebenu. Tento princip spočívá v zasunutí hřebenu mezi vlasce 

kartáčové elektrody a v jeho následném přímočarým vratném pohybu ve směru její osy. 

K zasunutí dochází až po kompletním povláknění celého povrchu kolektoru. Narušením 

souvislé vrstvy hřebenem je teoreticky vytvořena nová cesta pro odvod vláken. Výhodou 

hřebenu je, že nevytváří odpor proti otáčení kartáče. Nevýhodou se ukázal fakt, že vlákna 

byla hromaděna na hřebenu, kde tvořila chuchvalce a následně byla zamačkávána 

do elektrody mezi vlasce. Konstrukce tohoto mechanismu je vidět na obr. 36. Posuvy jsou 

realizovány pomocí pneumatických válců, které jsou ovládány ručním přepínáním. 

Plastový hřeben je namontován na plechové přírubě jednoho z válců. 
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Obr. 36: Pohled na kartáčovou elektrodu se strhávacím systémem v podobě dvouosého 

pneumatického strhávacího systému v kombinaci s plastovým hřebenem 

Z pokusů bylo zřejmé, že pohyb ve směru osy rotace kartáčové elektrody nemá smysl. Je 

jasné, že není možné materiál separovat mechanicky z důvodu zamačkávání materiálu 

mezi vlasce. Proto byl plastový kartáč nahrazen ocelovým, kdy jeho dráty vykazují nižší 

elasticitu ve srovnání s plastovými vlasci. Dále byl navržen mechanický systém 

v kombinaci se vzduchovým odtahem. Princip zajetí hřebenu tečně na povrch elektrody 

zhruba 2 mm hluboko mezi dráty zůstává. Nanovlákenná vrstva drží pohromadě a hřeben 

je schopen ji oddělit jako celek od konce drátů. Aby nedocházelo k hromadění materiálu 

na hřebenu, byla instalována vysavačová trubice a připojena na vysavač vytvářející 

podtlak. Tím byl povrch hřebenu neustále čistý, a tak docházelo k optimální separaci 

vláken. Hřeben byl tvořen hřebíky o malém průměru, které byly chyceny do plastového 

jádra. Takto složený hřeben byl namontován na pneumatický válec, který jej zasouval 

mezi dráty kartáčové elektrody. Systém separace s odsáváním vláken je vidět na obr. 37a. 

Druhou funkční možností je použití stěrky, která je tvořena kovovým plechem ohnutým 

pod rádiusem kartáče, tedy přesně kopíruje jeho povrch (obr. 37b). Plech je připevněn 

na plastový díl, který je napojen na odtah. Tento plastový koná přímočarý vratný pohyb 

ve směru osy kartáče a díky tomu plech seřezává vlákna z povrhu kartáče. Separovaná 

vlákna jsou dále odsávaná hadicí. Využití tohoto způsobu separace je podmíněna 

konstantní délkou drátů kartáče po celém jeho povrchu. Technologie výroby kartáčů se 

spirálovým nosným jádrem je na tento účel vhodná, protože konečnou operací výroby je 

seříznutí délky všech drátů pro získání požadovaného povrchu kartáče s předepsanými 

geometrickými rozměry.  
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Obr. 37: Pohled na kartáčovou elektrodu: a) se strhávacím systémem v podobě jednoosého 

pneumatického strhávacího systému v kombinaci s kovovým hřebenem, b) strhávání pomocí 

kombinace žiletky s odtahem 

Testování mechanismu během procesu zvlákňování. Kartáčová elektroda spolu se 

strhávacím mechanismem byla umístěna na nosné plastové konstrukci s pneumatickým 

pohonem do zvlákňovací komory. Během testu byl kartáč kompletně povlákněn vrstvou 

nanovláken. Následně byl aktivován strhávací mechanismus, kdy byl hřeben zasunut 

mezi dráty kartáče a současně byl aktivován odtah. Na obr. 38 je zřetelně vidět, že na levé 

části kolektoru byla aplikována separace vláken a pravá strana zůstala netknutá. Takto 

navrhnutý strhávací mechanismus funguje optimálně, protože po jeho aplikaci zůstává 

povrch elektrody čistý. 

 

Obr. 38: Pohled do zvlákňovací komory na test strhávacího mechanismu 
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8 Konstrukce pilotní – poloprovozní linky, dílčí testování 

Pro dílčí testování byla zkonstruována pilotní linka pro možnost zvlákňování 

anorganického polymerního roztoku. Pilotní linkou je myšleno zařízení fungující 

na principu elektrostatického zvlákňování z válečku, které bylo instalováno 

do zvlákňovací komory stroje určeného pro využití technologie NanospiderTM, tzv. 

"Experimental setup". Jedná se o zařízení sloužící k výrobě nanovlákenných struktur 

z polymerních roztoků či tavenin s vysokým stupněm požárního zabezpečení. Pilotní 

linka sloužila jako nástroj pro testování výše popsaných van, kartáčů a strhávacích 

mechanismů v reálném procesu výroby nanovlákenných vrstev elektrostatickým 

zvlákňováním. Konstrukce zařízení integrovaného do zařízení "Experimental setup" byla 

navržena pro realizaci kontinuálního procesu výroby vrstev anorganických nanovláken 

bez nutnosti použití podkladového materiálu. Důraz byl kladen na variabilitu, tedy 

možnost kombinace párů van a kolektorů. Výsledkem testů bylo vyhodnocení měřené 

hmotnosti nanovlákenné vrstvy vytvořené jednotlivými páry van a kartáčů. Jejich různé 

kombinace ukáží různé účinnosti zvlákňování způsobené rozdílným vlivem 

elektrostatického pole. Změřením gramáže jednotlivých vrstev je možné vyselektovat 

kombinaci vany a kartáče, zajišťující nejvyšší efektivitu zvlákňování. Protože testování 

na pilotní lince bylo zaměřeno na měření hmotnosti anorganických nanovlákenných 

vrstev s obsahem prekursoru v nespecifikované formě, nebylo třeba vyrobené vzorky 

tepelně upravovat. Proto součástí pilotní linky nebyl kalcinační systém. O výsledky 

z testování na pilotní lince se bude opírat návrh konstrukce finální výrobní linky 

v kapitole č. 9. 

Z hlediska počtu van, kartáčů a jejich počtu možných kombinací bylo třeba využít více 

procesů v jednom prostoru zařízení stroje technologie NanospiderTM
. Při návrhu 

konstrukce testovacího zařízení byl kladen důraz na minimální vzájemné ovlivnění 

jednotlivých procesů. Teoretické vyjádření rozložení intenzity a gradientu potenciálů 

bodových nábojů podle vztahů 1.8 a 1.9 bylo studováno prostřednictvím numerických 

simulací metodou konečných prvků. Z výsledků MKP simulací vyplynulo, jak ovlivňuje 

uspořádání, počet a rozteč bodových nábojů, resp. v tomto případě van a kartáčů, 

výslednou intenzitu elektrostatického pole. Z výsledků simulace byly navrženy 2 typy 

uspořádání elektrod a kolektorů (obr. 39). První z nich ukazuje dvě varianty uspořádání 

několika van vedle sebe, které mají jeden společný kolektor (kartáč). Druhou variantou 
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je uspořádání párů van a kartáčů vedle sebe, kdy každá vana má přidělený jeden kolektor 

(kartáč). Porovnáním obou typů uspořádání bude vybrána vhodnější varianta pro použití 

na průmyslové lince.  

 

 

Obr. 39: Numerická simulace pro studii rozložení intenzity elektrostatického pole obou variant 

uspořádání elektrod a kolektorů 

8.1 1. varianta uspořádání testovacího zařízení: 4 vany a 4 kolektory 

Testovací zařízení je rozděleno do 4 částí (stanovišť) [38]. Každá z nich reprezentuje 

samostatný proces elektrostatického zvlákňování, protože obsahuje zvlákňovací 

elektrodu uloženou ve vaně, kolektor ve tvaru rotační kartáčové elektrody a strhávací 

mechanismus nutný k realizaci kontinuálního procesu. Jedním z klíčových parametrů 

fungování procesu elektrostatického zvlákňování je vzdálenost mezi zvlákňovací 

elektrodou a kolektorem, která je pro testovaný polymerní roztok (PVP)TiO2 180 mm. 

Pro případ komplikací při spuštění procesu, nebo při zvolení odlišného roztoku 
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pro testování, byl stroj navržen variabilně tak, aby bylo možné odzkoušení fungování 

procesu na kratší či delší vzdálenosti mezi elektrodami v rozmezí 160–200 mm. Schéma 

stroje je znázorněno na obr. 40. 

Zvlákňovací elektrody ve tvaru válce jsou ve všech případech stejné. Rozdílné jsou však 

vany, ve kterých jsou elektrody usazeny. Ve všech z nich je nalit polymerní roztok 

připravený ke zvlákňování. Každá vana je z jiného materiálu a je vyrobena jinou 

technologií. Jako materiály van byly použity: sklo (obr. 41a), plech (obr. 41b), dřevo (obr. 

41c), plast (obr. 41d).  

 

Obr. 40: Schéma testovacího zařízení se čtyřmi samostatnými procesy 
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Obr. 41: Ustavení van v testovacím zařízení: a) skleněná vana, b) plechová vana, c) dřevěné 

vana, d) plastová vana 

Stejně tak byly použity 3 různé typy kartáčových elektrod. Na základě výsledků výše 

popsaného výzkumu byl automaticky vyloučen kartáč s plastovými vlasci z důvodu 

vysoké elasticity a problematického strhávání nanovlákenné vrstvy z povrchu kartáče. 

Pro aplikaci funkce kolektoru na stroji byl tedy připraven spirálový ocelový kartáč a 

vsazovaný ocelový kartáč. Strhávací mechanismy a odtahy byly pevně nainstalovány na 

jednotlivá stanoviště. Nosné prvky kartáčových kolektorů a van byly přizpůsobeny tak, 

aby je bylo možné jednoduše zaměnit navzájem mezi všemi stanovišti. Proto konstrukce 

stroje byla řešena modulárně (viz. technická dokumentace – příloha č. 6), jak ukazuje 3D 

model na obr. 42. Jako materiál nosné konstrukce van, elektrod, strhávacích mechanismů 

a řemenového pohonu byl zvolen materiál s označením PPS White. Jedná se o plast, který 

se vyznačuje tvarovou stálostí, odolností vůči kyselinám a zásadám, dobrou 

obrobitelností. Tyto vlastnosti předurčují použití zmíněného materiálu v procesu 

elektrostatického zvlákňování z volné hladiny. 
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Obr. 42: Modulárně navržená konstrukce zvlákňovacího stroje 

8.1.1 Pohon kartáčových a zvlákňovacích elektrod 

Aby bylo možné testovat zvlákňování ve všech čtyřech procesech najednou a zachovat 

identické podmínky testování, bylo třeba zajistit pohon kartáčových elektrod stejnými 

otáčkami se stejným krouticím momentem. Vzhledem k tomu, že není možné v prostředí 

vysokého napětí použít jakýkoli elektrický prvek, bylo nutno pro pohon kolektorů využít 

pneumatických prvků. Z dostupných zdrojů bylo možné využít pneumatický motor, který 

byl integrován do pohonného modulu s vysokým převodovým poměrem, který je možné 

použít jako pohon všech čtyř kolektorů s velmi nízkými otáčkami. Pohonný modul byl 

instalován do středu konstrukce rámu testovacího zařízení a zaujal pozici centrálního 

pohonu. Konce všech hřídelí kolektorů a pohonného modulu byly osazeny ozubenými 

řemenicemi. Pro rozvod krouticího momentu a otáček mezi řemenicemi byl využit 

ozubený polyuretanový řemen. Převodový poměr řemenového pohonu byl 1:1. Schéma 

rozvodu otáček motoru na hřídele kolektorů přes řemen je znázorněn na obr. 43.  
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Obr. 43: Schéma pohonu kartáčů přes řemen (vlevo), 3D model pohonu kartáčů přes řemen bez 

stojanů (vpravo) 

Řemen zároveň funguje jako spojka, kdy při zasunutí kartáčů z boku konstrukce dosedá 

ozubení řemenic na zuby řemenu (obr. 44). Pro dostatečný přenos krouticího momentu 

na hřídele kartáčů byl navržen variabilní svislý napínák, který je vidět na obr. 45. Pojezd 

napínáku byl natolik veliký, že v celém systému mohl být poháněn jak samotný jeden 

kartáč, tak i všechny čtyři kartáče najednou.  

 

Obr. 44: Spojka řemenem po horizontálním zasunutí kartáče 
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Obr. 45: Svislý napínák řemenového převodu 

Samotný pohonný modul se skládá z několika částí a dohromady tvoří kompaktní celek. 

Hlavní částí pohonu je pneumatický motor, který má na výstupu rychlost otáčení hřídele 

45 ot/min a hodnota výstupního krouticího momentu činí 8 Nm. Tyto hodnoty jsou 

deklarované výrobcem při vstupním tlaku o hodnotě 6 ATM. Z podmínky rotace 

kolektoru 1 ot/8min v závislosti na procesu zvlákňování plyne, že je nutné zredukovat 

výstupní otáčky hřídele motoru. Pro tento účel byla idea konstrukce pohonného modulu 

využívající planetového převodu, díky kterému by bylo možné docílit požadovaných 

hodnot výstupních otáček. Pro toto řešení byla vytvořena simulace pohonného modulu 

s pneumatickým motorem v prostředí Dymola využívající opensource jazyku Simulink 

[39], [40], [41], [42]. Při simulaci pohonné jednotky je třeba se zaměřit na hodnotu otáček, 

které musí být výrazně redukovány. Otáčky hřídele je možné vyjádřit jako změnu úhlové 

rychlosti v čase jak ukazuje rovnice 1.24 

d

dt


  , (1.24) 

kde   vyjadřuje okamžitou úhlovou rychlost,  je středový úhel opsaný otáčejícím se 

(resp. natáčejícím se) průvodičem, t  je čas. Výstupní otáčky hřídele lze potom vyjádřit 

podle rovnice 1.25 

1
2

i


  , (1.25) 
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kde 2  vyjadřuje výstupní hodnotu úhlové rychlosti, 1 vyjadřuje vstupní hodnoty 

úhlové rychlosti, i  je převodový poměr. Pokud hodnota otáček výrazně klesá, potom musí 

hodnoty krouticího momentu výrazně stoupat. Podle rovnic 1.26 a 1.27 můžeme vyjádřit 

okamžitý točivý moment ze vztahu mezi výkonem, časem a středovým úhlem  

.dA P dt , (1.26) 

dA
M

d
 , (1.27) 

Kde M vyjadřuje okamžitý krouticí moment, P  je výkon, A  vyjadřuje práci, t  je čas a

  představuje středový úhel. Výstupní hodnoty krouticího momentu je možné vyjádřit 

podle rovnice 1.28 

2 1.M i M , (1.28) 

kde 2M  vyjadřuje výstupní hodnotu krouticího momentu, 1M  je hodnota vstupního 

krouticího momentu a i  značí hodnotu převodového poměru. Schémata simulace otáček 

a krouticího momentu jsou vidět na obr. 46. 

 

            

Obr. 46: Zhora – simulační schéma otáček, simulační schéma krouticího momentu 
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Výsledkem simulace jsou 2 grafy, které jsou zobrazeny na obr. 47. V grafech jsou otáčky 

reprezentovány modrou přímkou a průběh krouticího momentu zobrazuje přímka 

červená. Test byl nastaven na čas t = 20 s, po deseti sekundách dosáhne motor pracovních 

hodnot. Levý graf ukazuje hodnoty otáček a krouticího momentu na vstupu, tedy otáčky 

produkované pneumatickým motorem. Na vstupu můžeme odečíst pracovní hodnoty 

otáček 4,71 rad/s, tedy 45 1/min. Hodnota krouticího momentu je 8 Nm. Pravý graf 

ukazuje hodnoty na výstupu, otáčky byly redukovány přes převod 1:350 na hodnotu 

0,0135 rad/s, tedy 1/465 s. Výstupní hodnota krouticího momentu však radikálně vzrostla 

a má hodnotu 2800 Nm. S touto hodnotou se musí při návrhu konstrukce pohonné 

jednotky počítat a předejít jejímu možnému poškození. 

 

Obr. 47: Graf průběhu hodnot na vstupu (vlevo) a na výstupu (vpravo) 

Na základě výsledků simulace byl zkonstruován pohonný modul, kde hlavní část tvořil 

pneumatický motor. Pro dosažení převodového poměru 350:1 bylo na motor instalováno 

převodové těleso skládající se ze tří planetových převodů řazených do série. Na výstup 

z převodového tělesa by mohla být přímo instalována řemenice pro pohon řemenového 

převodu. Je však třeba brát v potaz navýšenou hodnotu krouticího momentu. V systému 

je moment odebírán pasivními odpory v ložiskách a strhávacími mechanismy 

instalovanými na obvodu kartáčů. Pokud by se kartáče zasekly, mohlo by dojít 

k poškození pohonu. Proto byla mezi řemenici a převodovku instalována kuličková 

momentová spojka, kde je možné nastavit maximální hodnotu krouticího momentu 

v řádech desítek [Nm]. Pokud by krouticí moment překročil tuto hodnotu, zachytí spojka 

jeho nárůst. Na výstupu ze spojky byla instalována hřídel nesoucí ozubenou řemenici. 

Pohonný modul je znázorněn na obr. 48. 
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Obr. 48: Pneumatický systém s převodovkou určený pro pohon kolektorů 

Dalším rotačním prvkem v systému jsou zvlákňovací elektrody, na které je třeba přivést 

krouticí moment a vysoké napětí. Tvarem zvlákňovacích elektrod je rotační válec, který 

je v ose nastaven hřídelemi pro možnost jeho usazení do van. Elektrody jsou částečně 

ponořené v roztoku a vlivem jejich otáčení se polymer dostává v potřebné formě 

do prostoru mezi elektrodu a kartáčový kolektor. Tento pohon je jako jediný realizován 

pomocí elektromotorů, které jsou umístěny ve stroji do prostoru mimo působiště 

elektrického pole. Na výstup integrovaného elektrického pohonu do prostoru zvlákňovací 

komory jsou svisle uchyceny dlouhé hřídele. Protože se mohou horní vany svisle 

pohybovat, je na hřídelích připevněno těsné pero, po kterém se pohybuje náboj s drážkou 

spřažený s plastovým kuželovým ozubeným kolem. Přenos krouticího momentu z hřídele 

na elektrodu je realizován pomocí plastových kuželových kol (obr. 49).  

 

Obr. 49: Kuželové soukolí pro přenos krouticího momentu na elektrodu 

 



76 

 

8.1.2 Mechanické strhávání vláken z kartáče a odtah 

Mechanické strhávání vychází z poznatků předešlého výzkumu popsaného v kapitole č. 7. 

Z výše zmíněných možných metod strhávání, byla zvolena varianta s kovovým hřebenem 

tvořeným polem hřebíků. Ty zabíhají po obvodu drátů kartáče a zvlákněný materiál se 

přes ně strhává. Hřeben je tvořen 60 hřebíky (obr. 50). Tento systém byl instalován na 2 

kartáčové elektrody. 

 

Obr. 50: Kartáč s mechanickým strháváním se 60 hřebíky – reálný model (vlevo), strhávání 

během procesu (vpravo) 

Hřebeny pro strhávání vláken z kartáče konají přímočarý vratný pohyb kolmo na osu 

otáčení kolektoru. Proto pro jejich pohyb lze použít dvojčinné pneumatické válce. Oba 

válce byly napojeny na vstupu i výstupu na ručně ovládané 3/2 mechanické ventily, 

do kterých byl přiveden stlačený vzduch o hodnotě tlaku 6 ATM. Schéma zapojení je 

znázorněno v příloze č. 7. Po střídavém sepnutí ventilů byl realizován posuv obou válců 

v požadovaný okamžik, kdy na kolektoru již byla vytvořena souvislá vrstva vláken. Spolu 

se strhávacím mechanismem byl na kartáče instalován i odtah nahromaděných vláken 

usazených na hřebenu. Zvlákněná vrstva byla odsávána hubicemi (obr. 51) napojenými 

na hadice vedoucí do vysavače, který byl umístěn vedle stroje. Tyto hubice byly 

přichyceny na lineární pneumatické pohony, které konaly přímočarý vratný pohyb 

rovnoběžný s osou otáčení kartáče. Ve vysavači byl zvlákněný materiál shromažďován 

v papírových sáčcích vhodných pro transport materiálu. Odtah byl instalován i na zbylé 

2 kartáče, kde sbíral vlákna bez podpory hřebene.  
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Obr. 51: Strhávání odtahem na stanovišti č. 1 

Pohon odsávání je rozdělen do dvou indentických částí, jak ukazuje pneumatické schéma 

v příloze č. 8. Můžeme říci, že levá část schématu je horní pohon na stroji (stanoviště 2 

a 4) a pravá část schématu reprezentuje spodní pohon (stanoviště 1 a 3). Na obou větvích 

jsou dva lineární pneumatické pohony. Podmínkou zapojení bylo zajištění souměrného 

posuvu pohonů na obou stranách. Pohon v daném páru, který dokončí svůj posun 

na dráze, čeká na druhý pohon v páru a následně na zpáteční dráhu vyrazí oba současně. 

Tím jsou eliminovány případné diference v nastavení rychlostí posuvů obou pohonů 

v páru. Na oba konce každého posuvu byl tedy instalován pneumatický doraz. Pro plnou 

automatiku je srdcem každé ze dvou částí vzduchem ovládaný 5/2 bistabilní ventil 

s tlakovým maximem 0,7 MPa a průtokem 197 l/min. Při sepnutí obou koncových dorazů 

na stejném konci pohonů v páru obdrží ventil signál a oba pohony se současně rozjedou 

stejným směrem. Pro regulaci rychlostí pohonů jsou na oba jejich konce našroubovány 

škrticí ventily. Po sestavení byl stroj ustaven do klimatizovaného experimentálního 

zařízení, kdy byl zkalibrován a připraven na test (obr. 52). Kalibrace spočívala v ustavení 

van, elektrod, kolektorů a napojení odtahu v kombinaci s přívodem stlačeného vzduchu 

do pohonných pneumatických komponentů. Také bylo třeba zajistit přívod ventilace 

ke zvlákňovacím elektrodám. Důvodem byla zvýšená koncentrace par z roztoku 

v prostoru mezi elektrodami. V posledním kroku byly přivedeny zdroje vysokého napětí 

na elektrody a na kovové prvky v jejich okolí. 
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Obr. 52: Funkční model stroje se čtyřmi kolektory ve zvlákňovací komoře zařízení 

"Experimental setup" – 3D model (vlevo), reálný model (vpravo) 

8.2 2. varianta uspořádání testovacího zařízení: 4 vany a 1 centrální 

kolektor 

Podle provedených simulací je druhou variantou uspořádání čtyř van vedle sebe, kdy 

vznesená vlákna budou snímána na jednom kolektoru. Smyslem využití centrálního 

sběrného kartáče je sběr maxima vynesených nanovláken, a to s automatickým snímáním 

nanovlákenné vrstvy z jeho povrchu. Výhoda takového řešení spočívá v menším počtu 

použitých rotačních prvků a ve zjednodušení konstrukce, která je potřebná pro podpěru 

van se zvlákňovacími elektrodami a kolektoru. Uspořádání van, kolektoru a strhávacího 

mechanismu je shcématicky znázorněno na obr. 53. Do procesu zvlákňování je 

integrován systém centrálního kolektoru, tvořený dřevěným jádrem osazeným ocelovým 

kartáčem. Systém doplňuje sada čtyř rotačních elektrod usazených v rozdílných 

zvlákňovacích vaničkách. Pomocí mechanismu strhávání na centrálním kolektoru 

dochází k odvodu vznesených vláken z prostoru zařízení „Experimental setup“. Tím je 

zajištěn kontinuální proces. 



79 

 

 

 

Obr. 53: Schématické znázornění rozmístění van, kolektoru a strhávacího mechanismu 

8.2.1 Návrh centrálního kolektoru 

Návrh centrálního kolektoru vychází z experimentů popsaných v kapitole č. 7. Řešení se 

opírá o výslednou nejefektivnější variantu kolektoru v podobě kartáče s kovovými dráty. 

Při řešení konstrukce centrálního kartáče byla uvažována ověřená technologie výroby 

spirálového kartáče. Takový kartáč se vyznačuje přesným uložením středové spirály 

s vysokou variabilitou použitých vodivých či nevodivých materiálů sevřených 

do spirálové kartuše. Použitý druh drátu je silně ovlivněn celkovým průměrem kartáče 

z důvodu limitů rozměrů vnitřní spirály. Uvažujeme-li z technologického hlediska 

maximální průměr spirály, dochází během výroby kartáče k negativním vlivům z důvodu 

délky drátů. Při použití slabých drátů dochází k nežádoucímu pokládání částí kartáče 

do stran (obr. 54), které neřeší ani nahrazení větším průměrem drátu. Větší průměr drátu 

zapříčiní nutnost osadit kartuši menším množstvím drátů a tím dochází k nežádoucímu 

řídnutí celkového kartáče a k potenciálnímu snížení výkonnosti kartáče. Mezi zásadní 

nevýhody patří vysoká nepřesnost vnějšího průměru, což vede k problematickému 

strhávání nanovlákenné struktury s povrchu kolektoru. 
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Obr. 54: Centrální kartáč vyrobený technologií vsazení drátů do spirálové kartuše s negativním 

jevem uhýbání drátů do stran 

Nemožnost využití technologie spirálového kartáče vedla k alternativnímu vývoji 

kartáčového kolektoru. Princip spočíval ve vytvoření nosného tělesa bubnu, na který byl 

nainstalován pás kovových drátů (obr. 55). Jeho hlavní využití spočívá ve strhávání příze 

pomocí ocelových drátků upevněných na gumotextilním pásu v mykacích zařízeních. 

Při konstrukci bubnu byl především uvažován parametr hmotnosti vzhledem 

k manipulaci. Proto byl buben vyroben ze dřeva, kdy byl na jeho obvod nalepen pás se 

zalomenými dráty. Šíře bubnu byla stejná jako šíře dříve vyvíjených kartáčových 

kolektorů, avšak jeho průměr vzrostl na hodnotu 580 mm včetně drátového pásu. 

Výhodou pásu je snadná dostupnost a vysoká variabilita možností pásů s volitelnou 

hustotou, délkou a tvarem drátu. Pro naši aplikaci je použit 38 mm Brushing Fillet No. 

28 (0,23 mm). 

 

Obr. 55: Stočený pás s dráty (vlevo), zalomené druhy drátů (vpravo)
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8.2.2 Alternativní strhávací systém  

Snímání polymeru z centrálního kolektoru je řešeno pomocí odsávací hlavice (obr. 56). 

Hlavice koná přímočarý vratný pohyb v ose kolektoru a díky svému pohybu seřezává 

zvlákněnou vrstvu z jeho povrchu. Hlavice je tvořena plastovým dílem (4), na který je 

napojena odsávací hadice, úchopný systém a ostrý břit. Ten je tvořen 2 mm silným 

plechem ohnutým pod poloměrem 290 mm, jehož hrany jsou zbroušeny do ostří. Tím břit 

kopíruje povrch kartáče a seříznutou nanovlákennou strukturu navádí do prostoru 

odsávání. Odtud jsou vlákna odvedena podtlakem skrze pružnou hadici mimo 

zvlákňovací komoru. Nestržená vlákna jsou dodatečně odsána sacím otvorem umístěným 

uprostřed odsávací hlavice. Odsávací hlavici je třeba přesně nastavit tak, aby břit 

kopíroval obvod kolektoru. Proto je hlavice připevněna k lineárnímu pneumatickému 

válci (3) pomocí nastavitelných plíšků. Pro výškové nastavení polohy odsávací hlavice 

bylo nutné použít dva lineární šroubové pohony (1) s obrácenou rotací. Oba byly 

propojené centrální tyčí, která zajišťuje shodný zdvih na jejich obou stranách. Základní 

desky lineárních pohonů jsou propojeny spojovací deskou šíře 10 mm z polypropylenu 

(2), na které je uložen pneumatický lineární válec zajištující pravidelný horizontální 

pohyb po celé šířce centrálního kolektoru, tj. 340 mm. Změnu směru zajišťují 

pneumatické dorazy (5), uložené na hliníkovém profilu šíře 10 mm.  

 

Obr. 56: Systém strhávání vláken na centrálním kartáčovém kolektoru s detailem strhávací 

hlavice 
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8.2.3 Nosná konstrukce centrálního kolektoru 

Pro ověření navrhovaného řešení byla zhotovena konstrukce s možností osazení čtyřmi 

rozdílnými zvlákňovacími vaničkami a centrálním kolektorem (viz. technická 

dokumentace – příloha č. 9). Konstrukce je, stejně jako v první variantě uspořádání 

kolektoru a van, vyrobena z plastu a je tvořena dvěma částmi. První z nich je konstrukce, 

která nese centrální kolektor s pohonem a strhávacím mechanismem. Druhou část 

konstrukce tvoří variabilní stojany s proměnnou vertikální a horizontální vzdáleností, 

které slouží pro ustavení van pod kolektorem a k instalaci pohonu zvlákňovacích elektrod. 

I v tomto případě byl pro testování použit polymerní roztok (PVP) TiO2, proto při návrhu 

konstrukce nesoucí vany byla uvažována vzdálenost mezi kolektorem a zvlákňovacími 

elektrodami, a sice 180 mm. Základem konstrukce rámu pro podporu centrálního 

kolektoru (obr. 57) jsou dvě stojné nohy, kdy každá z nich je tvořena dvěma deskami šíře 

25 mm. Desky šíře 25 mm byly použity z důvodu vyšší stability celé konstrukce a 

z důvodu uložení ložisek do desky. Ložiska jsou využita k uložení hřídele centrálního 

kartáče. Desky stojných nohou (6) a (7) jsou k sobě spojeny deskami šíře 100 mm 

pro zajištění vyšší pevnosti. Přední část nohou je propojena držáky sloužící jako podpěra 

pro mechanismus strhávání. Celkové spojení rámů je zajištěno strhávacím mechanismem 

a podkladovou deskou pneumatického pohonu s převodovým poměrem 500:1, který 

udává centrálnímu kolektoru (8) rychlost otáčení 1/465 s. 

  

Obr. 57: Konstrukce rámu pro podporu centrálního kolektoru (vlevo), s instalovaným 

strhávacím mechanismem (vpravo) 
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Pohon válcových elektrod ustavených ve vanách je zajištěn dvěma externími centrálními 

motory. Rozvod krouticího momentu je řešen symetricky, tedy každý motor pohání dvě 

elektrody (obr. 58). Dále bude popsán pohon dvou elektrod ustavených ve vanách na levé 

straně systému, identické zapojení platí pro elektrody v pravé části sytému. Vstup 

krouticího momentu od motoru do zvlákňovací komory je realizován přes upínací hlavu 

v prostoru rámu podporujícího jednu ze spodních van. Krouticí moment je přenášen hnací 

hřídelí na ozubené soukolí, které pohání společně s kuželovou převodovkou první 

válcovou elektrodu (13). Z kuželové převodovky je krouticí moment přenášen 

na spojovací hřídel (12), která disponuje variabilní délkou, umožňující změnu 

horizontální vzdálenosti krajního rámu (9), tedy i horní vany se zvlákňovací elektrodou 

od centrálního kolektoru. Přes spojovací hřídel a druhou kuželovou převodovku PV (11) 

je krouticí moment přenášen hřídelí (10) na zvlákňovací elektrodu uloženou v horní vaně 

(14). Největší přínos přináší použití upravených převodovek PV, které nyní pevně fixují 

zvlákňovací elektrody ve vanách. Díky tomu nedochází k nežádoucímu vyosení elektrod 

z osy rotace, což mělo nežádoucí vliv na kontinuitu procesu zvlákňování.   

 

Obr. 58: Symetrický rozvod krouticího momentu na zvlákňovací elektrody 
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Po vytvoření 3D návrhu byl realizován funkční prototyp zařízení s centrálním kolektorem 

(obr. 59a). Konstrukce celého zařízení byla navržena co možná nejjednodušeji a bylo 

využito modulárního principu pro maximální variabilitu během testování. Vany a kartáče 

byly připevněny tak, aby s nimi mohlo být kdykoliv manipulováno. Pro porovnání 

účinnosti zvlákňování varianty centrálního kolektoru s variantou čtyř kolektorů, byl 

realizovaný stroj také zabudován do laboratorního zařízení „Experimental setup“ 

(obr. 59b). V tomto zařízení bude provedeno testování za stejných provozních podmínek, 

jako testování ve variantě se čtyřmi kolektory. Pro testování bude použit stejný polymerní 

roztok, stejné vany, stejné klimatické podmínky a stejné hodnoty vysokého napětí 

přivedeného do systému. Výsledkem testování bude hmotnost zvlákněného materiálu 

strženého z povrchu centrálního kolektoru pomocí strhávacího zařízení (obr. 59c). 

Výsledná hodnota hmotnosti bude porovnána s hodnotou součtu hmotností zvlákněného 

materiálu strženého ze všech kolektorů ve variantě se čtyřmi kolektory. 

 

Obr. 59: Funkční model stroje s centrálním kolektorem: a) prototyp stroje, b) prototyp stroje 

ustavený v komoře zařízení "Experimental setup", c) funkční model strhávacího mechanismu 
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8.3 Experimenty účinnosti výroby nanovlákenné vrstvy 

Celkem byly provedeny dva experimenty na výše popsaných variantách testovacího 

zařízení s rozdílným rozmístěním van a kolektorů. První experiment spočíval v zjištění 

účinnosti zvlákňování van z rozdílných materiálů (sklo, dřevo, plast, kov) a ve vytipování 

té vhodné pro použití v průmyslové lince. Tento experiment byl proveden na první 

variantě testovacího zařízení, kde ke každé vaně náleží jeden kartáčový kolektor. Podle 

hmotnosti sejmuté nanovlákenné vrstvy z kolektoru lze určit účinnost vznosu nanovláken 

z elektrody usazené ve vaně. Druhý experiment má za cíl ukázat rozdíl v účinnosti 

zvlákňování obou variant uspořádání van a kolektorů. Rozdíl mezi hmotnostmi 

nanovlákenných vrstev sejmutých z kartáčových kolektorů ukáže účinnější variantu 

rozmístění van a kolektorů. Vytipovaná varianta bude použita v průmyslové výrobní 

lince. 

8.3.1 Porovnání účinnosti zvlákňování z jednotlivých van 

Experiment spočíval v měření účinnosti zvlákňování z jednotlivých van, tedy jaká vrstva 

vláken se vytvoří na kartáčové elektrodě patřící do páru k dané vaně během jednoho 

cyklu. Po každém dokončení cyklu byla sejmuta vrstva vláken nanesená na kartáčových 

kolektorech na všech stanovištích a následně byla zvážena. Hmotnost stržené vrstvy 

určovala efektivitu zvlákňování dané kombinace kartáče a vany. Takové měření bylo 

možné realizovat pouze na první variantě testovacího zařízení, protože z každého 

kolektoru bylo možné sejmout vrstvu vytvořenou pouze jednou vanou. Během 

experimentu bylo vypnuté veškeré strhávání a odsávání materiálu z kartáče. Pro každé 

vážení byl použit pouze materiál sejmutý z kartáčového kolektoru, nikoli zvlákněný 

materiál po okolních dílech. Jak popisuje schéma stroje na obr. 40, testování bylo 

provedeno na 4 stanovištích současně během jednoho cyklu. Doba trvání jednoho cyklu 

byla nastavena na 465 s. Na každém stanovišti byl umístěn jeden kartáč a jedna vana se 

zvlákňovací elektrodou. Po každém cyklu byly vany posunuty ve směru hodinových 

ručiček na další stanoviště. Kartáče byly naopak polohově zafixovány na stanovištích. 

Celkem tedy bylo provedeno 16 měření účinnosti zvlákňování ve 4 cyklech. Vzdálenost 

mezi zvlákňovací elektrodou a kartáčem byla pro všechny stanoviště stejná, a sice 

180 mm. Tato hodnota je optimální pro zvlákňovaný polymerní roztok, který má označení 

PVP (TiO2), tedy prekursor oxidu titanu s PVP matricí. Jedná se o identický roztok, který 
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byl použit při testování kovové vany v kapitole č. 5. Průběh testování zvlákňování je vidět 

na obr. 60.  

 

Obr. 60: Průběh testování zvlákňování ze skleněné vany na kovový kartáč 

Atmosférické podmínky v komoře byly udržovány na stejných hodnotách pro všechny 

čtyři cykly. Teplota měla hodnotu 23,2 °C a vlhkost byla držena na 14,4 %. Jednalo se 

o vhodné podmínky pro dané složení roztoku. Během experimentu byly kartáče otáčeny 

rychlostí 1 ot/ 465 s a elektrody se otáčely rychlostí 5 ot/min. Tato rychlost otáčení 

elektrody byla vhodná pro spuštění procesu zvlákňování. Každé jednotlivé měření trvalo 

jeden celý cyklus (465 s), což se rovná jedné otáčce kartáče. Pro test strhávání a odtahu 

byly spuštěny oba výše popsané pneumatické systémy. Odtah byl napojen na dva 

výkonné vysavače. Do prostoru zvlákňovací komory byly přivedeny dva zdroje vysokého 

napětí. První z nich přiváděl hodnotu napětí 60,1 kV na zvlákňovací elektrody. Druhý 

zdroj přiváděl hodnotu napětí - 12 kV na kolektory. Celková hodnota rozdílu potenciálu 

obou hodnot tedy činila 72,1 kV. Po spuštění procesu elektrostatického zvlákňování byly 

na kolektorech vytvořeny rozdílné vrstvy nanovlákenné struktury, jak je vidět na obr. 61. 
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Obr. 61: Zvlákněné nanovlákenné struktury na kolektorech z jednotlivých van; zleva – skleněná 

vana, dřevěná vana, plastová vana, kovová vana 

Při porovnání výsledných hmotností ze získaných vlákenných nanostruktur, které 

vyprodukovaly vany (dřevěná, skleněná, kovová, plastová), byla sestavena tabulka 

zobrazena v příloze č. 10. Zde jsou ukázána jednotlivá měření hmotností získaných 

kombinací van a kartáčových kolektorů. Výkonové porovnání mezi jednotlivými vanami 

charakterizuje parametrický graf na obr. 62, kde je patrné, že nejvyšší hodnoty naměřené 

hmotnosti nanovlákenné struktury byly získány ze skleněné vany. Hodnota stržené vrstvy 

činila 1,92 g/cyklus = 11,5 g/hod. Pak následovala dřevěná vana, plastová vana a kovová 

vana s plasmou. Z grafu je také zřejmé, že naměřené množství vlákenné struktury získané 

použitím skleněné vany, bylo přibližně o 50±3 % vyšší než u dřevěné vany (porovnání 

maximálních hodnot), která měla prakticky stejné množství jako původní plastová vana. 

Účinnost zvlákňování jednotlivých van koresponduje s hodnotou permitivity materiálu, 

ze kterého je daná vana vyrobena. U skleněné a dřevěné vany je také patrný poměrně 

ustálený průběh naměřeného množství zvlákněné struktury pro jednotlivá měření 

na jednotlivých pozicích. Výsledné vzorky byly podrobeny analýze na elektronovém 

mikroskopu pro kontrolu nanovlákenné struktury. Obr. 63 vyobrazuje 5000x zvětšený 

pohled na kvalitu vláken ve vzorcích získaných z van.  
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Obr. 62: Závislost získaného množství nanovlákenné struktury z polymeru PVP (TiO2) 

 

Obr. 63: 5000x zvětšený pohled na kvalitu vláken ve vzorku získaného z: a) skleněné vany, 

b) dřevěné vany, c) plastové vany, d) kovové vany 
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8.3.2 Porovnání účinnosti zvlákňování variant uspořádání van a kolektorů 

Druhý experiment byl proveden z důvodu výběru efektivnější varianty uspořádání van a 

kartáčových kolektorů pro použití v průmyslové lince. Jako měřítko efektivity výroby je 

v experimentu použito množství vznesených vláken usazených na povrchu kolektorů. 

Měřením hmotnosti sejmuté nanovlákenné vrstvy je možné určit, zda použít variantu se 

čtyřmi kolektory nebo naopak variantu s centrálním kolektorem. Důvodem testování 

zařízení s centrálním kolektorem je jeho jednodušší konstrukce, menší počet rotačních 

komponentů, ale především větší plocha povrchu kolektoru, na kterou jsou sbírána 

vznesená vlákna. Centrální kolektor má sběrnou plochu 0,62 m2, zatímco součet sběrných 

ploch čtyř kartáčových kolektorů použitých v první variantě testovacího zařízení činí 

0,51 m2. Výhodou centrálního kartáče je stálá volná plocha pro dopad vznesených vláken 

během celého testovacího cyklu. Pokud vlákna dopadnou na konce drátů kolektoru, sníží 

se tím intenzita v jejich okolí a vznesená vlákna jsou dále přitahována na okolní dráty. 

Kolektory v první variantě testovacího zařízení vykonají během jednoho cyklu otáčku 

o 360° a tím dochází ke kompletnímu pokrytí jejich povrchů. Centrální kolektor použitý 

ve druhé variantě testovacího zařízení nedokončí během testu svou otáčku a tím pádem 

zůstává i ke konci cyklu dostatek volných drátů na povrchu kolektoru, kam mohou být 

stále přitahována vznesená vlákna. Hmotnost zvlákněného materiálu při testování první 

varianty se čtyřmi kolektory byla získána z výsledků prvního experimentu. Součet 

hmotností nanovlákenného materiálu získaných během čtyř cyklů testů zvlákňování činil 

5,2 g. Testování druhé varianty s centrálním kolektorem bylo realizováno ve stejném 

duchu, jako testování varianty první. Podle schématu znázorněného na obr. 53, byly vany 

se zvlákňovacími elektrodami umístěny kolem centrálního kartáčového kolektoru. 

Po přivedení identických zdrojů vysokého napětí, jejich napojení na kolektor a na vany, 

bylo provedeno testování za totožných podmínek, jako v první variantě. Proces 

zvlákňování ukazuje obr. 64a. Testování bylo opět rozděleno do čtyř cyklů, kdy 

po dokončení každého z nich byly vany zaměněny na svých pozicích. Žádná z van tak 

nebyla dvakrát na jedné pozici. Po každém cyklu byla strhnuta a zvážena nahromaděná 

vrstva vláken na povrchu centrálního kolektoru (obr. 64b).  
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Obr. 64: a) průběh testování na centrálním kartáčovém kolektoru, b) povlákněný povrch 

centrálního kartáče po ukončení jednoho cyklu testování 

Součtem získaných hmotností vlákenných vrstev získaných během jednotlivých cyklů 

byla získána hodnota 5,6 g. To ukazuje na využití druhé varianty testovacího zařízení 

s centrálním kolektorem v průmyslové lince. Závěr testování spočíval v provedení 

ověření automatické funkčnosti strhávacího zařízení, které plnilo svou funkci podle 

předpokladů. 
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9 Konstrukce průmyslové výrobní linky 

Výstupem této práce je funkční linka na výrobu nanovlákenných struktur s příměsí 

anorganického prekursoru, která bude použitelná v průmyslu. Z tohoto důvodu je linka 

označována jako průmyslová. Při její konstrukci byly uvažovány výsledky experimentů 

jednotlivých uzlů linky (van, kartáčových elektrod), které byly popsané výše. Produktem 

získaným z průmyslové linky je kalcinovaný nanovlákenný materiál (PVP) TiO2, který 

má specifickou krystalickou strukturu vhodnou pro využití v oblasti fotokatalytických 

reakcí. Oproti pilotní lince je součástí průmyslové linky kalcinační systém. Přednostmi 

průmyslové linky je kontinuální výroba materiálu s nanovlákennou strukturou bez použití 

podpůrného materiálu v kombinaci s navýšením produkce výroby. Linka se tedy skládá 

ze dvou uzlů. V prvním uzlu dochází k výrobě nanovláken s obsahem prekursoru TiO2. 

Odtud je materiál transportován pomocí podtlakového systému na vstup do druhého uzlu 

linky. Tím se rozumí kalcinační systém, který slouží jako tepelná úprava vedoucí 

k oddělení polymerního nosiče. Během kalcinace dochází k vytvoření specifické 

struktury oxidu titaničitého, který je finálním výrobkem linky. 

9.1 Uzel určený pro zvlákňování 

První uzel výrobní linky je určen pro výrobu nanovláken s obsahem prekursoru TiO2. 

Výroba je realizována využitím technologie NanospiderTM za pomoci principu 

elektrostatického zvlákňování z válečku, který byl popsán výše. Uzel je tvořen plechovou 

konstrukcí (obr. 65), kterou zhotovila firma Elmarco. Plechová konstrukce (viz. technická 

dokumentace – příloha č. 11) tvoří obálku zvlákňovací komory a má zajistit ochranu okolí 

od zásahu vysokým napětím. Obálka je osazena dvěma protilehlými dveřmi a průhledy 

pro pozorování průběhu procesu zvlákňování. Do konstrukce jsou instalovány dva zdroje 

vysokého napětí, klimatizace, přívod stlačeného vzduchu, odtah zvlákněného materiálu a 

bezpečnostní systém. Ten je tvořen jak koncovými spínači na dveřích konstrukce, tak 

zhášecím systémem z důvodu možného vzniku rizika vzplanutí polymerního roztoku. 

Roztok byl sice optimalizován snížením obsahu lihu jako rozpouštědla, nicméně stále 

hrozí riziko vzplanutí roztoku během případného výboje vysokého napětí. Celkový 

příkon tohoto uzlu jsou 3 kW. Nejvyšší odběr má větrák o příkonu 2 kW, dále dva zdroje 

vysokého napětí o příkonu 700 W a zbytek příkonu představuje elektroinstalace. 
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Obr. 65: Plechová konstrukce vyrobená firmou Elmarco, která tvoří zvlákňovací komoru 

Do zvlákňovací komory je instalován rám (obr. 66), který slouží pro přichycení 

zvlákňovacího zařízení určeného k výrobě nanovláken. Rám také slouží jako výšková 

kalibrace a je tvořen profily o délce strany 40 mm. Profily mají na všech stranách drážky 

určené pro zachycení kamenů, pomocí kterých je možné připevnit na rám libovolný tvar 

konstrukce. Profily jsou vyrobeny ze speciálního složení biopolymeru, který brání 

přenosu vysokého napětí. 

 

Obr. 66: 3D model rámu sloužící jako podpora konstrukce pro zvlákňování (vlevo), instalovaný 

rám do zvlákňovací komory (vpravo) 
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Na rám je instalována varianta zvlákňovacího zařízení s centrálním kartáčovým 

kolektorem a čtyřmi vanami (obr. 67). Tato varianta byla vybrána na základě výsledků 

testů uvedených v kapitole č. 8. Spolu se zvlákňovacím zařízením byl do prostoru 

zvlákňovací komory instalován pohon zvlákňovacích elektrod uložených ve vanách. 

Optimalizace pohonné jednotky přinesla řešení mnoha problémů vzniklých v průběhu 

předchozího testování varianty zvlákňovacího zařízení s centrálním kolektorem. Došlo 

ke změně pohonné jednotky z původního pohonu vedené spodní částí 

elektrospinningového zařízení (používáno v zařízení "Experimental setup"), vyžadující 

vyšší zástavbu z důvodu uložení motorů pod zvlákňovací komorou. Pomocí odstíněného 

řešení je motor uložen v prostoru zvlákňování bez ohrožení zásahu vysokým napětím.  

 

Obr. 67: Instalované zvlákňovací zařízení s centrálním kolektorem ve zvlákňovací komoře 

Konstrukce pohonu zvlákňovacích elektrod se skládá z kombinace elektrického motoru 

a šnekové převodovky, která je uložena na hlavním rámu tvaru písmene L (obr. 68). 

Koncepce uložení je uvažována s ohledem na možnost ohrožení funkce motoru zásahem 

vysokého napětí. Tento vliv je eliminován pomocí dostatečného odstínění motoru 

využitím labyrintu složeného z polypropylenových desek a kotouče vyrobeného 

z jednoho kusu polymeru. Princip labyrintu je ověřený princip aplikovaný firmou 

Elmarco. Na odstíněný kotouč je pomocí svěrného spoje připevněna řemenice s ložiskem 

minimalizující tření hřídele o stěnu stínícího labyrintu. Ložisková jednotka je uložena na 

hlavní pohonné desce. 
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Obr. 68: 3D Model (vlevo) a reálná konstrukce pohonné jednotky (vpravo) určené pro pohon 

zvlákňovacích elektrod v průmyslové lince 

Pohonná deska je tvořena celkem šesti ložiskovými jednotkami, které jsou upraveny 

z původních naklápěcích ložiskových jednotek tak, aby nedocházelo k vyosení 

z požadovaného kolmého směru. Ložiskové jednotky jsou osazeny třemi kusy pohonných 

řemenic, dvěma vodicími řemenicemi a jednou řemenicí napínající ozubený řemen 

na požadované napětí. Napnutí je provedeno prostým posunutím ložiskové jednotky 

v drážkách pohonné desky a zajištěním čtyřmi šrouby. Ozubené řemenice sloužící 

k pohonu hřídelí jsou do jedné poloviny záběrové plochy opracovány, aby byl zaručen 

převod bez možnosti prokluzu. Spoj je dvakrát zajištěn pomocí převlečného kroužku a 

pojistné spony. Krouticí moment z motoru je tedy přiveden na dva dlouhé plastové 

hřídele, které jsou napojené na systém pohonu elektrod uložených ve spodních a horních 

vanách (obr. 69). Při pohledu do zvlákňovací komory je vidět zvlákňovací zařízení, které 

je napojené na pohon elektrod, a systém nesoucí název "CDS". Jedná se o systém 

automatického dávkování polymerního roztoku do prostoru zásobníků van. Odpadá tak 

ruční dolévání polymerního roztoku, což mělo za následek přerušení procesu 

zvlákňování. Systém CDS se skládá ze zásobníků polymerního roztoku, které jsou 

odstíněny od působení vlivu vysokého napětí. Ze zásobníků je roztok pomocí tlakového 

ventilu dopraven hadicí do prostoru zásobníků van. Systém CDS tak přispívá k dosažení 

nepřetržitého procesu výroby anorganických nanovlákenných vrstev. Uspořádání 

zvlákňovací komory je vidět na obr. 70. 
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Obr. 69: Napojení plastových hřídelů na pohonný systém zvlákňovacích elektrod 

 

Obr. 70: Uspořádání zvlákňovacího zařízení, pohonu a dávkovacího systému CDS ve 

zvlákňovací komoře 

Do finální linky byly instalovány skleněné vany, které v předešlých testech vykazovaly 

nejvyšší výkon. Výpočet produkce vláken v tomto uzlu vychází z počtu 251 pracovních 

dní za rok. Pokud by linka nepřetržitě produkovala vlákna po zmíněný časový úsek 

s ohledem na údržbu a byla by osazena běžně používanými plastovými vanami 

(PP beige), potom by roční produkce činila přibližně 188 kg. Linka je však osazena 

skleněnými vanami, které dokáží produkovat přibližně 275 kg nanovláken ročně. Tím 

byla dokončena první část linky pro kontinuální výrobu anorganických nanovláken 

(obr. 71). Výstupem z tohoto uzlu je vrstva nanovlákenné polymerní struktury obsahující 

prekursor TiO2. Pro získání finálního výrobku v podobě nanovláken TiO2 s anatasovou 

strukturou je třeba tuto vrstvu podrobit tepelné úpravě. Pro tento účel byl zkonstruován 

druhý uzel linky, kterým je průběžná kalcinační pec. 
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Obr. 71: Pohled na dokončený první uzel linky určený pro zvlákňování anorganických 

nanovláken z polymerního roztoku s obsahem prekursoru TiO2 

9.2 Uzel určený pro kalcinaci 

Kalcinační systém představuje finální úpravu nanovláken s obsahem prekursoru. Během 

kalcinace dochází k oxidaci přebytečného polymerního materiálu a následně k zisku čisté 

nanovlákenné struktury v krystalické formě. Na kalcinační systém, jakožto součást 

výrobní linky, jsou kladeny vysoké nároky z hlediska nepřetržité výroby a přesné 

regulace teplotních zón. Regulací teploty je možné dosáhnout požadované struktury 

výsledného materiálu. Pro tyto podmínky se nabízí řešení v podobě průběžné pece 

s kovovým nekonečným pásem procházejícím několika teplotními zónami, které jsou 

regulovány přívodem kyslíku. Před vstupem do pece je prekursor umístěn na pás, který 

ho dopraví skrze kalcinační komoru pece. Za výstupem z pece spadává vypálený materiál 

do připraveného boxu, který plní úlohu skladování a transportu. Původní řešení výpalu 

vláken spočívalo v ručním vložení vzorku na plech umístěném v experimentální peci 

s maximální kalcinační teplotou 1000 °C. Zde byl vzorek podroben vlivu teploty po daný 

časový úsek (obr. 72).  
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Obr. 72: Pohled do experimentální pece před vložením vzorků 

Pro zvýšení účinnosti výpalu bylo instalováno do kalcinačního prostoru experimentální 

pece více plechů umístěných nad sebou. Ani toto řešení však nesplňuje podmínku 

nepřetržitého provozu. Takové řešení je vhodné pro vypalování v laboratorních 

podmínkách pro nalezení hodnot optimální teploty a rychlosti ohřevu, díky kterým bude 

možné získat požadované fázové rozhraní TiO2 v kalcinovaných vláknech. Tyto údaje 

poslouží jako okrajové podmínky při návrhu konstrukce kalcinační průběžné pece. Jak 

bylo zmíněno v úvodu, TiO2 se v přírodě vyskytuje v třech modifikacích: rutil, anatas a 

brooklit. Konstruovaná výrobní linka slouží pro výrobu nanovláken s krystalickou 

strukturou anatasu. Je to z důvodu nepřeberného množství využití anatasu, zejména díky 

jeho fotokatalytickým schopnostem. Výsledná krystalická struktura TiO2 je tedy dána 

kalcinací, jak popisuje chemická rovnice 1.29 

16 36 4 2 2 2 218 16 18TiC H O O CO H O TiO      . (1.29) 

Na levé straně rovnice je vidět obohacení počátečního prekursoru kyslíkem. V reakci 

na to odchází oxid uhličitý v kombinaci s odpařováním vody a zůstává osamocený oxid 

titaničitý, což popisuje pravá strana rovnice.   
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9.2.1 Optimalizace průběhu kalcinace vedoucí k zisku anatasové struktury 

Byla provedena optimalizace kalcinace jako vlivu rychlosti ohřevu, maximální teploty, 

doby výdrže na maximální teplotě a složení atmosféry (vzduch, kyslík) na fázové složení 

výsledného TiO2 [43]. Výpal byl proveden v experimentální peci. Pro předběžné zjištění 

maximální teploty byl použit vysokoteplotní RTG. Fázové složení kalcinovaných vzorků 

bylo sledováno metodou RTG práškové difrakce. Na základě výsledků z vysokoteplotní 

RTG analýzy byla jako maximální teplota zvolena teplota 600 °C (obr. 73).  

 

Obr. 73: Vysokoteplotní RTG prekursoru TiO2 zobrazující závislost fázového složení na teplotě 

kalcinace. Na začátku je struktura amorfní, od teploty 500 °C vzniká anatas a přetrvává do 

teploty 800 °C, poté transformuje na rutil 

Jedná se o limitní teplotu, při které se transformuje anatasová struktura do struktury 

rutilové.  Odlišné přechodové hodnoty teploty dosáhla Wetchakun, která ve své práci [44] 

použila pro výrobu nanovlákenné struktury metodu sol-gel. Uvedla, že anatas se 

transformuje na rutil v rozmezí teploty mezi 500–600 °C. Při dosažení teploty 600 °C byl 

pozorován pouze rutil. Z toho plyne, že vlákna vyrobená metodou elektrostatického 

zvlákňování mají vyšší odolnost proti vysokým teplotám, protože přechod fází probíhá 

později během zahřívání. Při žíhání v kyslíku docházelo k rychlé oxidaci, vzplanutí 

vzorku a ke vzniku rutilové fáze. Jako optimální tedy byla nalezena rychlost ohřevu 

1 °C/min s prodlevou 120 min na teplotě 600 °C. 



99 

 

 

9.2.2 Návrh konstrukce kalcinačního průběžného systému 

Kalcinační průběžný systém je závěrečnou částí výrobní linky, kde dochází k vypalování 

vláken [45]. Systém se skládá ze dvou částí, kdy první z nich představuje těleso průběžné 

pece. Druhou částí je ochranná zóna pece, kterou je rám sestavený z hliníkových profilů. 

Na rámu je usazena pec a ostatní důležité komponenty pro řízení celého procesu 

od kontroly teploty, pohon nekonečného pásu až po mechanismus čištění pásu 

od vypálených nanovláken. Uvnitř pece je veden ocelový pás, na který jsou pokládána 

vlákna určená k vypálení. Pec je rozdělena do tří teplotních zón s celkovým příkonem 

7 kW. Každá zóna má regulovaný teplotní profil, jak ukazuje obr. 74. 

 

Obr. 74: Schéma průběžné kalcinační pece s definovaným teplotním profilem 

Konstrukce pece spočívá ve vytvoření komory s vnitřní vysokou teplotou (obr. 75) a 

v odstínění této teploty od okolního prostředí (obr. 76). Z předešlých testů plyne, že 

pro kalcinační proces je nutné udržovat vnitřní teplotu pece na hodnotě 600 °C. Proto je 

nutné provést dostatečné dimenzování termoizolačních desek tak, aby vlivem přestupu 

tepla a jeho únikem nepřesahovala teplota okolí pece 80 °C. Pro konstrukci vypalovací 

komory je použit teplotně odolný materiál Inconel, jehož základní teplotní odolnost 

dosahuje až 1400 °C. Těleso komory vyrobené z Inconelu má tloušťku stěny 3 mm a je 
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ohnuté do tvaru U. Na jeho vrchní části je navařena deska pod úhlem 10°. Zkosení tvořené 

vrchní deskou slouží k usměrnění odvodu tepla pro získání teplotního usměrnění k části 

s komínem (1). Vstupní otvor komory (2) je opatřen náběžnými hranami délky 30 mm 

pro optimální chod nekonečného pásu. Vstupní část je chráněna dvířky (3) 

pro nedovolené vniknutí větších těles do komory, která současně plní funkci teplotního 

izolátoru s možností nastavení polohy pomocí otvorů v horní části klapky. Čelní desky 

(4) jsou přivařeny k tělesu komory a slouží pro geometrické ustavení komory v peci a 

k vymezení vůlí sibralových a šamotových desek. Pro tento účel mají na sobě navařené 

závitové tyče M10. V pravidelné vzdálenosti 300 mm jsou v horní části komory 

rozmístěny navařené prostory pro termočlánky snímající teplotu komory v dané zóně. 

Návary chrání termočlánky před přímým kontaktem s žárem uvnitř komory. Proti 

uzavřeným návarům jsou ve spodní části instalovány tři žáruvzdorné trubice pro přívod 

stlačeného vzduchu (5), které dělí komoru do tří teplotních zón.  

Pro konstrukci tepelné izolace byly navrženy lité žáruvzdorné desky (šamotky), které 

umožňují libovolné tvarování podle zadání. Desky se vyznačují vysokou teplotní 

odolností, až 1200 °C. Mezi jejich nevýhody patří vysoká křehkost a náročnost 

na manipulaci spojená s vysokou hmotností. Šamotky jsou uloženy kolem celého tělesa 

komory (6) a také jej ve spodní části vypodkládají (7). V šamotkách je uloženo elektrické 

vinutí generující v procesu teplo. Šamotky jsou obloženy izolačním materiálem zvaným 

Sibral, který je vyráběn ze žáruvzdorných vláken a poskytuje chemickou stálost a 

odolnost. Tento typ izolačního materiálu neobsahuje žádné organické části, a tím si 

zachovává tepelné vlastnosti bez toho, aby vytvářel vedlejší zplodiny. Pro boční a čelní 

obložení pece (8) byly navrženy sibralové desky tloušťky 30 mm. Ohýbané kovové 

trubky (9) slouží pro přívod stlačeného vzduchu a optimalizaci procesu vypalování. 
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Obr. 75: 3D model komory průběžné kalcinační pece, která je tvořená plechem vyrobeným 

z materiálu Inconel 

 

Obr. 76: Řez 3D modelem tělesa pece, kde je vidět obložení komory žáruvzdornými a izolačními 

deskami 
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9.2.3 Modelová simulace teplotních zón pece 

Modelování teplotního pole bylo provedeno za účelem verifikace konstrukčního řešení 

pece a jeho případné optimalizace. Výsledné studie prostřednictvím numerických 

simulací mohou přiblížit rozložení teploty a vektory proudění v navrhnutých částech 

konstrukce pece, což by mohlo přispět pro optimalizaci návrhu teplotních profilů a 

pro místa s odsáváním par. Teplotní pole, které se šíří konstrukcí pece lze charakterizovat 

jako rozložený stacionární prostor (t = 0) s klesající tendencí teploty, kde maximální 

teplota je u zdroje tepla (oblasti uložení vinutých spirál) a minimální teplota se srovnává 

s teplotou vnějšího okolí. Stacionární třírozměrné teplotní pole je pak dáno skalární 

funkcí podle 1.30 

),,( zyxfT  , (1.30) 

kde T  představuje teplotu, , ,x y z  jsou osy základního souřadného systému. Stacionární 

vedení tepla lze následně popsat prostřednictvím Fourierova zákona pro vedení tepla 

podle rovnice 1.31 

qT   , (1.31) 

kde   reprezentuje součinitel tepelné vodivosti, T  je gradient teploty, q  značí hustotu 

tepelného toku. Koeficient tepelné vodivosti vyjadřuje množství tepla, které proteče 

jednotkovou plochou za jednotku času při jednotkovém gradientu teploty. Koeficient 

tepelné vodivost tedy popisuje změnu teploty v prostoru a předpokládá konstantní průběh 

v čase, což odpovídá stacionárním podmínkám děje.  

Model byl vytvořen v MKP programu Comsol Multiphysics v modulu Heat Transfer 

Module, který je zaměřený na modelování tepelných polí, rozložení teploty, proudění 

teploty a sálání. Pomocí něho lze modelovat vektorové rozložení tepelného pole. Zadáním 

odpovídajících okrajových a počátečních podmínek lze studovat a posuzovat rozložení 

teploty v konstrukčním návrhu pece. V programu Comsol Multiphysics lze 

v preprocesoru geometrii vytvářet nebo importovat z CAD formátů. Vzhledem 

k charakteru zadání, možností řešení úlohy v rovině a časové výpočtové náročnosti byla 

vytvořena v preprocesoru zjednodušená 2D geometrie (příčný řez konstrukčního návrhu 
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pece). Její geometrické rozměry jsou identické s reálným konstrukčním návrhem pece 

pro odpovídající rozložení teplotního pole. Síť konečných prvků byla zkonstruována z 2D 

axisymetric elementů, které jsou vhodné pro odpovídající rozložení teplotního pole (obr. 

77).  

 

Obr. 77: Konstrukce sítě MKP modelu výsledného návrhu pece 

Pro rozložení tepelného pole je důležité definovat jednotlivým konstrukčním částem 

hodnoty tepelné vodivosti  , které jsou uvedeny v tab. 7.   

Tab. 7: Hodnoty tepelné vodivosti konstrukčních prvků pece 

Prvek Tepelná vodivost [ ] 

Vzduch 0,026 

Sibral 0,124 

Šamot 1,8 

Inkonel 15 

Vinutí 400 

 

Okrajové podmínky numerického modelu byly zavedeny podle obr. 78. Pro výhřev pece 

bylo použito 12 vinutí, kterým byla přiřazena počáteční hustota tepelného toku 

280000 /q W m    . Tato hodnota odpovídá tepelnému toku, který udává výrobce vinutí. 

Vnějšímu okolí byla definována počáteční teplota 20 °C.  
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Obr. 78: Definice okrajových podmínek pro stanovení teplotního pole pece v příčném řezu 

konstrukčního návrhu pece 

Výsledné gradienty napětí  jsou znázorněné na obr. 79. Největší hodnoty teploty 880 °C 

jsou lokalizovány na vinutí, které vyhřívají oblast kolem Inconelu přibližně rovnoměrnou 

teplotou 800 °C. Tato hodnota je vhodná pro optimální vyhřátí inconelu. Následně je 

patrný pokles teploty až do vnějšího okolí (obr. 80), kde je patrná hodnota teploty 70 °C 

na okraji tělesa pece.  

 

Obr. 79: MKP model rozložení teploty v peci s vyznačením směrového proudění tepelného toku 
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Obr. 80: Graf rozložení teploty v příčném řezu konstrukčního návrhu pece 

9.2.4 Konstrukce funkčního kalcinačního průběžného systému 

Konstrukce kalcinačního průběžného systému je složena z tělesa pece a z ochranné zóny 

tvořené nosným rámem. Konstrukce tělesa pece byla navržena ve 3D prostředí a dále byla 

verifikována její tepelná izolace o krok dříve. Na základě těchto výsledků bylo možné 

realizovat funkční pec, která bude sloužit k vypalování anorganických nanovláken. 

Pro finální montáž tělesa pece byl použit ocelový rám z L profilů o délce hrany 25 mm a 

nerez plech zajišťující dostatečnou pevnost kompletu pece. Na podkladové šamotové 

desky byla uložena vypalovací komora, která je následně obkládána topnými deskami. 

Poslední vrstvu tvoří dvě vrstvy izolačních promasilových desek, každá o síle 40 mm. 

Doplnění spár je provedeno materiálem fiberfrax. Obr. 81a zobrazuje poslední fázi 

kompletace pece se zakrytými topnými deskami. Pro správnou funkci kalcinační pece 

bylo nutné dodržet ověřené postupy výroby šamotových desek, které slouží jako nosič 

topné spirály (obr. 81b). Tvarovky byly konstruovány s ohledem na roztažnost spirál a 

eliminaci jejich vzájemného kontaktu, který je redukován vrtanými otvory a redukčními 

mezerami. Základní rozměry šamotové desky činily 280 mm x 350 mm s tloušťkou stěny 

25 mm. V konstrukci pece bylo použito 8 takových desek. Pro výrobu topných spirál byl 

použit drát Kanthal A1 o průměru 1,5 mm (obr. 81c). Spirála je navinuta na průměr 10 

mm. Každá samostatná topná deska obsahuje 3 kusy topné spirály. Aby nedošlo ke zkratu, 

je každá spirála samostatně vyvedena otvorem v zadní části desky. Na výrobu topné části 

bylo spotřebováno celkem 3,4 kg kanthalu. 
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Obr. 81: Montáž tělesa pece: a) pohled na vnitřní uspořádaní topných a izolačních desek, 

b) odlitek speciální konstrukce žáruvzdorné šamotové desky, c) navinutý topný drát 

Správnou funkci a bezpečnost provozu vypalovací pece zajištují 4 termočlánky CHAL-

032. Tři termočlánky jsou zapojeny jako kontrolní s výstupem na centrální display a jeden 

termočlánek je bezpečnostní pro vypnutí topného systému při překročení kritické teploty. 

Napájecí teplotně odolný drát od termočlánku je veden keramickou trubicí až ke žlutému 

konektoru typu K (obr. 82), ze kterého je následně rozveden signál do centrálního 

rozvaděče. 

 

Obr. 82: Instalace termočlánků s vodicí keramickou trubicí zapouštěnou do prostoru pod 

izolační desky. Z viditelného konektoru je veden drát do centrálního rozvaděče 
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Pro bezporuchový provoz je třeba smontovanou pec pevně připevnit tak, aby nedošlo 

k jejímu pohybu během provozu. Proto je třeba pec ustavit na nosný rám a pevně ji na něm 

zafixovat. Protože hmotnost pece je řádově ve stovkách kg, musí být konstrukce pece 

dostatečně tuhá. Zároveň je však požadavek na jednoduchost a lehkost rámu kvůli 

transportu. Pro jeho konstrukci byl proto použit systém hliníkových profilů 

(viz. technická dokumentace – příloha č. 12). Takový systém se vyznačuje dostatečnou 

tuhostí jednotlivých spojů profilů, stejně tak i celku. Zároveň je však hliník lehkým 

kovem, přičemž celý systém vykazuje vysokou míru variability. Pro správnou konstrukci 

kalcinačního systému a snížení chybovosti návrhu konstrukce nosného rámu byl vytvořen 

model rámu ve 3D prostředí. Z obr. 83 je zřejmé, že rám je modulárně tvořen třemi díly, 

ve kterých jsou umístěny jednotlivé prvky (viz. technická dokumentace – příloha č. 13). 

 

Obr. 83: 3D model konstrukce kalcinačního zařízení s ustaveným tělesem pece 

Střední díl rámu obsahuje rošt, na kterém je usazeno vlastní těleso pece. Pod pecí se 

nachází rozvodná skříň a čisticí systém pásu. Boční díly slouží pro instalaci dopravního 

systému využívající nekonečný ocelový pás, který vede materiál skrze kalcinační komoru 

pece. Na pravém dílu je integrována pohonná jednotka pásu, která integruje motor s 

převodovkou a napínákem. Levý díl rámu je osazen sběrným košem pro zachytávání 

vypáleného materiálu. Celý rám je dlouhý 3820 mm, široký 750 mm a vysoký 1500 mm. 

Právě pro jeho velkou délku byl kvůli transportu rozdělen do tří částí. Rozměry rámu byly 

navrženy návazně na rozměry pece. Délkový rozměr pece má hodnotu 1680 mm. 

Před vstupem do pece musí být dostatečná volná délka pásu pro bezproblémové nanesení 

zvlákněného materiálu na pás. Stejně tak za pecí je nutné zajistit volnou délku pásu 

pro  odstranění vypáleného materiálu z pásu. Šíře rámu byla navržena tak, aby mezi pecí 
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a okrajem rámu bylo dostatek místa pro vedení inženýrských sítí. Výška rámu byla 

odvozena od ergonomie. Pracovní prostor pro obsluhu je v rozmezí od 1000 mm do 1400 

mm, měřeno od podlahy.  

Pro konstrukci rámu bylo použito 120 profilů. Většina profilů byla typu 4E, tedy jejich 

čtvercový průřez má délku strany 40 mm a jsou osazeny drážkou ze všech 4 stran. Pouze 

pro rošt byly použity profily průřezu 40 mm x 80 mm pro zvýšení pevnosti v ohybu. 

Pro smontování jednotlivých profilů k sobě a vytvoření dostatečně pevného spojení byl 

použit systém konektorů. Takový systém má vysokou hodnotu pevnosti a je přínosem 

i z estetického hlediska. Po montáži spodní části rámu a roštu bylo možné usadit pec. 

Po převážení měla pec hodnotu 400 kg. Pro ustavení pece na rošt byl použit portálový 

jeřáb. Pec byla ustavena přesně na střed roštu podle předem připravených dorazů. 

Následně bylo možné dokončit základní konstrukci rámu. Ustavená pec na rámu je vidět 

na obr 84. 

 

Obr. 84: Ustavené těleso pece na centrálním dílu nosného rámu z hliníkových profilů 

Pro dopravu vláken skrze pec slouží nekonečný ocelový pás. Na tento pás jsou na vstupu 

do pece umístěna vlákna. Dále během průchodu pecí jsou vlákna vypálena a po opuštění 

kalcinačního prostoru jsou výpalky odstraněny z povrchu pásu. Rychlost posuvu pásu je 

velmi malá, a sice 1,5 m za hodinu. Tato rychlost byla odvozena od výsledků testů 

kalcinace popsaných výše, aby vypalovaný materiál setrval dostatečný časový úsek 

na kalcinační teplotě.  
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Dalším důvodem je zajištění dostatečné kalcinace celého objemu nanesených vláken 

na páse, protože tento objem není po celé délce konstantní. To je zapříčiněno vlastnostmi 

zvlákněného materiálu, který vykazuje vysokou adhezi. Rychlost posuvu souhlasí 

s objemem produkce výroby nanovláken ve zvlákňovacím uzlu. Nedochází tak 

k hromadění materiálu před kalcinačním uzlem. Uvnitř kalcinačního prostoru je 

požadována teplota 600 °C. Pás musí být vyroben z materiálu, který odolá takové teplotě. 

Z hlediska odolnosti proti korozi a kyselinám byl pás vyroben z nerezové oceli 1.4301. 

Pás je vyroben ze široce vinutého drátu spirály. K získání maximální hustoty pásu se tento 

typ pásů vyrábí tak, že má 3 nebo 4 příčné dráty na jednu rozteč. Konce těchto příčných 

drátů jsou zakončeny svárem. Drát spirály má v tomto případě kruhový profil. Tento pás 

je velice hustý a vyhovuje tak požadavku, aby vypálený materiál nepropadával skrze pás 

již v kalcinačním prostoru pece. Pás je znázorněn na obr. 85. 

    

Obr. 85: Struktura pásu tvořená široce vinutým drátem 

Pohon pásu zajišťuje rotační krokový elektromotor SX34-3080, který disponuje 

krouticím momentem 8 Nm. Pro roztočení pásu je však potřeba krouticí moment 

minimálně 50 Nm. Proto byla za motor nainstalována šneková převodovka MRTK40, 

která má převodový poměr 9,67:1. Výsledný krouticí moment byl tedy vyšší, než 

minimální požadovaný. Motor s převodovkou byl spojen pružnou spojkou Oldham, 

pro vymezení nesouososti hřídelí. Pro stejný účel byla použita spojka Rotex s elastickým 

mezičlenem, která zajistila vymezení nesouososti mezi výstupní hřídelí šnekové 

převodovky a hřídelí řemenice. Hřídel řemenice se otáčí ve dvou ložiskových domečcích. 

Spojení hřídele a řemenice je zajištěno pomocí dvou svěrných pouzder, které umožňují 

posouvání řemenic na hřídeli v její ose v návaznosti na kalibraci průchodu pásu skrze pec. 

Tímto systémem jsou uchyceny všechny řemenice na rám. Ve většině případů se 
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pro pohon dopravních pásů používají hladké kladky a přenos krouticího momentu na pás 

je zajištěn třecí silou mezi stykovou plochou pásu a bubnem řemenice. Stejně tak tomu je 

i v tomto případě. Buben řemenice nesmí být osazen žádnými prvky zvyšujícími tření, 

které se mohou vlivem rozžhaveného pásu tavit. Pro zvýšení třecí síly byla instalována 

přítlačná řemenice, která zvyšuje úhel opásání pásu kolem hnané řemenice. Přítlačná 

řemenice a pohon pásu jsou vidět na obr. 86. 

    

Obr. 86: Přítlačná řemenice (vlevo), pohon pásu (vpravo) 

Pás je rozveden na rámu přes kladky podle schématu na obr. 74. V případě použitého 

kovového pásu, který prochází prostředím o vysokých teplotách, musí být použity 

výhradně kovové kladky bez jakýchkoli potahů. Třecí síla mezi pásem a poháněnou 

kladkou musí být docílena kontinuálním napínáním. V tomto případě byl jako materiál 

pro výrobu řemenic použit hliník, díky kterému nebudou řemenice příliš těžké. Poloměr 

kladek nesmí být menší než poloměr ohybu pásu, v tomto případě je minimální poloměr 

ohybu pásu 50 mm. Pro pohon byly navrhnuty dvě krajní kladky o průměru 150 mm a 

šířce 160 mm. Pro snížení hmotnosti byl z obou řemenic odvrtán materiál. Ostatních pět 

řemenic slouží pro rozvod řemenu napříč rámem a pro jeho napnutí. Celková délka pásu 

byla vypočítána na 7,4 metrů. Napínák jednak zajistí třecí sílu mezi řemenicí a pásem, ale 

zároveň musí pojmout prodloužení pásu vlivem teplotní dilatace materiálu. Na obr. 87 je 

znázorněn rozvod pásu přes napínací systém. Ten se skládá ze tří řemenic. Dvě řemenice 

navádějí pás na třetí, na které je uchyceno závaží. To svou hmotností vyvolává sílu, kterou 

je napínán pás. Napínací řemenice je chycena z obou stran na hliníkových profilech 60 

mm x 30 mm. Ty mají na každé straně 2 konektory, které však nejsou pevně dotaženy. 

Konektory jezdí ve svisle uchycených profilech na rámu, které slouží jako vedení. Díky 

konektorům je zajištěn pohyb napínáku pouze ve svislém směru. 
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Obr. 87: Napínací systém pásu využívající gravitaci k eliminaci jeho teplotní dilatace 

Čisticí systém je podstatnou částí celého systému. Během kalcinace dochází k připalování 

částí materiálu na povrch pásu. Po opuštění prostoru kalcinace většina materiálu opadá 

z jeho povrchu, ale připečený materiál na něm zůstává. Je nutné, aby vlákna připravená 

k vypálení vstupovala do pece na čistém pásu. Proto čisticí systém musí být umístěn mezi 

místy, kde na jedné straně odpadá vypálený materiál a na straně druhé je surový materiál 

umístěn na pás. Čisticí systém byl tedy instalován pod pec, kudy se vrací nekonečný pás 

(obr. 85). Základem systému je rotační válcový kartáč s ocelovými vlasci, který se pomalu 

otáčí kolem své osy proti směru posuvu pásu. Konce vlasců stírají z pásu připálený 

materiál, který následně odpadává do prostoru pod kartáč, kde je umístěn sběrný koš. 

Kartáč je vyroben technologií vsazování trsů do plastového jádra. Pro nasazení kartáče 

na hřídel byla do jádra vyvrtána díra o průměru hřídele a drážka na pero. Krouticí moment 

je tedy přenesen pomocí těsného pera. Hřídel je uchycena do ložiskových domečků, které 

jsou přichyceny šrouby na hliníkovém rámu pece. K těmto profilům je přišroubován i 

svařenec, který nese krokový motor. Ten je určený pro pomalý rotační pohyb hřídele. 

Při procesu svařování mohou vzniknout geometrické chyby, čímž po montáži nemusí 

souhlasit osa dříku motoru a osa hřídele kartáče. Instalací pružné spojky Rotex 

s elastickým mezičlenem, bylo možné eliminovat popsané chyby v dostatečném měřítku. 

Vzhledem k přenosu minimálního krouticího momentu nebylo zapotřebí použít tak 

velkou spojku, jaká byla použita při pohonu pásu. Čisticí systém je zobrazen na obr. 88.     
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Obr. 88: Pohled na kontakt čisticího kartáče a pásu (vlevo), pohled ze spodu na čisticí kartáč s 

pohonem (vpravo) 

V původním konceptu výrobní linky byl zahrnut systém pro transport zvlákněného 

materiálu z prvního uzlu linky na pás druhého uzlu. Systém měl fungovat na principu 

podtlakového transportu přímo z kolektorů na pás. Vzhledem k podmínkám budovy, kde 

bylo testování finální výrobní linky realizováno, nebylo možné umístit oba uzly vedle 

sebe. Vzhledem k úniku zplodin vznikajících při kalcinaci bylo třeba umístit druhý uzel 

(kalcinační systém) do místnosti s komínem, která se nacházela v patře budovy. 

Konstrukce budovy však neumožnila umístění prvního uzle do stejné místnosti z důvodu 

nosnosti podlah. Proto transport materiálu ze zvlákňovacího zařízení do kalcinačního 

systému byl realizován alternativním způsobem. Nahromaděná vlákna na kolektorech 

ve zvlákňovacím zařízení byla podtlakem odvedena do sběrných sáčků mimo zvlákňovací 

komoru. Následně byly sáčky ručně přemístěny ke kalcinačnímu systému a jejich obsah 

byl vysypán do vibračního dávkovače, který byl umístěn na rámu kalcinačního systému. 

Dávkovač má tvar svislého kvádru (viz. technická dokumentace – příloha č. 13) a stejně 

tak je umístěn v kalcinačním systému. Prekursor tak vlastní vahou spadává vlivem 

gravitace na dno dávkovače. Na jeho dně je na excentrickém čepu instalován vibrační 

plech. Velikost vibrací plechu určuje množství dávkovaného prekursoru. Ten spadává 

přímo na kovový nekonečný pás, který ho vede skrz kalcinační pec, kde dochází k jeho 

vypálení. 3D model dávkovače je znázorněn na obr. 89. 
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Obr. 89: 3D model konstrukce vibračního dávkovače 

Základním dílem násypného systému je tělo násypky. Je tvořeno z ohýbaného nerezového 

plechu, který byl následně snýtován. K tělu v horní části je nýty připevněn svařovaný 

rámeček. Rámeček je přes systém výškového nastavení přichycen k nosným profilům. 

Systém výškového nastavení je tvořen upravenými prvky hliníkové konstrukce a 

upravenými rohovými úhelníky. Upravené úhelníky jsou pomocí spojovacích prvků 

přichyceny k profilům, v jejichž drážce je umožněn posuv. Systém výškového nastavení 

umožňuje vertikální posuv celé násypky v rozsahu cca 20 mm, dotažením spojovacích 

prvků se poloha zafixuje. Spodní část násypky uzavírá v ložiscích uložená klapka 

z ohýbaného nerezového plechu. Ta vykonává kyvný vratný pohyb v rozsahu jednotek 

stupňů s frekvencí cca 15 Hz, což zajišťuje transport materiálu. Pohyb klapky je zajištěn 

24V elektromotorem osazeným excentrem s excentricitou cca 0,5 mm. Rotační pohyb 

excentru je prostřednictvím táhla transformován na vratný kývavý pohyb klapky. Dále je 

do vnitřní části násypky nad klapkou přiveden proudící vzduch (obr. 90), který je pomocí 

trubičky s tryskami vháněn do sypaného materiálu. Proudící vzduch slouží k usnadnění 

podávání materiálu. Tlak pomocného vzduchu lze regulovat pomocí redukčního ventilu. 

Celá násypka je opatřena krycím víkem, které je vytvořeno snýtováním ohýbaného 

nerezového plechu. Taková konstrukce víka brání úniku sypaného materiálu. Následující 

obr. 91 ukazuje reálný funkční prototyp dávkovače. 
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Obr. 90: Přívod vzduchu do násypky za pomoci trubičky s tryskami 

 

Obr. 91: Reálný funkční prototyp vibračního dávkovače (vlevo), instalovaný dávkovač 

do konstrukce kalcinačního systému (vpravo) 

Kalcinovaný materiál vycházející z pece je třeba zajistit a transportovat dále 

z kalcinačního systému. Pro tento účel byla vybrána varianta zachytávání materiálu 

do speciálního teplotně a prodyšně odolného materiálu. Výhoda řešení spočívá v tom, že 

obal je vyrobený z recyklovaného materiálu, který má požadovanou teplotní pevnost (tj. 

udrží si tvar nad požadovanou provozní teplotu 120 °C). Zvolený konstrukční tvar je 

možné rozměrově modifikovat. Obal vyrobený z takového materiálu je lehký a 

před použitím stahovatelný, což umožňuje velmi dobrou manipulaci, pokud je plný i 

prázdný. Díky své konstrukci je obal schopný samovolně udržet pracovní pozici 

bez jakéhokoliv zádržného nebo podpůrného mechanismu. Zatěsnění a upevnění plnicího 

otvoru je možné provést několika způsoby. Při použití speciálního, tepelně a otěru 

odolnému pásku, je nutné pásek současně zarolovat do zahnutí otvoru. V jiném případě 

je možné použít stejným způsobem speciální tepelně a otěru odolný drát. Obal je 

znázorněn na obr. 92. 
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Obr. 92: Speciální tepelně odolné obaly 

Sběrný obal je umístěn pod řemenicí na výstupu pásu z pece. Přes tuto řemenici je pás 

ohýbán a většina vláken spadává vlastní gravitací do obalu. Pro separaci přilepeného 

materiálu na pásu je na obalu instalována stěrka, která je přitlačována na pás v podběhu 

řemenice. Box sedí na malém rámu z hliníkových profilů, který je z jedné strany kloubově 

uložen a na druhou stranu odspodu tlačí pružina. Ta přitlačuje stěrku na boxu na povrch 

pásu a je tak zajištěn konstantní dotyk. V závislosti na obsluze je použití obalu jednoduché 

a účelné. Obsluha pouze přistoupí k naplněnému obalu a před jeho vyjmutím z boxu ho 

hermeticky uzavře. Následná manipulace s obalem je bezproblémová a zdravotně 

nezávadná. Transport a skladování takového specifického materiálu podléhá normě 

ČSN EN ISO 16000-7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových 

vláken v ovzduší [46]. V závislosti na této normě bylo sběrné navržení vytvořeno 

s ohledem na minimalizaci rizik zdravotního ohrožení obsluhy. Speciální hermetický 

uzavíratelný papírový obal je vhodnou volbou pro realizaci zadání. Vyhovuje 

transportním i skladovacím požadavkům a eliminuje únik vláken do ovzduší. Následující 

obr. 93 ukazuje koncept sběrného koše umístěného v modelu ochranné zóny pece. 
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Obr. 93: Model umístění obalu ve sběrném boxu instalovaném na přítlačné konstrukci (vlevo), 

koncepce umístění sběrného boxu v kalcinačním systému (vpravo) 

Pro oddělení prostoru pece od okolí byl rám kompletně opláštěn. Pro zakrytí pece je 

potřeba použít materiál, který má vysokou teplotní odolnost. Takové vlastnosti vykazuje 

hliník, proto pro opláštění byly použity hliníkové desky o tloušťce 2 mm. Výhodou 

takových desek je jejich hmotnost, takže odpadají potíže při jejich instalaci. Tyto desky 

jsou neprůhledné. Všechny desky musí být přesně nařezány na požadovaný rozměr, 

protože jsou uchyceny do drážek profilů, ze kterých je složen rám. Jedná se o jednoduché 

přichycení plechů s vysokou mírou estetiky. Pro výplň dveří byl použit jiný materiál, 

protože je třeba během procesu nahlížet na pás před vstupem i výstupem z pece. 

Podmínky průhlednosti a teplotní odolnosti splňují polykarbonátové desky o šíři 4 mm, 

které byly přichyceny na rám stejným způsobem jako hlinkové desky. Dveře byly 

instalovány do všech dílů rámu. Dveře v bočních částech rámu slouží pro přístup 

k nanášecímu mechanismu a k boxu s vypáleným materiálem. Dveře na centrální části 

slouží pro přístup k odpadu z čisticího mechanismu. Poslední částí, která je třeba 

zakrytovat, je prostor přímo nad pecí. Ten má úlohu ochránit teploměry před 

mechanickým poškozením, zabránit obsluze nechtěnému kontaktu s horkými částmi pece 

a zajistit co největší odvod tepla z okolí pece. Pro tyto účely byl instalován děrovaný 

plech, do kterého byly vyřezány potřebné otvory na průchod komínu a záklopek. Finální 

reálný prototyp průběžného kalcinačního systému je vidět na obr. 94. 
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Obr. 94: Reálný funkční prototyp průběžného kalcinačního systému 
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10 Testování linky, vyhodnocení výsledného produktu 

Pro ověření funkčnosti výrobní linky, která je určená pro produkci anorganických 

nanovláken, bylo provedeno testování v reálném provozu. Výroba nanovláken byla 

realizována po dobu 12 hodin. Nejprve byla na prvním uzlu získána nanovlákenná vrstva 

vytvořená z polymerního roztoku s obsahem prekursoru TiO2 metodou elektrostatického 

zvlákňování. Nanovlákenná vrstva byla podrobena analýze na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu (SEM) pro získání přehledu o kvalitě nanovláken (obr. 95).  

       

Obr. 95: SEM analýza zvlákněného materiálu na kontrolu kvality vláken; zvětšení 1000x 

(vlevo), zvětšení 2000x (vpravo) 

Ze snímku je zřetelné, že útvary obsažené ve zvlákněné vrstvě splňují definici nanovláken 

a jejich kvalita je optimální. Průměr vláken byl naměřen v rozmezí 100–300 nm. Následně 

byla sejmutá nanovlákenná vrstva podrobena tepelné úpravě v průběžném kalcinačním 

systému, která vedla k odstranění polymerního nosiče a k zisku krystalické struktury. 

Výsledný vzorek má formu papíru (obr. 96), který se však při deformaci rozpadá. V tomto 

tvaru byl také vzorek podroben analýze na elektronovém mikroskopu pro ověření 

přítomnosti krystalické struktury [47]. Analýza měla přiblížit formu kalcinovaných 

vláken a získat přehled o přibližné velikosti krystalů. Ze snímků je zřetelná krystalická 

struktura s velikostí krystalů nepřesahující hodnotu 40 nm. 
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Obr. 96: SEM analýza kalcinovaných vláken na přítomnost krystalické struktury 

10.1 Analýza fázového rozhraní výsledného produktu 

Kalcinační systém byl dimenzován na vytvoření fázového rozhraní anatasu. Pro ověření 

této skutečnosti byl vzorek výsledného produktu rozemlet v perlovém mlýně 

s achátovými kuličkami za účelem rozdružení shluků vláken. Tím byla zajištěna možnost 

provedení analýzy fázového složení a s tím spojeno měření měrného povrchu podle BET 

analýzy. Po rozdispergování vláken v mlýně byla prověřena nanovlákenná morfologie 

vzorku pomocí SEM (obr. 97). Bylo zjištěno, že nanovlákenná morfologie zůstala 

zachovaná, vlákna však v důsledku mletí byla kratší.  
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Obr. 97: SEM analýza rozemletých vláken na perlovém mlýně 

Fázové složení kalcinovaného prekursoru bylo potvrzeno metodou RTG práškové 

difrakce. Bylo zjištěno, že vzorek obsahoval čistou anatasovou fázi TiO2 s velikostí 

primárních krystalitů 12–40 nm. Analýza měrného povrchu kalcinovaného prekursoru 

byla provedena adsorpcí-desorpcí dusíku při teplotě 77 K a velikost měrného povrchu 

byla vypočtena pomocí isotermy BET (obr. 98). Bylo zjištěno, že měrný povrch BET 

nanovlákenného TiO2 se pohybuje v rozmezí hodnot 174–235 m2/g s velikostí pórů 

1,5 nm. 

 

Obr. 98: Difraktogram kalcinovaného prekursoru TiO2 na teplotu 600 °C po dobu 120 min 
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10.2 Analýza fotokatalytických vlastností výsledného produktu 

Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za působení fotokatalyzátoru a 

světelného záření. Mezi látky rozložitelné fotokatalýzou patří např. pesticidy, bakterie, 

viry, houby nebo částice mikroprachu. Konečným produktem pak bývají běžné a stabilní 

sloučeniny. Základy fotokatalýzy byly prvně popsány Fujishimou v Japonsku roku 1967 

[48]. Fotokatalytické vlastnosti TiO2 byly dokázány roku 1972, kdy Fujishima zkoumal 

fotokatalýzu vody na povrchu tenké vrstvy tvořené krystaly TiO2 [49], [50]. Průmyslové 

aplikace principu fotokatalýzy se mohou lišit především druhem katalyzátoru. Nejčastěji 

je používán nanokrystalický oxid titaničitý TiO2, který je aktivován UV-A zářením. 

10.2.1 Princip mechanismu fotokatalýzy 

Je-li materiál s fotokatalytickými vlastnostmi vystaven světelnému záření vhodné vlnové 

délky, aktivuje se jeho povrch a spustí se charakteristická reakce. Primárně vzniklý volný 

pár elektron-díra a hydroxylové radikály sekundárně vznikající kontaktem excitované 

molekuly fotokatalyzátoru a vodní páry rozkládají přítomné organické a anorganické 

substance. Princip je naznačen na obr. 99. 

 

Obr. 99 Mechanismus fotokatalýzy na tenkém filmu TiO2 [51] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyz%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_titani%C4%8Dit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
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10.2.2 Měření fotoaktivity výsledného produktu 

Měření fotoaktivity nanovlákenného TiO2 bylo provedeno pomocí fotodegradace barviva 

Oranže II s UV-Vis fotometrickou indikací koncentrace barviva při vlnové délce 480 nm. 

Suspenze barviva s vlákenným TiO2 byla čerpadlem proháněna fotoreaktorem (trubka 

s koaxiálně umístěnou UV zářivkou) a spektrofotometrem. Bylo použito tří druhů UV 

zářivek s třemi vlnovými délkami – 254 nm, 365 nm a 400 nm. Výsledky fotokatalýzy 

byly srovnávány s komerčním nanopráškem P25 od firmy Degussa. Výsledky 

fotoaktivity byly vyjádřeny pomocí kinetické konstanty degradace barviva (byla 

uvažována reakce 1. řádu). Bylo zjištěno, že nanovlákenný TiO2 s anatasovou strukturou 

vykazoval vyšší fotoaktivu při všech vlnových délkách než P25. S rostoucí vlnovou 

délkou UV záření fotoaktivita klesala. Výsledky jsou uvedeny v tab. 8.  

Tab. 8: Výsledky fotoaktivity nanovlákenného TiO2 v porovnání s P25  

Vzorek 
Vlnová délka 

254 nm 365 nm 400 nm 

Prekursor TiO2 0,444 0,1294 0,0054 

P25 0,2851 0,1272 0,0022 
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11 Závěr 

V práci bylo provedeno konstrukční rozpracování linky na výrobu kalcinovaných 

nanovláken s obsahem TiO2 prekursoru, které bylo realizováno ve funkční prototyp. 

Konstrukční návrh byl zaměřen na zvýšení efektivity a bezpečnosti zvlákňování metodou 

elektrostatického zvlákňování z volné hladiny. Dále byl brán zřetel na zajištění 

kontinuální výroby nanovláken s obsahem prekursoru TiO2. V neposlední řadě byla 

navržena konstrukce kalcinačního systému, která sloužila k dosažení specifické 

nanovlákenné krystalické struktury. Taková struktura je produktem výrobní linky a dále 

byl nastíněn také způsob, jak s takovým materiálem zacházet v otázce transportu a 

uskladnění. V práci bylo popsáno splnění všech cílů vytyčených na začátku práce.  

Pro účel návrhu konstrukce výrobní linky byly výzkumu podrobeny mechanické 

komponenty vstupující do procesu zvlákňování. Prvním komponentem je vana nesoucí 

zvlákňovací elektrodu a polymerní roztok. Numerickou simulací bylo zjištěno, že 

materiál a konstrukce vany mají vliv na intenzitu elektrostatického pole v jejím okolí, což 

vede k navýšení produkce nanovláken vznesených ze zvlákňovací elektrody. Výsledky 

simulací ukázaly, že se vzrůstající hodnotou relativní permitivity materiálu vany a se 

snižující se tloušťkou její stěny, produkce vznesených vláken stoupá. Pro ověření tohoto 

tvrzení byla realizována konstrukce kovové vany. Taková vana se sice vyznačuje nižší 

relativní permitivitou v porovnání s původní plastovou vanou, ale je možné ji snadno 

vyrobit z tenkostěnných plechů. Výsledky testů kovové vany při reálném procesu nebyly 

optimální z hlediska produkce nanovláken, byly však očekávatelné. Poznatky z testování 

vedly k návrhu dalších van z alternativních materiálů, kterými bylo dřevo a sklo. Dřevěná 

vana měla vyšší hodnotu relativní permitivity, ale nebyla tvořena tenkostěnnou 

konstrukcí. U skelněné vany se podařilo skloubit jak tenkostěnnou konstrukci, tak 

nejvyšší hodnoty relativní permitivity konstrukčního materiálu. Konstrukce vany ze skla 

je velmi křehká a náročná na výrobu, má však předpoklady k nejlepším výsledkům 

produkce nanovláken. To se potvrdilo během testování, kdy naměřená produkce skleněné 

vany činila 11,5 g/hod. 

 



124 

 

 

Druhým komponentem, vstupujícím do procesu výroby nanovláken, je kombinace 

kolektoru a strhávacího mechanismu. Ta má vliv jak na produkci nanovláken, tak 

na kontinuitu výroby. Pro potřeby kontinuální výroby byl vyvinut rotační kartáčový 

kolektor nahrazující doposud používaný způsob sběru vznesených nanovláken 

na "spunbond", který byl přetahován přes uzemněný vodivý trn. Díky rotačnímu tvaru 

kolektoru bylo možné odstranit podpůrný materiál a instalací systému, který dokáže 

strhnout zvlákněnou vrstvu z povrchu kolektoru, bylo možné nahradit odvod vláken 

ze zvlákňovací komory. Během vývoje byly realizovány funkční vzorky kartáčových 

kolektorů, které se lišily délkou, průměrem a materiálem drátů. Během testování 

na reálném procesu zvlákňování měl nejlepší výsledky spirálový kartáč s kovovými dráty. 

To lze přisoudit vysoce vodivým vlastnostem drátů a perfektnímu rozvedení náboje 

na všechny jejich konce. Tento typ kartáče byl zvolen pro použití na výrobní lince. Dále 

byl proveden vývoj strhávacího mechanismu, který měl za úkol separovat vlákna 

z povrchu kolektoru, aby bylo možné během jeho rotace kontinuální povláknění. 

Pro konstrukci mechanismu bylo uvažováno několik způsobů strhnutí vláken, které se 

lišily v pohybu hřebenu vůči povrchu kolektoru, v konstrukci hřebenu a v použití odtahu. 

Dílčími testy byla vyhodnocena kombinace mechanického zajetí kovového hřebenu mezi 

konce drátů kartáče a odtahu. Po dokončení vývoje kolektoru s odtahem byl realizován 

návrh konstrukce pro testování van, kolektorů a strhnávacích mechanismů. 

Pro testování van byla podle numerických simulací vzájemného ovlivnění komponentů 

vytvořena první varianta zkušebního zařízení (4 vany, 4 kolektory), která disponovala 

modulární konstrukcí. Toto zařízení bylo instalováno do "Experimental setup", kde bylo 

možné provádět zkoušky za využití technologie NanospiderTM. Na stroji byly testovány 

všechny druhy van, kolektorů (kartáčů), strhávacích mechanismů a jejich vzájemné 

kombinace. Sledována byla hlavně produkce nanovlákenné vrstvy a kontinuita výroby. 

Pro zařízení byl vyvinut a odzkoušen speciální pneumatický pohonný systém zajišťující 

pomalé otáčky všech čtyř kolektorů současně. Z výsledků testů měla nejvyšší 

produktivitu skleněná vana v kombinaci s kartáčem s kovovými dráty. Tento výsledek 

potvrdil závěr získaný z numerických simulací a lze tedy říci, že navýšením hodnoty 

relativní permitivity a snížením objemu materiálu vany, roste intenzita elektrostatického 

pole a s tím spojená produkce nanovlákenné vrstvy. Kontinuita zvlákňování byla 

potvrzena ve všech případech kombinací komponentů. Numerické simulace ukázaly 

i druhou variantu uspořádání van a kolektorů (4 vany, 1 kolektor). Pro realizaci této 
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varianty byly aplikovány poznatky získané z první varianty a konstrukce byla pozměněna. 

Tentokrát získal kolektor tvar bubnu s několikanásobným průměrem proti původním 

kolektorům, čímž se zvětšila i plocha pro sběr vznesených vláken. Materiálem drátů 

na bubnu byl kov a všechny vany byly instalovány pod bubnem. Výsledky testování 

ukázaly vyšší produktivitu zvlákňování druhé varianty uspořádání van a kolektoru. Tato 

varianta byla zvolena pro použití ve zvlákňovací části výrobní linky. 

V rámci konstrukce zvlákňovací části výrobní linky byla provedena optimalizace 

polymerního roztoku z hlediska bezpečnosti. Dříve používané roztoky obsahující líh 

ve funkci rozpouštědla byly náchylné na vzplanutí během procesu zvlákňování vlivem 

působení vysokého napětí. Zvýšení bezpečnosti bylo realizováno snížením zastoupení 

lihu v roztoku. Snížení bylo docíleno nahrazením lihu izopropylalkoholem v kombinaci 

s destilovanou vodou. To umožnilo snížit hořlavost a možnost vzplanutí polymerního 

roztoku během zvlákňovacího procesu. 

Druhou částí výrobní linky byl návrh průběžného kalcinačního systému. V této části linky 

dochází k výpalu vláken, tedy oddělení polymerního nosiče a transformace TiO2 

prekursoru do požadované fáze. Linka byla konstruována pro výrobu nanovláken 

s obsahem anatasové fáze pro její využití, např. ve fotokatalytice. Pro zisk vodítka 

k dosažení této fáze byly provedeny testy na experimentální peci, kde byla zjištěna 

hodnota kalcinační teploty 600 °C a doba setrvání na dané teplotě 120 min. Na základě 

těchto poznatků byla zkonstruována průběžná pec s pásovým dopravníkem, kde byla 

zvlákněná vrstva vypalována. Součástí systému bylo provedení návrhu vibračního 

dávkovače pro umístění nanovlákenné vrstvy na pás před vstupem do pece. Součástí 

návrhu kalcinačního systému je i princip transportu a skladování vypáleného materiálu, 

který se řídí normou ČSN EN ISO 16000-7. Vypálený materiál je ihned po kalcinaci 

uskladněn do neprodyšných papírových sáčků, které lze jedním pohybem zapečetit. 

Pro obsluhu je tento způsob bezrizikový a v souladu s normou. Během testování výrobní 

linky byly odebrány vzorky vláken z obou uzlů. V prvním uzlu byla získána 

nanovlákenná vrstva ve formě polymerních vláken s obsahem prekursoru TiO2. 

Na výstupu druhého uzlu byl odebrán vzorek finálního produktu linky, tedy vypálených 

vláken s obsahem prekursoru v anatasové fázi. Oba vzorky byly podrobeny analýze 

na rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM), kde byla ověřena přítomnost a kvalita 

vláken. Vypálená vlákna byla zkoumána metodou RTG práškové difrakce na zjištění 
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fázového složení. Bylo zjištěno, že vzorek obsahoval čistou anatasovou fázi TiO2 

s velikostí primárních krystalitů v řádu nanometrů. Také bylo provedeno měření měrného 

povrchu výsledného produktu metodou BET.  

V práci bylo provedeno kompletní konstrukční rozpracování včetně realizace linky 

pro výrobu anorganických nanovláken. Byly zkonstruovány dva na sebe navázáné uzly, 

zvlákňovací a kalcinační. Transport materiálu mezi nimy byl z důvodu realizován ručně. 

Na lince byly použity skleněné vany a kartáčové kolektory, které vykazovaly v testech 

nejvyšší výkony. Linka je tak schopná produkovat 275 kg nanovláken ročně. Všechen 

zvlákněný materiál je dále podroben vypálení v kalcinačním systému, který byl nastaven 

na takt linky. Výsledná nanovlákenná struktura obsahovala krystalickou strukturu 

anatasu. Oxid titanu v této fázi je díky svým vlastnostem použitelný v oblasti 

fotokatalytiky. Proto byl výsledný produkt výrobní linky podroben analýze 

fotokatalytické aktivity a porovnán s běžně používaným nanopráškem P25 vyráběným 

firmou Degussa. Pro testování bylo použito  tří druhů UV zářivek s třemi vlnovými 

délkami. Bylo zjištěno, že nanovlákenný TiO2 s anatasovou strukturou vykazoval vyšší 

fotoaktivitu při všech vlnových délkách než P25. Realizací linky byla splněna věcná část 

projektu ze strany TUL. 
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12 Přínosy práce a doporučení pro další výzkum 

12.1 Přínos pro vědu 

Přínos pro vědu spočívá v prokázání vlivu změny elektrostatického pole na zvýšení 

účinnosti elektrostatického zvlákňování. Změna konstrukce a materiálu vany zvyšuje 

hodnotu intenzity elektrostatického pole v okolí zvlákňovací elektrody, což vede 

k navýšení tvorby nanovláken vznesených na kolektor. Je zřejmé, že tenkostěnná 

konstrukce vany, která je tvořená materiálem s vyšší relativní permitivitou, má příznivý 

vliv na účinnost zvlákňování. Produktem linky jsou nanovlákna tvořená TiO2 krystaly 

ve formě anatasu. Jedná se o nový materiál se specifickými vlastnostmi v porovnání s již 

používanými nanočásticemi. Tím vznikl materiál vhodný pro vědecké využití a dalším 

výzkumem lze nalézt oblasti pro jeho aplikaci. 

12.2 Přínos pro praxi 

Pro praxi byla realizována konstrukce funkční výrobní linky. Konstrukcí linky byla 

povýšena laboratorní výroba kalcinovaných vláken na průmyslovou. Linka vyniká svou 

variabilitou, kdy je možné zvlákňovat libovolné polymerní roztoky a měnit kalcinační 

parametry v závislosti na požadované struktuře vypálených nanovláken. Zavedením van 

z alternativních materiálů stoupla produktivita zvlákňování. Vývojem rotačního 

kolektoru se strhávacím mechanismem a průběžného kalcinačního systému byla 

předvedena kontinuální výroba kalcinovaných nanovláken s požadovanou vnitřní 

strukturou.    

12.3 Doporučení pro výzkum 

Pro další navýšení intenzity elektrostatického pole v okolí vany by bylo vhodné najít 

optimální materiál, který disponuje vysokou hodnotou relativní permitivity. Materiál 

musí mít také vhodné vlastnosti pro výrobu mechanicky namáhané tenkostěnné 

konstrukce vany, která bude schopna nést zvlákňovací elektrodu a polymerní roztok.  
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