Praktické a teoretické aspekty elektrického
zvlákňování nanovláken.
Mezioborový pohled na tvorbu nanovláken.

Habilitační práce

Habilitační program:

Textilní technika a materiálové inženýrství

Autor práce:

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Poděkování

Děkuji všem, kteří mě podpořili při snaze o sestavení habilitační práce. Taktéž děkuji
těm, kteří mi to nepřáli, protože mě motivovali k tomu, abych tuto snahu nevzdal.
Děkuji prof. RNDr. Davidu Lukášovi, CSc. Za to, že mi to nařídil a mé ženě Šárce,
že vydržela mou nevrlost a nervozitu.

V Liberci 12.8.2015

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

2

Anotace
Habilitační práce je podávána v oboru Textilní technika a materiálové inženýrství. Práce
je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny vybrané teoretické a praktické
aspekty elektrického zvlákňování. Ve druhé části jsou uvedeny vybrané patenty a užitné
vzory, které vznikly na základě pozorování a závěrů ze zkoumání elektrického
zvlákňování.

Annotation
The Habilitation thesis is given in the field of Textile Technology and Engineering. The
work is divided into two parts. The first section describes selected theoretical and
practical aspects of electrospinning. In the second part are selected patents and utility
models that originated on the basis of the observations and conclusions of the
investigation of electrospinning.
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Seznam použitých symbolů v textové části

𝑉𝑐

kritické napětí

kV

𝑟

poloměr kapiláry
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𝛾

povrchové napětí kapaliny
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vzdálenost mezi elektrodami
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𝜋
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𝑙𝑛
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N

𝑞

elektrický náboj
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elektrická intenzita
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𝒗
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m.s-1
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magnetická indukce

T
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1. Stručný úvod do elektrického zvlákňování a jevů souvisejících
Pozorování působení elektrických (elektromagnetických) polí na hmotu je již starého
data. Od nepaměti je známo přitahování drobných kousků lehkých hmot (korku a pod.)
jantarem třeným suchou kožešinou či tkaninou. Kolem roku 1600 pozoroval
přírodozpytec královny Alžběty William Gilbert (Gilbert 1900) chvění kapky vody po
přiblížení nabité jantarové tyče. Faraday (Faraday 2004) dovedl svá pozorování
a experimenty mnohem dále a založil tak praktickou elektrotechniku. Dalším milníkem
v chápání a využívání interakce elektromagnetických polí s hmotou byly práce
Jamese Clerka Maxwella (Maxwell 1873), jejichž výsledkem byly známé Maxwellovy
rovnice elektromagnetického pole, na jejichž využívání stojí soudobá elektrotechnika.
Nikola Tesla (Carlson 2013) a jeho vynálezy, zejména sestavení střídavé trojfázové
elektrické přenosové sítě, asynchronní elektromotor a jiné. Thomas Alva Edison
(Edison 1880) a jeho práce v oboru stejnosměrného proudu, žárovka, fonograf atd.
Ať už se jedná například o vynález vakuové triody Lee de Foresta (Forest 1908) nebo
o objev principu tranzistoru Bardeenem, Brattainem a Shockleym (Shockley 1955),
vždy jde o působení elektromagnetických polí na hmotu. Hmota nějakým způsobem
reaguje a například v podobě elektromotoru získáváme mechanickou práci z práce
elektrické, díky působení elektřiny na polovodičové součástky můžu psát tuto práci na
klávesnici počítače a nemusím ji psát na mechanickém psacím stroji. Je zřejmé, že
působení elektřiny na hmotu je běžnou součástí našeho života a přestali jsme je vnímat.
Pokud máme opravdu porozumět přírodě, nezbývá nic jiného, než se této „slepoty“
zbavit a s údivem a s hlubokou pokorou se ptát a dívat, jak to příroda dělá. Dále je
nezbytné si uvědomit a přijmout, že dělení na chemii, fyziku, matematiku, astronomii
apod., je lidský přístup a přírodě je naprosto lhostejné, jakou metodiku či postup použije
v daném případě.
První známá zmínka o elektrickém zvlákňování je Boysově práci Production,
properties, and Uses of the Finest Threads z roku 1887 na stranách 490 – 491
(Boys 1887). Zde se píše, že se jedná o starý, avšak málo probádaný způsob získávání
velmi jemných vláken například z roztavené kalafuny, včelího vosku, šelaku,
kanadského balzámu a jiných viskózních materiálů. Boys ve své práci bohužel neuvedl,
odkud své poznatky čerpal a tak není možné dohledat dřívější práce.
První známý patent týkající se elektrického zvlákňování byl podán v Americe počátkem
20. století. Morton (1902) patentoval vznik vláknitého materiálu z tzv. kompozitní
kapaliny (tehdy ještě nebylo známo, že se jedná o polymerní roztok) pomocí
Wimshurstovy influenční elektřiny. Je to příklad přímého působení silného elektrického
pole na kapalinu s důsledkem vzniku pevné vláknité látky pomocí samoorganizace
hmoty působením energie na hmotný nelineární systém. Anton Formhals (Formhals
1934) ve třicátých letech patentoval několik myšlenek na výrobu vlákenné hmoty
z roztoků působením elektrické energie.
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Koncem třicátých let 20. Století proběhl v tehdejším Sovětském svazu přísně utajovaný
výzkum při výrobě tzv. Petrovových filtrů ochranných masek, které obsahovaly
nanovlákenný materiál. Tato továrna vybavená jehlovými zařízeními pro zvlákňování
byla před německým vpádem kvapně stěhována za Ural. Kdyby v Sovětském svazu
nebylo vše tak nesmyslně utajováno, došlo by určitě brzo k propojení vojenského
výzkumu s fyzikální školou vedenou Lvem Davidovičem Landauem a elektrické
zvlákňování z volné hladiny (needless electrospinning) bychom znali už dávno a věděli
bychom mnohem více o chování polymerních roztoků v silných elektrických polích.
V oblasti elektrického zvlákňování v současnosti pracuje značné množství vědců,
vynálezců a techniků. Velmi mnoho publikací referuje o tom, že za daných podmínek
byl zvolený polymerní materiál zvlákněn a byla získána vlákna s určitou strukturou.
Velké množství práce a vývoje se koná například v oboru tkáňového inženýrství.
Využívá se zde toho, že submikronová vlákna nebo nanovlákna z vhodného materiálu
jsou zajímavým substrátem pro růst buněk. Tato skutečnost vede k vývoji
tzv. nanovlákenných scaffoldů – lešení pro růst buněk. Zde se otvírá obrovská oblast
pro bádání a nápady, jak napodobit přírodu a z nanovláken například sestavit strukturu,
která odpovídá struktuře mezibuněčné hmoty živé tkáně. Pokud se taková struktura ve
sterilním prostředí osadí příslušnými buňkami, dojde obvykle k růstu příslušné tkáně.
Například je možné „vyrobit“ vlastní chrupavku dané osoby a použít ji při rekonstrukci
třecích ploch kloubů daného člověka. S tím je však spojeno obrovské množství práce
a slepých uliček, které je nutné najít a projít proto, abychom aspoň trochu poodhalili
tajemství přírody.
Vždy se však jedná o působení elektromagnetických, resp. elektrických polí o velké
intenzitě na reálnou hmotu za atmosférického tlaku a běžných laboratorních podmínek.
Oblastí mého zájmu je právě interakce polymerních roztoků s elektrickým polem.
Z pozorování, která jsem dosud provedl je zřejmé, že například klasické metody měření
viskozity plně nevypovídají o zvláknitelnosti roztoků apod. Teoretický základ
zvláknitelnosti polymerů uvádí Ziabicky (Ziabicki 1976). Jsem přesvědčen, že je nutné
klasické metody měření libovolných parametrů roztoků modifikovat tak, aby bylo
možno měřit v silných elektrických polích o intenzitách stejných, jaké se vyskytují při
elektrickém zvlákňování na volných hladinách roztoků.
Pro zvlákňování se používá vysoké napětí řádu desítek až stovky kilovoltů. Je velký
problém elektrické zařízení vybavené například mikroprocesorem uzpůsobit tak, aby je
statický náboj nezničil. Klasické měřící metody je potom stejně obtížné upravit tak, aby
mohly pracovat při těchto napětích. V některých případech půjde najít takové
konstrukční řešení, abychom mohli získat data odpovídající pozorované skutečnosti.
V jiných případech budeme nuceni jít na „nanoúroveň“ rozměrů měřících cel, abychom
při nízkých napětích, která elektronika bez problémů snese, získali intenzity
elektrických polí řádu 1V/nm, což odpovídá intenzitě 1GV/m. Takové zmenšování
fyzických rozměrů však přináší spoustu těžko řešitelných, spíše však neřešitelných
problémů. Je to dáno současnými možnostmi vědy a techniky. Bude tedy nutné
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vypozorovat, „jak to příroda dělá“ a najít nové přístupy k měření zvolených hodnot,
abychom získali požadovaná data. Ukazuje se, že elektrické zvlákňování je velmi
komplikovaný proces a proto nelze dopředu spolehlivě říci, který parametr nebo
vlastnost systému můžeme zanedbat, aby se zjednodušil popis jevu. Není to však
jednoduché a k pochopení procesu elektrického zvlákňování vede značné množství
postupných kroků, ze kterých jsme dosud ušli pouze malou část. Zde podávám zprávu
o některých z nich.
Předkládaná habilitační práce je komentovaným souborem vybraných původních prací.
Každá kapitola obsahuje komentář k dané publikaci. Komentář popisuje východiska
a myšlenky, na základě kterých byly publikace vytvořeny. Konkrétní výsledky
a diskuze je uvedena přímo v komentovaných pracích. Habilitační práce je rozčleněna
do dvou základních oblastí. V první části se zabývám vybranými teoretickými pracemi,
které poskytují základ pro technologický vývoj elektrického zvlákňování. V druhé části
jsou uvedeny vybrané patenty a užitné vzory, které vznikly na základě teoretických
úvah a technologických řešení daných problémů.

2. Teoretické a experimentální práce

Při zkoumání elektrického zvlákňování narazíme velmi brzy na fakt, že musíme znát
některé parametry zvlákňovacího procesu poměrně přesně. V opačném případě
pracujeme metodou pokus – omyl a trvá podstatně déle najít vhodnou recepturu
polymerního roztoku a parametry zvlákňovacího zařízení. Zde uvádím některé práce
teoretického charakteru, které popisují vybrané jevy a podmínky elektrického
zvlákňování. Experimentální práce vytvářejí nezbytný základ poznatků pro teoretické
zpracování a zároveň praktické poznatky slouží k verifikaci vyslovených teorií.

2.1. Výpočet hraniční intenzity elektrického pole pro vznik elektrického
zvlákňování
V Příloze 1 je uveden článek Self organisation of jets in electrospinning from free liquid
surface : A generalized approach (Lukas 2008). Elektrické zvlákňování nastane
v případě, kdy elektrické pole působí na polymerní roztok s vhodnými vlastnostmi
(viskozita, molekulová hmotnost polymeru, zvláknitelnost polymeru, atd.) Elektrické
pole však musí splňovat určité parametry, aby ke zvlákňování vůbec došlo. Zde je na
místě uvést, že již roku 1600 pozoroval William Gilbert v Anglii jev, kdy po přiblížení
nabité jantarové tyče ke kapce vody došlo k vychýlení a rozkmitání vodní kapky. Svá
pozorování popsal a dnes víme, že se jednalo o první známý elektrohydrodynamický
experiment. Nabitá jantarová tyč musela ve své blízkosti vytvořit tak silné elektrické
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pole, že došlo elektrickou indukcí k polarizaci kapky vody opačným elektrickým
nábojem a následně vlivem elektrických sil k rozkmitání kapky. Otázkou je, jak musí
být velká elektrická intenzita pole, aby dokázala pohnout vodní kapkou.
Připusťme, že intenzita elektrického pole, která dokáže pohnout vodní kapkou je
minimální v daném případě. Lze očekávat, že v případě polymerního roztoku, který má
jistě vyšší viskozitu než čistá voda, bude intenzita elektrického pole nutná
k rozpohybování kapky úměrně vyšší.
Taylor (1969) odvodil vzorec pro výpočet tzv. kritické intenzity elektrického pole pro
začátek elektrického zvlákňování. V jeho době nebylo ještě známo hladinové elektrické
zvlákňování a jako zvlákňovací elektrody byly používány duté jehly. Vzorec ve své
podobě v soustavě CGS
√4𝑙𝑛 (

2ℎ
4ℎ
) 𝜋𝑟𝛾1.30(0.09) < 𝑉𝑐 < √4𝑙𝑛 ( ) 𝜋𝑟𝛾1.30(0.09) .
𝑟
𝑟

(1)

kde 𝑉𝑐 je kritické napětí v kV, 𝑟 je poloměr kapiláry, 𝛾 povrchové napětí kapaliny a ℎ je
vzdálenost mezi elektrodami. Proto platí pouze pro dutou jehlovou zvlákňovací
elektrodu.
Objevem hladinového elektrického zvlákňování (Zussman 2004) a vynálezem
průmyslové výroby nanovláken technologií NANOSPIDERTM (Jirsák 2005) přestal
uvedený vzorec vyhovovat pro popis skutečnosti hladinového elektrického zvlákňování.
S Lukášem a studentem doktorského studijního programu z Indie Sarkarem jsme se
zabývali analytickým řešením určení kritické intenzity elektrického pole pro volnou
hladinu kapaliny (Lukas 2008).
Předpokládejme, že před vložením kapaliny do silného elektrického pole se volně po
jejím povrchu šíří kapilární vlny. Tomuto jevu se říká hydrodynamická nestabilita. Při
působení elektrického pole na hladinu dochází za jistých podmínek ke stabilizaci
kapilárních vln na hladině. Po překročení hraniční intenzity elektrického pole dojde
k tomu, že jedna z vln začne růst nade všechny meze na úkor okolních vln. Na vrcholu
vlny dochází k dalšímu zvyšování elektrické intenzity a koncentraci siločar elektrického
pole. Důsledkem toho je vytvoření tzv. Taylorova kužele na volné hladině a vznik
kapalinové trysky – jetu, ze kterého se pomocí dalších zúčastněných procesů nakonec
vytvoří nanovlákna. Je nutné si přiznat, že se v podstatě jedná o submikronová vlákna,
neboť je obvykle obtížné vytvořit vlákna s menším průměrem než asi 100 nm.
Z uvedené představy vychází analytický rozbor problému a odvození vzorce pro
výpočet kritické intenzity elektrického pole pro elektrické zvlákňování. Uvážíme-li, že
uvnitř kovové jehly se vytvoří malá „volná“ hladina, lze předpokládat, že se na jejím
povrchu nakonec vytvoří pouze jedna zesílená a mohutnější kapilární vlna, ze které
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nakonec vznikne Taylorův kužel a následné jevy. Proto lze říci, že Taylorovo odvození
je speciální případ obecnějšího přístupu, který jsme uveřejnili v Journal of Applied
Physics v roce 2008 (Lukas et all. 2008).
Při praktickém ověření teoretických závěrů bylo nutné získat jednorozměrnou volnou
hladinu kapaliny a na tu působit silným elektrickým polem. Zrealizovali jsme to pomocí
úzké a dlouhé štěrbiny. Vhodným dávkováním kapaliny (polymerního roztoku) jsme
dosáhli vytvoření půlválcového štíhlého kapalinového tělesa, na jehož povrchu jsme
pozorovali vznik tzv. Taylorových kuželů ve vzájemných vzdálenostech nepřímo
úměrných intenzitě elektrického pole. Vzdálenosti mezi kužely přesně odpovídaly
teoreticky předpověděným hodnotám. Z výpočtů vyplývá, že kritická intenzita
elektrického pole pro destabilizaci hladiny kapaliny je přibližně 2,5 MV/m pro vodu.
Mým přínosem k práci je návrh a realizace experimentu vedoucího k potvrzení uvedené
teorie.

2.2. Monografie Physical principles of electrospinning, Textile progres, Vol. 41,
chapter 7.1.
V Příloze 2 je uvedena kapitola z uvedené monografie. V roce 2009 byla naše katedra
požádána o sestavení monografie o fyzikálních základech elektrického zvlákňování.
V ní jsou shromážděny všechny poznatky o elektrickém zvlákňování, které pracovníci
katedry do té doby získali. Já jsem k nim přispěl kapitolou 7.1 o neobvyklých
vlastnostech elektrického zvlákňování a jevech, které při tom spolupůsobí. Uvádím zde
zjištění, že kapalinová polymerní tryska velmi rychle ztrácí svůj elektrický náboj spolu
s rozpouštědlem a že výsledná vlákenná hmota má jen zanedbatelný zbytkový
elektrický náboj na rozdíl od obvyklých představ. Na transport nanovlákenného
materiálu má potom největší vliv tzv. „elektrický vítr“, který vzniká díky ionizaci
vzduchu v těsné blízkosti hrotů nebo ostrých hran.
V diplomové práci (Chvojka 2008) je dovedena do praktické podoby moje myšlenka
zviditelnění a zaznamenání chování reálné polymerní trysky při elektrickém
vychylování proudu kapaliny (Práci vedl formálně Rydlo; já jsem byl konzultantem
práce a navrhovatelem tématu práce a spolu se studentem jsme prováděli příslušné
experimenty.). Při zvlákňování je velmi zajímavý fakt, že po velmi krátké dráze letu
vláken (obvykle přibližně 10 cm) dopadají vlákna na kolektor suchá, i když vstupní
koncentrace roztoku byla například 10% hm. Z tohoto zjištění vyplývají další úvahy.
Množství elektrické energie nutné pro zvlákňování je evidentně velmi malé (Truhanová
2008). Z typické velikosti elektrického proudu při zvlákňování na jednu kapalinovou
trysku 1 µA a přiloženého napětí na spinner 30 kV vyplývá, že příkon na jednu trysku je
cca 0,03 W. To je jistě mnohem menší příkon, než je nutný pro termickou přeměnu
kapaliny v páru. Uplatňují se zde pravděpodobně komplikované termodynamické děje
(chemický potenciál, kapilární tlak atd.). Elektrický náboj je vždy vázán na hmotu,
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nemůže existovat sám o sobě. To znamená, že polymerní roztok podrobený zvlákňování
je plně nabit v celém svém objemu. Při vzniku nanovláken dochází zřejmě k „úniku“
mikroskopických kapek rozpouštědla z kapalinové trysky. Elektrický náboj vázaný na
rozpouštědlo přitom opouští kapalinovou trysku a rozptyluje se do prostoru spinneru.
Další část původního náboje zůstává vázána na pevnou polymerní hmotu. Situace je
dále komplikována tím, že silné elektrické pole nutné ke zvlákňování ionizuje prostředí
ve spinneru. Za atmosférických podmínek vzniká kromě ozonu i pestrá směsice iontů
různých plynů různého znaménka.
Elektrický náboj rozptýlený z kapalinové trysky je pravděpodobně srážkami s ionty
opačného znaménka rychle rekombinován. Stejně tak je rekombinován povrchový
elektrický náboj zakotvený na vláknech. Proto nedochází k viditelným výbojům při
dopadu vláken na kolektor a zhotovená vlákna jsou téměř bez elektrického náboje.
Přesto se můžeme pokusit získat aspoň jistá data, která vypovídají o chování polymerní
trysky a vláken jako celku a můžeme tak podat experimentální důkaz o tom, že se
elektrický náboj z polymerní trysky velmi rychle ztrácí.
Použili jsme uspořádání spinneru jehla – deska proto, že jsme potřebovali sledovat
pouze jednu kapalinovou trysku. To lze velmi dobře splnit pomocí jehlového spinneru,
přiměřeného napětí a dávkování polymerního roztoku. Jehla byla uzemněna a kolektor
připojen na záporný pól zdroje vysokého napětí. Splnili jsme tak podmínku pro lehčí
start zvlákňování v podobě kladné polarity zvlákňovací elektrody ve vztahu ke
kolektoru. Dále jsme sestrojili jednoduchý přípravek pro lineární pohyb přídavné
elektrody podél dráhy kapalinové trysky poháněný krokovým motorem pro jemnou
regulaci rychlosti pohybu. Přídavná elektroda měla podobu malé kovové kuličky
(průměr cca 4 mm) připevněné na nosném ocelovém vodiči a připojené na stejný
potenciál jako zvlákňovací elektroda. Vhodným osvětlením kapalinové trysky proti
temnému pozadí jsme dosáhli „filmovatelnosti“ jevu. Osa objektivu kamery byla kolmá
na osu spinneru a kolmá k rovině pohybu přídavné elektrody.
Z pozorování a filmových záznamů je patrné, že kapalinová tryska se ve své stabilní
části nejvíce odklání od osy spinneru působením přídavné elektrody. V oblasti tzv.
bičující nestability je odklon trysky od přídavné elektrody mnohem menší. Díky poloze
objektivu kamery ve vztahu ke spinneru můžeme říci, že pro vyhodnocení polohy
kapalinové trysky vůči ose spinneru budeme brát v potaz vždy střed zaznamenaného
obrazce, kuželového „stínu“ bičující nestability. Vyhodnocením jednotlivých snímků ze
záznamu jsme získali graf poloh středu obrazce bičující nestability v závislosti na
poloze přídavné vychylující elektrody na obrázcích Fig. 44 a Fig. 45 v Příloze 2.
Na první pohled lze říci, že odpudivá síla mezi přídavnou elektrodou a polymerní
tryskou klesá rychleji, než by se dalo očekávat z Coulombova zákona. Pokud by se
elektrický náboj neztrácel z trysky, zaznamenané polohy kapalinové rysky by musely
sledovat parabolický průběh poklesu síly mezi dvěma souhlasnými náboji v závislosti
na vzdálenosti mezi nimi. V oblasti 3 grafu na Fig. 45 v Příloze 2 je vidět, že trajektorie
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vláken v oblasti bičující nestability spíše připomíná unášení vláken ve směru osy
spinneru než masívní odpuzování pomocí elektrických sil.
Každé elektrické zvlákňování doprovází tzv. elektrický, nebo iontový vítr, který vzniká
díky silné ionizaci vzduchu v blízkosti ostrých hran nebo hrotů. Měřením bylo zjištěno
(Jašíková, soukromé sdělení), že v reálných podmínkách spinnerů je jeho rychlost cca
5ms-1. Nanovlákna jsou velmi jemné objekty, které zaujímají relativně velký objem díky
své morfologii. Lze tedy očekávat, že v prostoru vytvářejí něco jako lodní plachtu.
Pro tak jemná vlákna je vzduch zřejmě značně husté prostředí. Potom na ně určitě silně
působí proudění okolního vzduchu – iontového větru – a vlákna jsou unášena ve směru
převládajícího proudění.
Provedl jsem pokus, kdy jsem za naprosto stejných podmínek použil ve spinneru
v jednom případě jako kolektor desku a ve druhém případě hrot. V obou případech bylo
použito stejné napětí pro zvlákňování, stejný průměr zvlákňovací jehly a stejná
vzdálenost mezi elektrodami. Bylo pozorováno, že v případě plochého kolektoru jsou
vlákna unášena a ukládána na kolektor. Ve druhém případě je trajektorie vláken
mnohem zajímavější. Lze ji rozdělit na při fáze. V první fázi podle očekávání postupuje
prostorem stabilní část trysky přímo ke kolektoru – jehle. Ve druhé fázi po vzniku
bičující nestability ještě vlákna postupují ke kolektoru, avšak jejich trajektorie se začíná
zakřivovat. Po dosažení jisté rovnovážné polohy vláken v prostoru se ve třetí fázi směr
letu vláken obrací pryč od kolektoru. Názorné snímky dokládají tento fakt Obr. 2.2.1.
Na základě předešlých pozorování lze říci, že v oblasti, kde je kapalinová tryska
dostatečně nabita, je unášena elektrickým větrem od elektrody a zároveň je elektricky
přitahována ke kolektoru. V oblasti, kde došlo k masívní ztrátě náboje (Chvojka 2008),
rychle klesá elektrická přitažlivá síla. Zároveň sílí vliv elektrického větru, který vane od
kolektoru. Přibližně uprostřed mezi elektrodami dojde k vyrovnání sil působících na
vlákna. Vlákna elektrický náboj stále ztrácejí a záporný elektrický vítr je rychlejší
zhruba o 25% než vítr kladný. Je to dáno větší pohyblivostí záporných iontů ve
vzduchu. Proto jsou nakonec elektricky neutralizovaná vlákna odvanuta od jehlového
kolektoru pryč.
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A

B

Obr. 2.2.1 Zakřivení trajektorie letu kapalinové trysky v závislosti na vzájemném
poměru rozměrů zvlákňovacích elektrod vlivem elektrického větru. Fotografie jsou
pro lepší názornost převedeny do negativního zobrazení. Obrázek A představuje
trajektorii letu trysky ve spinneru jehla – deska. Průměr jehly je 0,7 mm, délka jehly je
5 mm, průměr kolektoru je 150 mm, vzdálenost elektrod je 140 mm. Obrázek B
představuje trajektorii letu trysky ve spinneru jehla – hrot. Průměr jehly je 0,7mm,
průměr kolektoru 1,8 mm. Vektor 1 představuje směr a poměrnou velikost elektrického
větru od kolektoru, 2 představuje směr a poměrnou velikost elektrického větru od
zvlákňovací elektrody a 3 představuje směr a poměrnou velikost počáteční přitažlivé
elektrické síly (Lukáš 2009, kapitola 7.1 autora této práce).
Bylo také experimentálně zjištěno, že pokud se vzájemně blíží rozměry zvlákňovacích
elektrod, vznikají velké potíže s ukládání vláken na kolektor. Je to dáno tím, že
elektrický vítr vanoucí od obou elektrod proti sobě vlákna, která jsou prakticky
elektricky neutrální, vynáší ven z prostoru zvlákňovacího zařízení. Technologicky je
proto zřejmě nutné elektrický vítr vanoucí od kolektoru vhodnou konstrukční úpravou
elektrody potlačit. Osvědčil se kolektor ve tvaru ploché desky. Vyslovil jsem tak
empirické pravidlo platné pro zvlákňování stejnosměrným proudem: Poměr nejmenších
rozměrů zvlákňovacích elektrod musí být aspoň 1:10, kdy zvlákňovací elektroda je
menší než kolektor, jinak nastanou problémy s ukládáním vláken na kolektor.
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2.3. Měření elektrického proudu při elektrickém zvlákňování
V Příloze 3 je uveden příspěvek z konference NANOCON 2010 Measurement of
Electric Current in Liquid Jet. Proces elektrického zvlákňování je poháněn elektřinou.
To znamená, že na všechny jevy spojené se zvlákňováním je nutné určité množství
energie, jinak by k nim nedošlo. V české literatuře termín „elektrostatické zvlákňování“
je z tohoto pohledu velmi zavádějící. Svádí k chybnému zjednodušení, že tvorba
nanovláken je záležitostí pouze statického přitahování nesouhlasných nábojů a že vše je
záležitostí fyzikálního chemismu polymerních roztoků.
Popis elektrostatických polí uvažuje se statickými náboji a využívá také kvazi-statické
přiblížení. Jakmile se v elektrickém poli jen o trochu pohne vlivem přitažlivých nebo
odpudivých sil jediný náboj, není to už elektrostatika, ale elektrodynamika v celé své
složitosti. Pohyb elektrického náboje v poli vytváří elektrický proud a úloha
elektrického potenciálu je zredukována pouze na „schopnost konat práci“, což je sice
jednoduchá, avšak velmi názorná definice.
Z toho vyplývá, že pohybující se nabitá hmota v prostoru vytváří elektrický proud
a měřením změn elektrického proudu v čase lze získat zajímavé informace o aktuálním
chování nabité hmoty v prostoru mezi elektrodami. Fridrikh (2003) a Yu (2006) ve
svých článcích uvádějí, že měřili velikost proudu během elektrického zvlákňování
s cílem dát do souvislosti průměr vláken s velikostí proudu, který teče zvlákňovacím
zařízením – spinnerem. Čím více nabité hmoty je v pohybu, tím větší proud obvodem
spinneru teče. K měření proudu spinerem však použili číslicový multimetr. Takový
přístroj však měří de facto pouze několikrát za sekundu a není vhodný pro sledování
rychlých změn proudu v čase.
Použijeme-li k měření proudu osciloskop (Truhanová 2008), (Pokorný 2010-1,2),
objevíme velkou oblast zkoumání velmi zajímavých jevů. Každý typický záznam
průběhu elektrického proudu při elektrickém zvlákňování obsahuje nulovou úroveň
oscilogramu i po připojení vysokého napětí na spinner, aspoň jednu proudovou špičku
(obvykle více) a skokovou změnu velikosti proudu. Oscilogram lze potom „číst“ takto:
po připojení napětí proud mezi elektrodami neteče, ale elektrické pole se vytvoří.
Pokud je k dispozici dostatečná intenzita elektrického pole mezi elektrodami, začne se
postupně vytvářet Taylorův kužel (Pokorný 2010-2) Obr. 2.3.1
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Obr.2.3.1 Typický záznam změn elektrického proudu obvodem spinneru v čase.

Kolem špičky Taylorova kuželu se extrémně zesiluje intenzita elektrického pole na
úroveň, kdy dojde k elektrickému průrazu vzduchu podle strimérní teorie
(Hassdenteufel 1978), i když je vzdálenost elektrod mnohem větší než přeskoková
vzdálenost ve vzduchu při daném napětí. Používané laboratorní zdroje vysokého napětí
mají řiditelné proudové omezení a jsou tzv. „měkkými“ zdroji. Nedisponují takovým
výkonem, který by stačil na vytvoření a udržení elektrického oblouku po vytvoření
vodivého strimérního kanálu mezi elektrodami.
V okamžiku elektrického průrazu vzduchu teče spinerem proud daný proudovým
omezením zdroje a zároveň přiložené napětí jde k nule. Důsledkem toho je téměř úplný
zánik elektrického pole a tím i zánik sil formujících Taylorův kužel. Taylorův kužel
se začíná hroutit zpět a jeho špička se zaobluje. Protože je zdroj „měkký“, není schopen
udržet vodivý kanál průchozí. Bezprostředně po průrazu se začíná obnovovat elektrický
odpor vzduchu mezi elektrodami a znovu se vytváří elektrické pole. Taylorův kužel
se znovu začíná stavět a po vytvoření dostatečně ostré špičky opět dojde k dalšímu
průrazu vzduchu mezi elektrodami. Děj se periodicky opakuje. V případě čisté vody
se děj opakuje s konstantní frekvencí za daného napětí a velikosti zvlákňovací
elektrody. Vznikl tak elektrohydrodynamický oscilátor s frekvencí řádu jednotek kHz.
Záznamy jsou uvedeny v dizertační práci Pokorný (2011). Porovnáním s literaturou
(Sirotinský 1956), (Petržílka 1956) a se záznamy získanými na suchých elektrodách
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zjistíme, že zaznamenaná proudová špička je záznamem jednotlivého koronového
výboje.
Pokud však zatížíme elektrickým polem polymerní roztok, dojde k zajímavému jevu.
Frekvence kapalinového oscilátoru se nelineárně zmenšuje do okamžiku, kdy vytryskne
kapalinová tryska, ze které následně začnou vznikat nanovlákna. S největší
pravděpodobností dochází k „vyprašování – vypařování“ nízkomolekulárního
rozpouštědla (Záznam jevu pomocí rychlokamery se dosud nepodařilo získat, neboť
velmi drobné částice kapaliny jsou hluboko pod rozlišovací schopností rychlokamery
OLYMPUS i-SPEED 3, kterou používá Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Technické univerzity v Liberci.).
Podařilo se zaznamenat současně průběh elektrického proudu v čase během zvlákňování
a nasnímat totéž pomocí rychlokamery. Podařilo se tak nade vší pochybnost potvrdit
souvislost mezi změnami elektrického proudu během zvlákňování a makroskopickým
chování polymerního roztoku. Názorný výsledek je uveden na Obr. 2.3.2

Obr.2.3.2 Souvislost mezi změnami elektrického proudu obvodem spinneru v čase
s makroskopickým chováním polymerního roztoku v silném elektrickém poli. Nahoře je
záznam průběhu proudu při zvlákňování, dole jsou jednotlivé snímky Taylorova kužele
po 10 ms.

V případě elektrických kontaktů z kovů je dobře známo, že dochází vlivem elektrických
výbojů k postupnému opalování kontaktů, až dojde k jejich destrukci. Je naprosto
zřejmé, že v případě kapalných elektrod k podobné „destrukci“ kontaktu dochází
podstatně rychleji, než v případě kontaktů kovových (Prvních osm fotografií Taylorova
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kuželu na Obr. 2.3.2). Polymerní roztok na špičce Taylorova kuželu tak zvyšuje svoji
viskozitu až na úroveň, kdy mechanické vlastnosti takto zahuštěného roztoku umožní
start zvlákňování a přes krátkou stacionární fázi vytvoření stabilní kapalinové trysky.
Přijmeme-li tento předpoklad, lze synchronizovat oscilogram průběhu proudu v čase se
záznamem z rychlokamery (Pokorný 2010-1,2), (Pokorný 2011). Ze získaných záznamů
je zřejmé, že polymerní roztok, jehož receptura umožňuje velmi dobrou zvláknitelnost,
vykazuje záznam pouze jednoho nebo několika koronových výbojů před záznamem
ustáleného proudu při zvlákňování. Roztok, jehož oscilogram vykazuje relativně dlouhé
pásmo koronových výbojů, musí své dosud neurčené vlastnosti pomocí oscilací špičky
Taylorova kužele upravit tak, aby ke zvlákňování došlo. Připomíná to poněkud jev
tixotropie nebo reopexie nenewtonských kapalin. Tuto hypotézu je ovšem nutné teprve
prověřit.

2.4. Relaxační hydrodynamické časy zvlákňovaných roztoků
V Příloze 4 je uveden článek Dynamics of Taylor cone formation on surfaces of
polymer solutions, který byl zaslán do časopisu Physical Review E. V praxi běžně
pozorujeme, že po přiložení napětí na zvlákňovací zařízení trvá jistou dobu, než začnou
vznikat kapalinové trysky. Ta doba je tím delší, čím nižší napětí (a tím i elektrickou
intenzitu) použijeme.
První koronový výboj na oscilogramu značí okamžik, kdy byl vystavěn Taylorův kužel
do takového tvaru a velikosti, že se spustí jevy vedoucí ke vzniku elektrického
zvlákňování. V případě podkritického napětí (podkritické elektrické intenzity) ke
zvlákňování nedojde vůbec. Během zpracování diplomové práce Antonie Hazuchové
(Hazuchová 2010) jsem navrhl metodu, jak tento čas – časové zpoždění – měřit.
Hazuchová v diplomové práci metodu zdokonalila, sestavila měřící zařízení a provedla
soubor základních měření, na jejichž základě byl vytvořen popis a teorie pozorovaného
jevu (Vysloužilová a kol. 2014).
Okamžik vzniku procesů vedoucích ke zvlákňování je z výše uvedeného zřejmý
a je možné ho přesně zjistit. Zjistit okamžik přiložení vysokého napětí na spinner
je poněkud obtížnější. Používané zdroje stejnosměrného vysokého napětí vykazují vždy
různě dlouhou dobu náběhu na nastavenou hodnotu napětí. Doba náběhu se pohybuje
přibližně od 70 ms do 700 ms podle výkonu zdroje. Čím je zdroj výkonnější, tím je
doba náběhu delší. Nelze tak spolehlivě určit přesný okamžik připojení vysokého napětí
na zvlákňovací zařízení.
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MATSUSADA AU do 60 kV, příkon 60 W, doba náběhu cca 70 ms
GLASSMANN ER do 50 kV, příkon 300W, doba náběhu cca 200 ms

SPELLMANN SL 600 do 100kV, příkon 600W, doba náběhu cca 700 ms

Obr. 2.4.1 Porovnání doby náběhu výstupního napětí VN zdrojů na nastavenou
hodnotu po zapnutí do sítě. Zašuměný signál u zdroje Glassmann je způsoben
zoxidovaným kontaktem mezi VN násobičem zdroje a výstupním VN kabelem.

Předpokládá se, že doba zpoždění výstavby Taylorova kužele po připojení napětí na
spinner se bude měnit v širokých mezích podle velikosti přiloženého napětí. Je tedy
nutné nějakým patřičně napěťově dimenzovaným spínačem ve velmi krátkém okamžiku
připojit plné napětí na elektrody spinneru. Použití polovodičových spínačů nepřipadá
v úvahu pro jejich cenu a špatnou dostupnost. Zvolil jsem proto klasický mechanický
spínač, kdy je rychle vtažen měděný roubík mezi dostatečně vzdálené elektrody.
Konstrukce a praktická realizace byla poměrně jednoduchá. Použil jsem třífázový
výkonový vypínač typu „DEON“ jako pohon spínače. Po demontáži krytu, spínacích
kontaktů a zhášecích komor jsme na jednu „fázi“ jističe namontovali vyztužené plastové
rameno. Na jeho konci byl umístěn měděný roubík a do plastového rámu připevněnému
k základně jističe jsme umístili kontakty. Po sepnutí vypínací spouště došlo rychlému
vtažení roubíku mezi kontakty. Pomocí osciloskopu bylo změřeno, že celý spínací jev
trvá přibližně 30 ms s minimálními zákmity. Spínací doba je tak značně kratší než
předpokládané časové zpoždění začátku zvlákňování.
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Spínací jev 31,85 ms

A)

Zpoždění začátku zvlákňování 474,52 ms

B)
Obr. 2.4.2 Příklad porovnání spínací doby mechanického VN spínače s příkladem
zpoždění začátku zvlákňování. A) spínací doba, zákmity jsou způsobeny silně tlumenými
impulsy při připojení reálného R, L, C obvodu spinneru, B) zpoždění začátku
zvlákňování. Při vyhodnocování časového zpoždění začátku zvlákňování se uvažuje vždy
první změna – špička oscilogramu.

Na výstupu vysokonapěťového spínače byl zařazen vysokonapěťový dělič sestavený
z vysokonapěťových odporů. Signál z děliče byl přiveden na vstup jednoho kanálu
digitálního paměťového osciloskopu RIGOL DSC 1102 C. Signál z odporu
v uzemňovacím přívodu spinneru byl přiveden na druhý kanál osciloskopu. Časová
základna byla spouštěna okamžikem sepnutí vysokého napětí. Bylo potom snadné
změřit napětí aktuálně přiložené na spinner a časové zpoždění mezi přiložením napětí
na spinner a vznikem zvlákňování. Výsledky rozsáhlých měření a teorie jevu jsou
uvedeny jednak v diplomové práci (Hazuchová 2010) a v článku Vysloužilová a kol.
(2014, připraveno k publikaci).
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Podmínkou pro dosažení kvalitních a konzistentních dat je, aby kapka roztoku umístěná
na zvlákňovací elektrodu měla stále stejný objem. Použití dávkovací pipety se ukázalo
jako značně nepraktické a i nepřesné. Navrhl jsem metodu, kdy pomocí silného
bodového zdroje světla a zvětšovacího objektivu s poloperiskopem byl stín kapky
promítán na dostatečně vzdálené stínítko. Na stínítku byly vytvořeny značky, ke kterým
byla vždy kapka doplňována. Tak se podařilo zajistit, aby byla rychle vytvořena kapka
přibližně stále stejného objemu. Rychlost je nutná proto, že povrch kapky polymerního
roztoku zasychá a výsledky měření se značně zkreslují a zvětšuje se rozptyl získaných
hodnot. Na zvětšeném stínu kapky na stínítku je také lépe pozorovatelné vytvoření
Taylorova kuželu a vznik kapalinové trysky.
Z praktického hlediska lze na základě uvedených skutečností polymerní roztoky rozdělit
na zhruba dvě skupiny. Roztoky, které mají hydrodynamický čas krátký a mají tak
rychlou odezvu na změny intenzity pole, lze pracovně nazvat „rychlými“ roztoky.
Takové roztoky bude zřejmě možné s úspěchem zvlákňovat i pomocí střídavého napětí.
Bude o tom pojednáno dále.
Roztoky, které mají hydrodynamický čas dlouhý a mají tak pomalou odezvu na změny
pole, můžeme pracovně nazvat „pomalými“ roztoky. Takové roztoky lze zřejmě
zvlákňovat pouze pomocí stejnosměrného napětí. Nebo pomocí modulovaného
stejnosměrného napětí. Tuto hypotézu je nutné prověřit. Vhodné zařízení pro takovou
práci je vysokonapěťový zesilovač, který je schopen na výstupu poskytnout napětí
aspoň ± 40 kV. Takové zařízení je však obtížně dostupné a je značně drahé. Přesto je
nutné se touto cestou vydat pro lepší pochopení dynamických jevů v polymerních
roztocích v silném proměnném elektrickém poli.

2.5. Experimentální ověření minimálního vlivu magnetického pole na elektrické
zvlákňování
V Příloze 5 je uveden konferenční příspěvek Electrospinning and Magnetic Field
uveřejněný na konferenci NANOCON 2011. Při denním kontaktu s elektrickým
zvlákňováním mě napadla myšlenka, jestli má na proces elektrického zvlákňování vliv
magnetické pole. Zvlášť v případech, kdy zvlákňujeme polymerní roztoky, což jsou
v naprosté většině nemagnetické látky. Idealizovaná trajektorie pohybu kapalinové
trysky (Renneker 2008) Obr.2.5.1 připomíná poněkud pohyb nabité částice
v elektromagnetickém poli, které má na sebe kolmé vektory magnetické indukce a
elektrické intenzity. Pohybující se elektrický náboj vytváří svým pohybem kolem sebe
magnetické pole, na které je možné působit jiným magnetickým polem a ovlivňovat
jeho dráhu. Toho se využívá například ve vychylování elektronového paprsku
ve vakuových televizních obrazovkách, v elektronových mikroskopech a jinde.
Zvlákňování však probíhá za atmosférických podmínek. Je otázkou, zda za trajektorii
kapalinové trysky je odpovědná Lorentzova síla, nebo model pohybu trysky dle
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Rennekera (Renneker 2008). Předpokládá, že se svazek nanovláken pohybuje
prostředím a je na něm konstantní lineární hustota náboje Obr. 2.5.2. Na základě tohoto
předpokladu a za využití Ehrenfestova teorému Renneker rozvíjí svůj model pohybu
kapalinové trysky. Kdyby nebyla kapalinová tryska ve stacionární fázi nabita,
nedocházelo by k jejímu dloužení. Na základě mých pozorování a prací Truhanové
(2008) a Chvojky (2008) s tím nemohu souhlasit. Svazek nanovláken rychle ztrácí svůj
elektrický náboj zřejmě v důsledku odstraňování rozpouštědla. Dále se pohybuje
ionizovaným prostředím a je téměř jisté, že náboj vláken je dále rekombinován
v závislosti na době setrvání vláken ve zvlákňovacím prostoru.

Obr.2.5.1 Idealizované zobrazení trajektorie kapalinové trysky v prostoru (Reneker
2008).
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Obr.2.5.2 Renekerův a Yarinův (2008) předpoklad původu vzniku bičující nestability.

Bylo změřeno, že elektrický proud tekoucí spinnerem je řádu jednotek mikroampérů na
jednu polymerní trysku. Rychlost postupného pohybu bičující nestability byla změřena
přibližně 5 ms-1 (Jašíková soukromé sdělení). Intenzita vodorovné složky vektoru
magnetické indukce Země je typicky 19 µT. Lorentzova síla, která působí na pohybující
se elektrický náboj se určí podle vzorce
𝑭 = 𝑞(𝑬 + 𝒗 × 𝑩)

(2)

kde 𝑭 je výsledná síla, 𝑞 je elektrický náboj, 𝑬 je vektor elektrické intenzity, 𝒗 je
rychlost pohybu nabitých částic prostorem a 𝑩 je vektor magnetické indukce. Po
dosazení reálných hodnot z experimentu do vzorce pro Lorentzovu sílu
𝑬 = 286. 103 𝑉. 𝑚−1
𝑞 = 6,6. 10−6 𝐶 ≈ 𝐴. 𝑠

Náboj je rozprostřen po uvažovaném vlákně v délce 5 m.
𝒗 = 5 𝑚. 𝑠 −1
𝑩 = 19. 10−6 𝑇
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vyjde výsledná síla na délku vlákna 5 m
𝑭 = 1,887 𝑁

Síla o velikosti téměř 2 N je evidentně „nesmyslně“ veliká vzhledem k pozorování
a nepatrné hmotnosti vznikajících nanovláken. Takový výsledek je nepochybně špatný.
Lepší je vztáhnout členy Lorentzovy rovnice k intenzitě elektrického pole. Obdržíme
potom bezrozměrný koeficient poměem elektrické a magnetické složky Lorentzovy síly
𝛹=

|𝒗 × 𝑩|
|𝑬|

(3)

Pokud dosadíme výše uvedené hodnoty při zanedbání orientace vektorů do rovnice (2),
získáme výsledek 𝛹 = 3,322. 10−10 . Toto bezrozměrné číslo představuje, kolikrát má
magnetický člen Lorentzovy rovnice menší vliv na trajektorii nabitých částic (i vláken)
než člen elektrostatický. Je velmi málo pravděpodobné, že se podaří makroskopicky
ovlivňovat trajektorii kapalinové trysky pomocí proměnného magnetického pole.
Magnetickou sílu působící na nabitá vlákna lze vyjádřit z rovnice (2) jako
𝑭𝑚 = 𝑞. (𝒗 × 𝑩),

(4)

kde 𝑭𝑚 je magnetická síla. Dosadíme-li do vzorce (4) známé hodnoty, obdržíme
velikost magnetické síly, která působí na letící vlákna, jako 𝐹𝑚 = 6,27. 10−10 𝑁. Tato
hodnota je mnohem reálnější vzhledem k pozorování skutečnosti než výše uvedený
výsledek po prostém dosazení hodnot do Lorentzovy rovnice (2). Dále je zřejmé, že
magnetické pole Země nebude mít pozorovatelný vliv na trajektorii pohybu vláken
v prostoru díky malému proudu tekoucímu obvodem spinneru, nízké rychlosti pohybu
vláken prostorem a tím i velmi slabé magnetické síle vyvolávané pohybem vláken
prostorem. Není proto nutné uvažovat s magnetickým stíněním zvlákňovacích strojů
a také není prakticky možné ovlivňovat trajektorii vláken reálně dosažitelným
magnetickým polem. Poněkud jiná situace nastane, pokud pro zvlákňování hypoteticky
použijeme polymerní materiál s vysokou permeabilitou, nebo jestli do polymerního
roztoku přimícháme magnetické částice, typicky částice nanoželeza. Potom lze pomocí
přídavného magnetického pole vyvozeného například pomocí Helmholtzových cívek
působit na například distribuci magnetických částic ve vláknech apod. Podrobný popis
experimentu a jeho vyhodnocení je uveden v dizertační práci Pokorný (2011-1)
a v příspěvku na konferenci NANOCON (Pokorný 2011-2).
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2.6. Vznik RTG záření při elektrickém zvlákňování (Příloha 6)
V Příloze 6 je uveden článek Electrospinning jets as X-ray sources at atmospheric
conditions uveřejněný v časopise Europhysics Letters. Použití vysokého napětí pro
elektrické zvlákňování s sebou nese další zajímavé efekty. Je dobře známo, že vysoce
energetické elektrické výboje vytvářejí mimo jiné i záření v rentgenové oblasti. Takové
záření bylo detekováno při blescích za bouřek apod. Otázkou je, zda při elektrickém
zvlákňování díky používaným napětím náhodou nevzniká i elektromagnetické záření,
které by mohlo být potenciálně nebezpečné pro obsluhu zařízení.
Položme vedle sebe „klasický“ spinner, sestávající z tyčkové zvlákňovací elektrody
a kolektoru ve vzdálenosti cca 100 mm, a „klasickou“ rentgenovou lampu, která má
podobné rozměry a uspořádání elektrod. Pouhá geometrická podobnost a používaná
napětí v obou případech vedou k silnému podezření, zda přece jenom v atmosféře
spinneru nevznikají nějaké neobvyklé a potenciálně nebezpečné děje. Na první pohled
jsou proudy při elektrickém zvlákňování naprosto nesouměřitelné s proudy přírodních
blesků. Přesto je však zajímavá úvaha, zda velmi malé rozměry vláken přece jen
nezpůsobují efekty, které existují buď ve vakuu, nebo při mohutných energetických
výbojích v atmosféře. Volná dráha elektronů ve vzduchu za atmosférického tlaku
je udávána hodnotou kolem 60 nm. To znamená, že v rozměrech řádu desítek anometrů
lze uvažovat o vzduchu atmosférického tlaku jako o souboru hmotných částic – molekul
plynů – rozptýlených a pohybujících se de facto ve vakuu.
Přesvědčit se o tom lze pouze pomocí vhodně navrženého experimentu.
Vysoce energetické děje je možné zaznamenat pomocí vhodné detekční techniky.
Neznáme však energetické spektrum předpokládaného záření a proto nezbývá nic
jiného, než zvolit techniku detekce záření, která má velmi širokou spektrální citlivost.
V době objevu záření jsem neměl k dispozici nic jiného, než rentgenografický film.
Použitý film FOMA MEDIX XBU je používán pro záznam rentgenogramů v lékařství.
Má vysokou citlivost a bude vhodný i pro uvažované experimenty. Světlotěsně zabalený
film v PE obalu byl umístěný v lepenkové krabičce vedle spinneru podle schématu Obr.
2.6.1.
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Obr. 2.6.1 Uspořádání experimentu pro prvotní detekci energetického záření při
elektrickém zvlákňování. 1- zvlákňovací elektroda (rotující váleček s bazénkem
NANOSPIDERTM), 2- zdroj vysokého napětí, 3- oblast bičující nestability kapalinových
trysek, 4- kolektor, 5- stvětlotěsně zabalený rentgenografický film FOMA MEDIX XBU.

Přibližně po 10 minutách práce zařízení s vodným roztokem PVA 12% hm a pracovním
napětím přibližně 40 kV byla na lepenkovém obalu rentgenografického filmu patrná
zdánlivě souvislá vrstva nanovláken. Po vyvolání vloženého filmu jsem obdržel
záznam, který je uveden na Obr. 2.6.2. Jedná se o negativ, takže stopy po energetickém
záření jsou tmavé.
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Obr.2.6.2 První záznam záření vznikajícího při elektrickém zvlákňování ve spinneru
uspořádání válec – deska.

V tomto okamžiku jsem ke zkoumání přizval své kolegy, Davida Lukáše a Petra
Mikeše. Na prvním záznamu a i na záznamech dalších jsou patrny různé struktury stop
kromě čárových. Bylo nutné spolehlivě rozlišit, zda záznamy opravdu zachycují stopy
vysokoenergetického záření, nebo jestli jsou na snímcích stopy jiných jevů. Při
podrobné prohlídce záznamů bylo zjištěno, že část obrazců vykazuje známky podobné
Kirlianově fotografii (Heřt 2007). Ta vzniká tak, že vysokofrekvenční pole srší
z výstupků předmětu a vzniká tak na fotografickém filmu obraz snímkovaného
předmětu. Příklad takového záznamu je na Obr. 2.6.3.
Záznam vznikl tak, že film zabalený v neprůsvitném papíru byl přiložen na uzemněný
kolektor. Na kontaktu hrany obalu s kolektorem vzniklo následně sršení, které bylo
zachyceno na snímku. Kromě něj jsou na snímku zachyceny stopy, které polohově
korespondují s nanovlákennou vrstvou z PVA nanesenou na obalu filmu.
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papírový obal
nanovlákenná vrstva z PVA
stopy polohově korespondující
s nanovlákennou vrstvou
Kirlianův fenomén

a)

b)
c)

Obr. 2.6.3 Záznam Kirlianova fenoménu spolu se záznamem záření vznikajícího při
elektrickém zvlákňování. a)- snímek světlotěsného papírového obalu rentgenografického
filmu s nanesenou nanovlákennou vrstvou, b)- rentgenografický snímek, c)- Kirlianova
fotografie

Existují další jevy, které vytvářejí na rentgenografických filmech podobně matoucí
záznamy. Jeden z těchto jevů se nazývá Lichtenbergovy obrazce. Sirotinský (Sirotinský
a kol. 1956) uvádí, že se jedná o výboje na povrchu dielektrika. Jevu se využívalo
v tzv. klydonografech, což byl světlotěsný kondenzátor s filmem. Klydonografy
byly zavěšovány na elektrická vedení a studovalo se pomocí nich šíření indukovaných
proudů ve vedení po zásahu bleskem. Zaznamenané výboje vytvářely na filmech
charakteristické obrazce, jejichž analogii jsme nalezli i na našich záznamech.
Kvůli odstínění eventuálního UV záření jsme totiž filmy ve světlotěsném dielektrickém
obalu balili ještě do tenké hliníkové fólie. Vznikla tak bezděky konstrukce analogická
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ke klydonografu. Srovnání záznamů spolu s obrázky Sirotinského a kol. (1956) jsou na
Obr. 2.6.4.

hrotová elektroda
U

film
dielektrikum
plochá
elektroda

Obr. 2.6.4 Srovnání záznamů z klydonografu (Sirotinský 1956) se záznamy na filmu
FOMA MEDIX XBU

Petr Mikeš navrhl úpravu detekčního zařízení tak, aby nedocházelo k výše uvedeným
jevům. S pokusy o zachycení RTG záření jsme se přemístili do temné komory, kde bylo
možné realizovat jeho ideu. Spočívá v tom, že hliníkovou fólii, která sloužila jako
kolektor, umístil izolovaně pomocí lepenkového rámečku od rentgenografického filmu.
Díky temné komoře nebylo nutné používat další světlotěsné obaly. Výsledek
experimentu spolu se schématem aparatury pro fotografické zachycení rentgenového
záření bez parazitních jevů je na Obr. 2.6.5.

28

zčernání
způsobené
RTG
zářením
Al fólie
lepenkový
rám

rentgenografický
film

Obr. 2.6.5 Schéma experimentu pro fotografické zachycení rentgenového záření bez
parazitních jevů

Důkaz rentgenového záření byl učiněn pomocí SLP Silicon Lithium-Drifted LowEnergy X-Ray Detector ORTEC díky laskavosti Tomáše Čecháka a Tomáše Trojka
z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT v Praze a je uveden v přiloženém článku. Je dobré ještě připomenout,
že rentgenové záření vzniká zřejmě díky tomu, že v těsné blízkosti nanovlákna vzniká
velmi vysoká intenzita elektrického pole v řádu 0,1 GVm-1, která vzniká díky
tzv. Manningově vrstvě, kdy se kolem vlákna vytvoří rovnovážný termodynamický
stav. Při takové intenzitě je vzduch téměř úplně ionizován. Souhlasně nabité ionty jsou
od vlákna odpuzovány a opačně nabité přitahovány. Opačně nabité ionty přitahované ke
vláknu se současně navzájem odpuzují a vytvoří tak pružný dynamický obal o průměru
přibližně 1,8 μm. Tento útvar je pravděpodobně kvazistatický, a proto dochází
k urychlení iontů a jejich srážkám s materiálem vlákna a i mezi sebou navzájem. Tento
proces je pravděpodobně zodpovědný za vznik rentgenového záření při elektrickém
zvlákňování.
Tento jev se nám podařil opakovaně zaznamenat jednou z asi 15 – 20 startů
zvlákňování. Působí zde zřejmě několik protichůdných jevů. Pro vznik nabité
Manningovy vrstvy potřebných parametrů v plynu je nutné, aby vlákno mělo průměr
100 nm a menší. Dále je nutné, aby bylo vlákno statické aspoň po nějakou dobu, aby se
vytvořila Manningova vrstva. Při pohybech vlákna dochází zřejmě k destrukci
Manningovy vrstvy, k výbojům a ke vzniku rentgenového záření. Elektrické
zvlákňování je však dynamický proces a ne vždy se vytvoří vhodné a stabilní podmínky
pro vznik Manningovy vrstvy a rentgenového záření. Konečný důkaz toho, že jde
o rentgenové záření byl proveden pomocí absorbce příslušné části spektra záření
hliníkovou fólií (uvedeno v přiloženém článku).
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2.7. Efektivní střídavé bezjehlové a bezkolektorové elektrické zvlákňování pro
výrobu přízí
V Příloze 7 je uveden článek Effective AC needleless and collectorless electrospinning
for yarn production uveřejněný v časopise Physical Chemistry Chemical Physics.
Zabýváme se zde s týmem spolupracovníků rozvíjením myšlenek uveřejněných
v patentu CZ 304 137 Způsob výroby polymerních nanovláken zvlákňováním z roztoku
nebo taveniny polymeru v elektrickém poli a lineární útvar z polymerních nanovláken
vytvořený tímto způsobem.
Zvlákňování pomocí střídavého proudu se vyznačuje některými nečekanými
vlastnostmi. Například bylo zjištěno, že výrobnost střídavého zvlákňování je přibližně
10x větší než zvlákňování stejnosměrného za stejných podmínek. To umožňuje výrazně
zvýšit rychlost výroby nanovláken.
Střídavé zvlákňování je „poháněno“ gradientem elektrického pole a díky periodickému
střídání polarity vzniká ve vzdálenosti cca 4cm od zvlákňovací elektrody tzv. virtuální
kolektor, který zřejmě tvoří vrstva vláken se zbytkovým nábojem dané polarity.
V důsledku toho není nutný elektricky aktivní kolektor pro shromažďování vláken jako
v případě stejnosměrného zvlákňování (Kolektorem je vlastně okolní vzduch, podlaha,
zařízení atd.). Díky tomu a díky vyšší výrobnosti lze tuto techniku zařadit jako zdroj
vláken do stávajících technologických linek při dodržení bezpečnostních pravidel pro
používání napětí řádu 36 kV 50 Hz.
Analogicky ke zvlákňování pomocí stejnosměrného napětí a proudu zůstává na
vláknech vyrobených střídavým zvlákňováním zbytkový elektrický náboj různého
znaménka. To má za následek, že během tvorby vláken s k sobě jednotlivé proudy
vláken přibližují a vytvářejí v prostoru útvar, vlečku, který připomíná svým vzhledem
síťovanou punčochu nebo pramínek kouře. Takový útvar je možné vhodným způsobem
odvádět a přímo spřádat. Záznam z prvních pokusů je na přiloženém DVD ROM.
Struktura výsledné vlákenné vrstvy je odlišná od struktury vrstvy získané
stejnosměrným zvlákňováním. „Střídavá“ struktura je nakadeřená a vykazuje periodicky
se měnící průměry vláken. Takový materiál je také vhodný pro tkáňové inženýrství.
Výsledek rozboru záznamů z rychlokamery ukázal, že v bezprostřední blízkosti
zvlákňovací elektrody (asi do vzdálenosti 4 – 5 cm) je rychlost pohybu nanovlákenné
vlečky asi 1 ms-1. Dále se rychlost pohybu vlečky ustálí na asi 0,5 ms-1. To bylo
prakticky ověřeno tak, že nanovlákennou vlečku jsme navedli na navíjecí válec, který se
otáčel obvodovou rychlostí 0,5 ms-1. Řízením otáček válce jsme zjistili, že při nižší
obvodové ryhlosti než 0,5 ms-1 se nanovlákenná vlečka pohybuje prostorem
neuspořádaně, díky proudění okolního vzduchu vyvolaného pohybem osob vytváří
smyčky, které v navinuté vrstvě tvoří kazy. Stejným způsobem bylo zjištěno,
že obvodová rychlost větší než asi 1,3 ms-1 způsobí utržení vlečky od tekuté části nad
Taylorovými kužely. Optimální rychlost zpracování nanovlákenné vlečky při střídavém
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zvlákňování je v rozmezí 0,5 – 1,0 ms-1. Toto je velmi důležitý technologický údaj pro
využití střídavého zvlákňování ve stávajících technologiích.

3. Patenty a užitné vzory
V této části uvádím několik vybraných patentů a užitných vzorů, které jsem na základě
svých pozorování a zjištění navrhl a s kolegy podal.
3.1. Elektronanokolovrat
V Příloze 8 je uveden užitný vzor CZ 18094 U1 Zařízení pro výrobu nanovláken
elektrostatickým zvlákňováním. Kolovrat je velmi starý stroj na ruční výrobu přízí
z různých materiálů. Je možné jeho princip použít v oblasti výroby nanovláken? Na jaře
roku 2007 jsem se na popud Evy Košťákovézabýval možnostmi sestavení jednoduchého
demonstračního přístroje pro výrobu nanovláken použitelným širokou veřejností.
Zařízení pro zvlákňování typu NANOSPIDER jsou pro veřejné prezentace
nepoužitelná, protože používají zdroje vysokého napětí, které díky svému výkonu jsou
životu nebezpečné. Proto jsem použil jako zdroj velmi vysokého napětí Wimshurstovu
influenční elektřinu (Mortonův patent z roku 1902 mi nebyl v té době znám. Informaci
o něm jsme získali kolem roku 2009.). Vyrábí se jako školní pomůcka, takže lze
předpokládat, že zařízení není schopno ve svých Leydenských lahvích akumulovat větší
náboj než 50 µC, což je náboj bezpečný (ČSN EN 61140). Sestavil jsem k tomuto
generátoru jednoduchý model zvlákňovacího zařízení sestávající z tyčové zvlákňovací
elektrody a diskového kolektoru. Osoba, která zkouší vyrobit nanovlákennou vrstvu
otáčením klikou, umístí kapku polymerního roztoku (obvykle vodný roztok 10-12% hm
PVA) na tyčovou elektrodu na tmavém papíře přiloženém na kolektor zachytí vzniklou
nanovlákennou vrstvu. Zařízení se velmi osvědčilo na středních školách při náborových
přednáškách ke studiu na TUL. Lze ho také dobře využít při rychlých orientačních
textech zvláknitelnosti namíchaných polymerních roztoků. Díky tomu, že se jedná
o bezpečný generátor vysokého napětí, lze z bezprostřední blízkosti velmi názorně
sledovat vznik Taylorova kužele a nanovlákenné vrstvy. Po praktickém ověření
úspěšnosti konstrukce jsem s kolegy Ing. Košťákovou a prof. Lukášem podal dne
4.10.2007 přihlášku užitného vzoru, jehož oficiální znění je uvedeno dále. V běžné
praxi naší Katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů je zařízení známo
a používáno pod názvem Elektrokolovrat nebo a nebo Nanokolovrat. Pro náborové
a demonstrační účely je používán i jinými katedrami a fakultami Technické univerzity
v Liberci.
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3.2. Přeplavovací elektrické koaxiální zvlákňování
V Příloze 9 je uveden patent CZ 302876 B6 Způsob a zařízení k výrobě nanovláken
přeplavovacím elektrostatsickým zvlákňováním. V poslední době je kladen důraz na
rozvoj koaxiálního elektrického zvlákňování. Koaxiální submikronová vlákna obsahují
uvnitř jádro, které může být v principu i z nezvláknitelného materiálu. Pokud použijeme
jako plášťový materiál biodegradabilní polymer, vytvoříme zajímavý materiál pro
tkáňové inženýrství a pro řízené dávkování léčiv. V praxi se dosud používá pro výrobu
koaxiálních vláken uspořádání spinneru jehla v jehle. Výrobnost takového spineru je
přibližně 1 g sušiny polymeru za hodinu. Pro výrobu malých kousků nanovlákenného
substrátu pro tkáňové inženýrství to stačí. Pro výrobu velkoplošných útvarů, například
pro léčivé kryty ran, však tak malá výrobnost nevyhovuje.
Při pozorování tvorby koaxiálních vláken na jehlovém spinneru pomocí rychlokamery
bylo zjištěno, že se nejdříve vytvoří kužel a vlákno z vnějšího polymerního materiálu.
Posléze je vytlačen vnitřní polymerní materiál. Je pozorovatelné nasávání vnitřního
materiálu do osy Taylorova kuželu. Sestavit výkonnější zvlákňovací zařízení pomocí
soustavy jehlových koaxiálních spinnerů naráží na problémy řízení rovnoměrného
dávkování tak malých množství polymerních roztoků. Naskýtá se otázka, jestli by
nebylo možné využít samoorganizace hmoty při hladinovém elektrickém zvlákňování.
Od pozorování vody přepadávající přes jez je jen krůček k představě vytvoření štěrbiny
(inspirováno Lukáš 2008), ze které bude vytékat polymerní roztok. Položil jsem vedle
sebe dvě stejné štěrbiny nakloněné tak, že jedna složka přetéká – přeplavuje se – přes
druhou, vytvořil jsem půlválcové kapalinové těleso, které překrývá menší půlválcové
kapalinové těleso z materiálu, který tvoří jádro vlákna. Po přiložení vysokého napětí
vznikne na povrchu kapalinového půlválce řada Taylorových kuželů, které nasávají
spodní materiál do osy kužele. Vznikají potom koaxiální vlákna z volné hladiny
polymerního roztoku. Výrobnost takového uspořádání koaxiálního zvlákňovacího
zařízení je potom značně větší než výrobnost jehlového koaxiálního spinneru.
Tato moje idea byla patentována v roce 2009.
Postupným vývojem této techniky se dospělo k tomu, že v rámci Klastru
NANOPROGRES s.p.o. podporovaným agenturou Czech Invest byly zkonstruovány
dva koaxiální hladinové spinnery stavebnicové konstrukce pro laboratorní výrobu
koaxiálních nanovláken. Název spinnerů KOKOS 1 a 2 znamená Komorový Koaxiální
Spinner. Oba mají téměř identickou konstrukci, která pochází z Katedry textilních
a jednoúčelových strojů FS TUL. Provedení spinneru KOKOS 2 však umožňuje,
aby uvnitř stroje bylo prostředí čistoty „A“, pokud je v okolí spinneru prostředí čistoty
„B“. Tyto skutečnosti byly ověřeny testem nezávislé certifikační společnosti. Stroj je
tedy navržen a proveden tak, že materiály v něm vyrobené mohou být přímo použity pro
biologické testování.
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Stavebnicová konstrukce umožňuje do stroje vkládat libovolné zvlákňovací elektrody
od jehlových spinnerů po hladinové. Dále ke strojům byly vyvinuty speciální
klimatizační jednotky, které umožňují dlouhodobě udržovat zvolené parametry prostředí
uvnitř stroje. První z nich je pokusný prototyp, pomocí kterého se optimalizují
jednotlivé konstrukční skupiny a slouží také k technologickému vývoji receptur
jednotlivých roztoků a ke zkoumání fyzikálních jevů spojených s koaxiálním
zvlákňováním.
Ukazuje se, že původní lineární uspořádání spinneru je sice relativně snadno
vyrobitelné, avšak značné množství elektrické energie uniká na krajích spinneru pryč
a neuplatní se při zvlákňování. Dostatek energie pro zvlákňování je potom nutné
dotovat zvyšováním provozního napětí a tím se zesilují efekty v podobě koronových
výbojů na krajích spinneru. Pomocí korokamery Coro CAM I od firmy UVIRCO jsme
zjistili místa největšího úniku energie. Práce prováděli Lucie Vysloužilová, Julie
Soukupová a Karel Pejchar. Snímky získané pomocí korokamery velmi pomohly
k úpravě konstrukce přepravovacího koaxiálního spinneru.
Po experimentálních zkušenostech došlo ke zkonstruování kruhového koaxiálního
přeplavovacího spinneru Obr. 3.2.1. Kruhová geometrie eliminuje úniky elektrické
energie na hranách spinneru a přispívá tak ke snazšímu startu zvlákňování, stabilitě
procesu a snížení provozního napětí na jednotku délky spinneru a tím i de facto ke
zvýšení zvlákňovacího výkonu.
Je nutné a poctivé přiznat, že průkaz koaxiality vyrobených vláken je poměrně
komplikovaný a nejde zatím koaxialitu vláken kvantitativně prokazovat přímo při
výrobě vláken v reálném čase. Byly zkoušeny různé optické metody, jako třeba snímání
vrstvy kapalin na lineárním spinneru speciální kamerou a následné vyhodnocování
v reálném čase, avšak zatím bez použitelného výsledku. Přitom by taková technika byla
velice potřebná pro zpětnovazební řízení dávkování roztoků s cílem vyrábět jako
koaxiální všechna vlákna. Patent 302 876 Technická univerzita v Liberci prodala klastru
NANOPROGRES s.p.o. za cca 6,4 mil. Kč.
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Obr.3.2.1 Konstrukce kruhové koaxiální elektrody (konstrukce Jan Valtera a Karel
Pejchar KTS FS TUL). A) řez elektrodou, B) kruhová koaxiální elektroda v činnosti.
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3.3. Výroba kompozitních nanovlákenných vrstev
V Příloze 10 je uveden patent CZ 302901 B6 Způsob vytváření funkční nanovlákenné
vrstvy a zařízení k provádění způsobu. Tkáňové inženýrství a další obory, jako
například výroba přesné optiky, vyžadují nanovlákenné vrstvy s definovaným
přídavkem různých pevných částic. První cestou jak částice přidat do nanovlákenné
vrstvy je částice naprášit na nanovlákenný povrch a nějakým vhodným způsobem je na
něm zafixovat. Fixace je možná například převrstvením částicové vrstvy nějakou jinou,
třeba opět nanovlákennou vrstvou.
Další cestou je, pevné částice vhodně dispergovat v polymerním roztoku a s ním je
zvláknit. Nanovlákna potom obsahují uvnitř své hmoty i pevné částice, jejichž povrch,
bohužel, obvykle není v kontaktu s okolním prostředím. V případě nanovláken
z biodegradabilního polymeru to není na závadu, naopak je to žádoucí například pro
řízené dávkování léčiv. Pro technické aplikace v případě speciálních filtrací, oxidací
škodlivin, ultrajemné leštění vysoce přesných optických prvků atd. je však nutné, aby
pevné částice byly umístěny na povrchu vláken. Vlákna potom slouží jako nosič
takových částic.
Patentovali jsme s kolegy pod názvem metodu, kdy rozptylujeme v prostředí spinneru
pevné částice a vrháme je do proudu vznikajících nanovláken. Vzniká tak kompozit,
kdy jsou pevné částice drženy v prostoru v síti z nanovláken jako drží pavouk mouchu.
Lepší přirovnání je ke dvěma vrstvám lékařské gázy, mezi nimiž je přesně rozvrstvený
písek.
Jelikož pracujeme s vysokým napětím, nabízí se experiment, zda není možné jemně
mletý prášek například aktivního uhlí elektricky nabít, a odpudivými silami rozbít
aglomeráty částic a částice rozprášit. Provedl jsem velmi jednoduchý pokus, kdy jsem
vodivý konec vysokonapěťového kabelu pracujícího vysokonapěťového zdroje zasunul
do vrstvy jemně mletého aktivního uhlí. Pozoroval jsem výrazné „vystřikování“
prachových částic do okolního prostoru s následnou výraznou kontaminací vnitřního
prostoru digestoře.
Při tomto experimentu se jistě uplatnilo elektrické odpuzování souhlasných elektrických
nábojů současně s působením elektrického větru, což je dávno známý fenomén. Dalším
mým krokem bylo sestrojení velmi jednoduché násypky se šikmým dnem Obr. 3.3.1, při
čemž mi asistovala Božena Hégrová, v té době diplomantka Katedry netkaných textilí
a nanovlákenných materiálů.
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Obr. 3.3.1 Schéma násypky pro elektrické rozprašování jemných pevných částic.
Čárkovaná šipka představuje proud elektrického větru. Kuličky představují částice.
Spodní šikmá linie zásobníku představuje nabitou zaostřenou hranu – kluznou desku.
Mezera mezi bočnicí a šikmým dnem – hranou představuje otvor – hradítko – pro
dávkování částic. Schematická značka regulovatelného stejnosměrného zdroje
představuje regulovatelný zdroj vysokého napětí.

Ukázalo se, že řízením velikosti napětí přiloženého na kovovou ostrou hranu násypky
lze regulovat vzdálenost, na kterou doletí prachové částice. Toto zařízení bylo zařazeno
k zařízení technologie NANOSPIDERTM, které vyrábělo nanovlákennou vrstvu na
nekonečný pás. Vytvořená nanovlákenná vrstva byla poprášena elektricky rozptýlenými
částicem a následně pomocí druhého průchodu zvlákňovacím zařízením byla vrstva
částic překryta další nanovlákennou vrstvou. Získali jsme tak materiál podobný
materiálu „písek v gáze“.
Dalším zkoumáním, které prováděli Petr Mikeš a Jiří Chvojka, bylo zjištěno, že tato
„elektrická“ technika dostatečně nerozbíjí aglomeráty aktivního uhlí a nevytváří tak
dostatečně rovnoměrnou a homogenní vrstvu pevných částic v sevření nanovláken.
Kolegové potom přešli na mnohem robustnější rozbíjení aglomerátů a dávkování částic
pomocí speciální ultrazvukové sonotrody. Díky této technice je možné získat přesně
dávkované a rovnoměrně rozptýlené částice v nanovlákenné vrstvě. Přesto však
částečně dochází k nové aglomeraci částic, protože rozbité aglomeráty se před dopadem
na vlákennou vrstvu pohybují určitou dobu v ultrazvukovém poli sonotrody. Částečně
se zde uplatňuje dávno známý efekt shlukování částic v plynu pomocí ultrazvuku
využívaný v průmyslových ultrazvukových odprašovačích plynů. Nízká výrobnost této
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metody ji však předurčuje pro použití v tkáňovém inženýrství a v jiných speciálních
aplikacích, kde není nutné vyrábět velká množství takto funkcionalizovaného materiálu
za jednotku času.
Průmyslové „velkoobjemové“ výroby však vyžadují jiné řešení přípravy takto
funkcionalizované vrstvy. S mým doktorandem, Tomášem Kalousem, jsme navrhli
a sestavili výkonné zařízení rozptylující pevné částice na aerodynamickém principu.
Vysoký výkon rozptylování je nutný, kvůli použití elektrického zvlákňování pomocí
střídavého elektrického proudu, které má, přibližně 10x větší výrobnost nanovláken než
zvlákňování stejnosměrné, porovnáváno vážením sušiny vláken z téhož polymeru
vyrobených za jednotku času.
Z praxe je známo, že řezání obkladaček pomocí úhlové brusky a řezacího kotouče
s diamantovými zrny způsobí vznik souvislé a rovnoměrné vrstvy keramického prachu
na zařízení místnosti, kde je toto řezání prováděno (Upozornil mě na tento fakt kolega
Filip Sanetrník). Tento efekt je samozřejmě možné použít i při řešení našeho problému
výkonného a rovnoměrného rozptylování pevných částic v nanovlákenné vrstvě.
Zařízení, jehož schéma je znázorněno na Obr. 3.3.2, pracuje na principu „pouštní bouře
– samumu“. Pevné částice, v tomto případě částice aktivního uhlí, jsou pomocí
šnekového dopravníku dávkovány do komory, kde jsou rychle a účinně rozptýleny
pomocí vrtule ventilátoru. Takto vzniklá suspenze pevných částic ve vzduchu je
injektorem nasávána a dopravována do speciální zvlákňovací hubice – opět jde podle
dikce patentu o dávkování pevných částic do proudu vznikajících nanovláken.
Vhodným seřízením všech komponentů lze dobře a vcelku přesně dávkovat práškový
materiál. Nanovlákennou kompozitní vrstvu je možno vyrábět například tak, že se
nejdříve vytvoří vrstva bez pevných částic jako uzavírací vrstva. Poté se zapojí
dávkování prášku a vytváříme tak kompozitní vrstvu. Následně lze opět dávkování
prášku odpojit a vytvořit tak další uzavírací vrstvu. Je možné střídat vrstvy různých
pevných částic připojováním a odpojováním různých dávkovacích zařízení a podobně.
Rozbití aglomerátů částic v hotovém materiálu za účelem zlepšení rovnoměrnosti
rozptýlení částic jde provést působením ultrazvuku na hotový materiál. Navržená
technologie je značně robustní a má velký potenciál dalšího rozvoje.
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Obr. 3.3.2 Schéma zařízení pro aerodynamické dávkování pevných částic do proudu
vznikajících nanovláken. 1 - násypka prášku, 2 – dávkovací šnekový dopravník, 3 –
vírová komora, 4 – injektor, 5 – zvlákňovací hubice, 6 – zvlákňovací trubková
elektroda.

3.4. Elektrické zvlákňování pomocí střídavého elektrického proudu
V Příloze 11 je uveden patent CZ 304137 B6 Způsob výroby polymerních nanovláken
zvlákňováním roztoku nebo taveniny polymeru v elektrickém poli a lineární útvar
z polymerních nanovláken vytvořený tímto způsobem. V kapitole 2.4. Relaxační
hydrodynamické časy zvlákňovaných roztoků uvádím, že časové zpoždění mezi
přiložením vysokého napětí na spinner a začátkem zvlákňování může být velmi malé,
pokud je intenzita elektrického pole spinneru značně větší než kritická. Na základě
tohoto faktu lze předpokládat, že by mohla nanovlákna vznikat z polymerního roztoku
i při rychlém připojování a odpojování vysokonapěťového zdroje stejně tak, jako při
rytmickém střídání polarity přiloženého napětí. To znamená, že by zvlákňování mohlo
nastat i při napájení zařízení střídavým elektrickým proudem.
Protože vhodný vysokonapěťový střídavý zdroj jsme v tu dobu neměli k dispozici,
navázali jsme spolupráci s EGU - HV Laboratory a.s. v Praze Běchovicích, konkrétně
s Lubomírem Kočišem. Tato firma je vysokonapěťovou zkušebnou a je příslušně
vybaveny různými vysokonapěťovými generátory a transformátory. Na jejich zařízení
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jsme provedli první experimenty se zvlákňováním pomocí střídavého proudu.
Tuto technologii jsme spolu s EGU – HV laboratoř a.s. patentovali v roce 2013.
Zjistili jsme, že pro zvlákňování pomocí střídavého proudu není vůbec nutné používat
elektricky aktivní kolektor. Vyrobený materiál je elektricky neutrální a vytváří
ve volném prostoru útvar podobný síťované punčoše, který je možno uchopit a dopravit
k dalšímu zpracování. Problematika je v současnosti na Katedře netkaných textilií
a nanovlákenných materiálů intenzivně rozvíjena a zde uvedu jen několik vybraných
úspěšných případů.
Na úvod je nutné si uvědomit několik věcí:
1. Absence elektricky aktivního kolektoru umožňuje zařadit tento masivní generátor
polymerních nanovláken na elektricky bezpečnou vzdálenost od zařízení na libovolné
místo linky pro zpracování například textilních vláken.
Pro ilustraci jsme velmi jednoduchou sestavu zařízení v podobě VN střídavý zdroj –
dutá zvlákňovací elektroda o průměru 10 mm – dávkovací pumpa nasadili k mykačce
bavlny do místa, kde mykanec opouští tambur a je navíjen na odváděcí válec. Vznikl
tak směsný materiál bavlna – nanovlákna z polyvinylbutyralu.
Po zpracování části předením a části znovu promykáním bylo pomocí SEM analýzy
zjištěno, že nanovlákna takto drastický postup „přežila“ bez znatelného poškození.
Kupodivu, v tzv. „víčkovině“ (materiál, který zůstává ve víku mykačky) bylo
nanovláken minimum. Možnost zařadit zvlákňovací zařízení kamkoliv do linky vytváří
velký aplikační potenciál.
2. Bylo zjištěno, že postupová rychlost „vlečky“ nebo „kouře“ z nanovláken v prostoru
po opuštění elektrody je přibližně 0,5 m.s-1. To znamená, že například dosáhnout
například rychlosti 100 m.min-1(výrobní rychlost nejlepších dopřádacích strojů) při
kontinuální výrobě nanovlákenných přízí bude velmi obtížné, jestli ne nemožné.
3. Dosažení vyššího výkonu střídavého zvlákňování prostým zvětšováním geometrické
aktivní plochy zvlákňovací elektrody velmi rychle narazí na velké problémy se
získáním úměrně vyššího střídavého napětí. Větší plošný rozměr elektrody vyžaduje pro
dosažení potřebné nadkritické intenzity střídavého elektrického pole podstatně vyšší
napětí, než je technicky únosné. Vyvíjíme techniku pro průmyslové použití a ne
techniku pro použití ve speciální vysokonapěťové zkušebně, kde je k dispozici střídavé
napětí až 1,2 mil. V.
Snadno a levně dostupný zdroj vysokého střídavého napětí kmitočtu 50 Hz získáme
například tak, že použijeme tzv. přístrojový transformátor napětí používaný
v elektrických vysokonapěťových rozvodnách pro měření napětí v rozvodné síti.
Napájet ho budeme do nízkonapěťového vinutí pomocí regulačního autotransformátoru.
Na vysokonapěťovém výstupu přístrojového transformátoru obdržíme pak regulované
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střídavé vysoké napětí vhodné pro zvlákňování. Bohužel, běžně jsou dostupné měřící
transformátory pouze pro napětí 38 kV, což představuje v amplitudě napětí 50 kV
4. Stejnosměrné zdroje pro elektrické zvlákňování jsou na Katedře netkaných textilií
a nanovlákenných materiálů k dispozici až do 100 kV. Stejnosměrná technika
umožňuje pro zvlákňování použít značně širokou škálu polymerních materiálů.
Je to proto, že stejnosměrné napětí nabije polymerní roztok jednou polaritou a „dopřeje
tak čas“ na zformování Taylorových kuželů a vytvoření nanovláken. V některých
případech (určitá koncentrace a molekulová hmotnost polyvinylpyrolidonu) se jedná až
o minuty.
Střídavé zdroje o frekvenci 50 Hz vyžadují, aby polymerní roztoky reagovaly na
periodické změny polarity a amplitudy napětí velmi rychle vytvořením Taylorových
kuželů a nanovláken. Zatím je známo jen několik málo polymerních roztoků (PVB,
PVA, PAN), které vytváří vlákna s dostatečnou efektivitou a kvalitou. Je velmi nadějné
upravit dosud známé receptury polymerních roztoků používaných pro zvlákňování
stejnosměrným proudem, tak aby efektivně vytvářely vlákna i při použití střídavého
proudu.
V rámci projektu Klastr NANOPROGRES s.p.o. intenzivně vyvíjíme ve spolupráci
z týmem z Katedry textilních a jednoúčelových strojů Fakulty strojní TUL zařízení
a techniku a technologii výroby nanovlákenných přízí. Zatím jsme byli úspěšní při
kontinuální výrobě tzv. jádrových přízí, kde nosným jádrem je obvykle PESh
SLOTERA 110 dtex, na kterou pomocí nepravého zákrutu nanášíme nanovlákennou
vrstvu z polyvinylbutyralu. Díky „přikroucení“ nanovlákenné vrstvy na nosné jádro
nepravým zákrutem dochází k celkem slušné adhezi nanovláken k jádrové přízi.
Obecně známý je fakt, že nanovlákenné vrstvy v praxi obvykle lpí tam, kde je
nepotřebujeme. Adheze přikroucených nanovláken k přízovému jádru je dostatečná pro
další šetrné textilní zpracování pletením a tkaním. Dosud bylo dosaženo maximální
výrobní rychlosti ve vyhovující kvalitě kompozitní příze v hodnotě 43 m.min-1. Záznam
z pilotních pokusů je na videu na DVD ROM v příloze.
Dále jsme vyvinuli velmi jednoduchou techniku pro diskontinuální maloobjemovou
výrobu čistě nanovlákenných přízí. Spočívá v tom, že nanovlákennou „vlečku“
či „kouř“ napneme zhruba na vzdálenost 5 m mezi dvě dostatečně vysoko umístěné
tyče. Poté pomocí vysokootáčkové vrtačky „vlečku“ zakroutíme do příze. Bez problému
lze vyrobit příze tlustší, 3x nebo 5x družené. Délka takto vyrobené příze je limitována
průvěsem nanovlákenné „vlečky“ mezi podpěrnými místy. V zásadě je možné vyrobit
přízi i mnohem delší, avšak je nutné použít buď větší počet podpěrných míst (které
mohou vnášet nerovnoměrnosti do vyrobené příze), nebo využít větší vertikální rozměr
provozu, kde se příze vyrábí. V tomto případě je velkým problémem i proudění
vzduchu, které vzniká například dechem a pohybem osob přízi vyrábějící.
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Další možností využití střídavého zvlákňování je pomocí vhodného zařízení
(ultrazvukového, aerodynamického) rozptýlit v proudu vznikajících nanovláken pevné
částice. Vznikne tak plošný nebo přízový kompozitní materiál se speciálními
vlastnostmi například pro filtraci nebo tkáňové inženýrství.

4. Závěr a výhledy do budoucna
Jednotlivé kapitoly práce spolu úzce souvisí, i když sledují různé cíle a nazírají na
proces elektrického zvlákňování z různých směrů. V době bouřlivého rozvoje techniky
elektrického zvlákňování je nutné sledovat a rozvíjet několik hledisek současně.
Jednotícím prvkem celé práce je působení elektromagnetických polí na polymerní
roztoky. Jednotlivé kroky výzkumu a vývoje velmi komplikovaného procesu
elektrického zvlákňování jsou popsány tak, jak se udály. V první části práce se zabývám
teoretickými poznatky a jejich experimentální realizací. Jejich uvedení do praxe je
popsáno v druhé části pomocí několika vybraných patentů a užitných vzorů. Zároveň je
v druhé části naznačeno, jak lze teoretické úvahy a výpočty hned použít při praktické
aplikaci a naopak, jak se praktická aplikace na základě společenské objednávky snadno
stane „intelektuální potravou“ pro teoretiky. Tak komplikovaný proces jakým je
elektrické zvlákňování má velmi široký přesah do nejrůznějších vědních a technických
oborů. Proto musí být ve výzkumném týmu jak lidé, kteří ví „trochu o všem“, tak i lidé,
kteří „ví všechno o nemnohém“. Je velmi žádoucí, aby se jednotlivě zaměření lidé
dokázali domluvit na společném tématu a aby bylo plně využito schopností všech členů
týmu.
Doufám, že je z příloh zřejmé, že se dokážu vyjadřovat i jiným, bohužel, ne příliš
záživným způsobem. Při denním styku se studenty jsem záhy zjistil, že pokud v dnešní
elektronické a internetové době chci obrátit pozornost k základům vědy a techniky,
musím se vyjadřovat značně populárním způsobem bez neblahých zásahů do vědecké
přesnosti a správnosti. Musím témata, například diplomových prací nebo prezentací,
koncipovat jako svého druhu detektivku nebo napínavý sci-fi příběh. Jenom tak je
možné, podle mého názoru, probudit zájem o věc a kultivovat a podporovat kreativitu
lidí. Studenti z „hořlavého materiálu“ chytnou velmi rychle, ale je jich málo. Většina
studentů je však nasycena „přípravkem proti hoření“, který jde u naprosté většiny
studentů „vyprat a zlikvidovat“. Nad těmi jedinci, u kterých se to přes veškeré úsilí
nepodaří, lze však přemýšlet, proč si vlastně zvolili ke studiu technický obor. Zde se
otvírá velký prostor pro diskuzi o smyslu a způsobu výuky na vysoké škole a o lidech,
pro které je daná škola určena.
Tato habilitační práce je podávána v oboru Textilní technika a materiálové inženýrství
a jsem proto přesvědčen, že uvedený komentář k přiloženým článkům a patentům má
mít do značné míry populární a čtivou formu. Doufám, že se mi to aspoň částečně
podařilo. Rozhodnutí je však na čtenáři, zda předložený text inspiruje jeho fantazii
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a tvořivost. Domnívám, že v nanotechnologické oblasti (a nejen v ní) je vhodné příliš
nevěřit autoritám a sám si ověřit, zda mají pravdu.
Jelikož se blížíme rozměry zkoumaných objektů kvantové oblasti, vždy dojde k jistým
odchylkám, při provedení experimentů. Proto je velmi žádoucí, aby experimentátor byl
nepředpojatý, zachovával si zdravý odstup od toho, co dělá a velmi všímavě pozoroval
a zaznamenával vše, co je schopen zaznamenat. Pokud si experimentátor se zdravou
neúctou k autoritám dokáže zachovat nadhled a otevřenou mysl, určitě si všimne
neobvyklých a často nenápadných souvislostí, které správným vyhodnocením dokážou
skokem posunout naše znalosti vpřed.
Pokusme se na závěr rozehrát příběh fantazie o tom, co vše se může v blízké
budoucnosti v oblasti elektrického zvlákňování stát. Je zřejmé, že se hmota na tak
malých rozměrech a v silném elektrickém poli bude chovat jinak, než bychom dokázali
předpokládat. Bude velmi zajímavé na základě známých metod například modifikovat
měření viskozity polymerních roztoků tak, aby se podmínky měření co nejvíce přiblížily
procesům na volné hladině roztoku v silném elektrickém poli. Zatím se to nepodařilo.
Naskýtá se otázka, zda relativní permitivita roztoku se mění v silném elektrickém poli
a jak. V článku (Bananchowicz 2006) je uveden teoretický výpočet a model, který
ukazuje, že v elektrickém poli o intenzitě řádově 1GVm-1 u vody strmě klesá relativní
permitivita k jedné. Jakým způsobem tento model ověřit a jaký to má vliv v technické
praxi pro zvlákňování? Zatím nevím, ale je to téma do budoucna.
Polymerní makromolekula je mnohonásobně větší než molekula rozpouštědla.
Je možné, že se polymerní makromolekuly před začátkem zvlákňování nějakým
způsobem organizují na povrchu roztoku v silném elektrickém poli. Nejde jen o to
sestavit matematický model jevu, ale opravdu jev zdokumentovat a proměřit v reálných
podmínkách. Jsem přesvědčen, že uvedené příklady zkoumaných jevů a získaná data
povedou například k účinnějším recepturám polymerních roztoků.
Možností je velmi mnoho a otvírají se s poznáním stále další. Považuji za naprosto
zásadní studenty nadchnout pro odvážné zkoumání jevu nejen elektrického zvlákňování,
ale i jevů dalších. Je nutné je naučit metody zkoumání, které povedou rychle a účinně
k cíli třeba proto, aby bylo rychle dohlédnuto na konec eventuální slepé uličky.
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