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ABSTRAKT 

Pomocí elektrostatického zvlákňování byla připravena polymerní i kompozitní polymer-

keramická nanovlákna. Jako nejvhodnější prekurzor byl stanoven roztok 20 hm.% 

polyvinylidenfluoridu (PVDF) ve směsi dimethylsulfoxidu (DMSO) a acetonu v poměru 7:3. 

Pro přípravu kompozitních vláken byly do tohoto roztoku přidány nanočástice zirkoničitanu 

titaničitanu barnatého vápenatého (BCZT), nebo titaničitanu barnatého (BT) v množství 

20 hm.%. Pro přípravu vláken byly používány následující parametry: napětí 50 kV, dávkování 

30 μl/min, vzdálenost kolektoru a emitoru 20 cm a jehla o průměru 17 G. Dále byl zkoumán 

vliv hmotnostně střední molekulové hmotnosti PVDF a rychlost rotace kolektoru.  

Na vzorcích byla zkoumána morfologie a tloušťka vláken. Pomocí rentgenové 

difrakce a infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací bylo dále stanoveno fázové 

složení vzorků a nakonec byly měřeny některé jejich elektrické vlastnosti. Vlákna s nižším 

průměrem vznikala při nižších molekulových hmotnostech PVDF a při vyšší rychlosti rotace 

kolektoru. Tato vlákna měla také vyšší procento piezoelektrické β fáze. Nejnižší dosažené 

hodnoty průměru vláken byly okolo 300 nm, nejvyšší procento  β fáze bylo 92 % a nejvyšší 

piezoelektrická konstanta měla hodnotu 16 pC/N. Vlákna plněná BT částicemi vykazovala 

lepší vlastnosti než vlákna plněná BCZT částicemi. 

ABSTRACT 

Polymer and composite polymer-ceramic nanofibers were prepared by electrospinning 

process. Solution of 20 wt.% polyvinylidene fluoride (PVDF) in a mixture of dimethyl 

sulfoxide (DMSO) and acetone in the ratio of 7:3 was chosen as the most suitable precursor. 

When preparing composite nanofibers, 20 wt.% of barium calcium zirconate titanate (BCZT) 

or barium titanate (BT) nanoparticles was added to this PVDF solution. Given parameters 

were defined as the most suitable for the process of electrospinning: voltage of 50 kV, feeding 

rate of 30 μl/min, distance between emitter and collector of 20 cm and needle diameter of 17 

G. The effect of polymer molecular weight and the rotation speed of collector was also 

studied. 

Various properties of prepared samples were studied: morphology and fiber diameter, 

phase composition with the use of x-ray diffraction and Fourier transform infrared 

spectroscopy and also chosen electrical properties. Lower fiber diameters appeared with lower 

polymer molecular weight and higher rotation speed of the collector. These parameters 

resulted in higher percentage of the piezoelectric β phase as well. The smallest achieved fiber 

diameter was around 300 nm, the highest percentage of β phase was 92 % and the highest 

piezoelectric constant had a value of 16 pC/N. Composite fibers filled with BT particles 

showed better properties that the ones filled with BCZT particles.  
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CÍL PRÁCE 

Cílem práce je příprava polymer-keramických vláknitých struktur s piezoelektrickými 

vlastnostmi. Bude studován vliv procesních parametrů na morfologii, chemické/fázové 

složení a piezoelektrické chování připravených struktur. 

1 ÚVOD 

Piezoelektrické materiály jsou materiály, které umožňují přeměnu mechanické energie 

v elektrickou a naopak. Tento jev byl demonstrován již na konci 19. století u materiálů jako 

křemen nebo vinan sodno-draselný, v současné době je nejvíce používaným piezoelektrickým 

materiálem zirkoničitan titaničitan olovnatý (PZT). Tento materiál je široce využíván 

v mnoha elektronických aplikacích, například pro převodníky, senzory, aktuátory anebo pro 

"energy harvesting" (získávání malého množství energie například z vibrací) [1,2]. 

PZT je využíván zejména kvůli svým dosud nepřekonaným komplexním vlastnostem, 

má však jednu zásadní nevýhodu, a tou je obsah olova. Oxidy olova jsou sice méně toxické 

než olovo čisté, stále však mají negativní vliv jak na člověka, tak na životní prostředí. 

Zejména proto od roku 2003 upravuje používání olova a dalších těžkých kovů legislativa 

Evropské Unie, podle níž mají být tyto kovy nahrazeny bezpečnější alternativou. Od té doby 

výrazně narostl počet publikací, zabývajících se stejně jako tako práce studiem bezolovnatých 

piezoelektrických materiálů. V této práci jsou to konkrétně titaničitan barnatý (BT), 

zirkoničitan titaničitan barnatý vápenatý (BCZT) a polyvinylidenfluorid (PVDF) [2,3]. 

U aplikací piezoelektrických materiálů jako elektronika nebo biomedicína mají své 

využití i nanomateriály, ať už kvůli velikosti, či vlastnostem. Významnými nanostrukturami 

z hlediska perspektivy nových pokročilých vlastností jsou nanovlákna. Jednou z možností jak 

připravit nanovlákno je elektrostatické zvlákňování. Tento proces je založený na 

elektrostatickém odpuzování nábojů na povrchu zvlákňovaného materiálu, který je pod 

vlivem vysokého elektrického napětí. Tímto procesem je možné připravit keramická, 

polymerní i kompozitní nanovlákna s průměrem až několik desítek nanometrů [4,5]. 

 

  



2 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Piezoelektrický jev 

Piéso znamená řecky tlak. Piezoelektrickým jevem se proto nazývá jev, při kterém se materiál 

polarizuje vlivem mechanického napětí. Dochází tedy k přeměně mechanické energie na 

elektrickou. Stejně tak může probíhat obrácený piezoelektrický jev - deformace materiálu po 

jeho vložení do elektrického pole [6,7,8]. 

2.1.1 Podstata piezoelektrického jevu 

Piezoelektrický jev nastává, jestliže střed kladného náboje nesouhlasí se středem záporného 

náboje, k čemuž dochází právě při deformaci struktury (obr. 1). Z toho vyplývá, že 

piezoelektrické jsou pouze materiály s nesymetrickou strukturou [4,6,7]. 

 

Obr. 1: Molekulární model vysvětlující piezoelektrický jev, a) molekula v klidu, b) molekula 

deformovaná vnější silou [6]. 

Keramické piezoelektrické materiály mají nejčastěji perovskitovou strukturu, což platí 

i pro PZT, BT a BCZT. Obecný vzorec sloučeniny s perovskitovou strukturou je ABO3, kde 

kationty A2+ obsazují rohy krychle (kvádru), anionty kyslíku O2- obrazují středy stěn krychle 

(kvádru) a kationt B4+ je v jejím (jeho) středu (obr. 2a). Při vychýlení právě středového 

kationtu B4+ vzniká elektrický dipól (obr. 2b), k čemuž dochází při teplotách nižších, než je 

Curieho teplota daného materiálu. Krystalová soustava se zároveň mění na středově 

nesymetrickou tetragonální [3,7,8].  

 

Obr. 2: Perovskitová struktura a) nad Curieho teplotou, b) pod Curieho teploto [8]. 

B4+ 

O2- 

A2+ 
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Používané piezoelektrické keramiky jsou tradičně polykrystalické. V takovém případě 

se směr elektrického dipólu liší v jednotlivých doménách. Po vložení takového materiálu do 

stejnosměrného elektrického pole dojde k jeho polarizaci jako celku a i po vyjmutí z pole 

zůstává polarizován (obr. 3) [7,8].   

 

Obr. 3: Piezoelektrická keramika a) před polarizací a b) během polarizace [7,8]. 

U takto polarizovaného materiálu může být dále využíván přímý i nepřímý 

piezoelektrický jev. Při deformaci již polarizované keramické součásti se změní dipólový 

moment, což má za následek vznik napětí, jedná se tedy o přímý piezoelektrický jev. 

V případě stlačení součásti je polarita vzniklého napětí stejná jako u polarizačního napětí 

(obr. 4a). Naopak v případě protažení součásti je polarita vzniklého napětí opačná vůči napětí 

polarizačnímu (Obr. 4b) [8]. 

U nepřímého piezoelektrického jevu dochází k deformaci součásti v důsledku 

aplikovaného elektrického napětí. Je-li polarita aplikovaného napětí stejná jako u napětí 

polarizačního, dojde k protažení součásti (obr. 4c) a naopak je-li polarita aplikovaného napětí 

opačná jako u polarizačního napětí, dojde ke zkrácení součásti (obr. 4d) [8]. 

 

Přímý piezoelektrický jev Nepřímý piezoelektrický jev 

a)  b)  c)  d) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Přímý piezoelektrický jev při stlačování (a) a při protažení (b) a nepřímý 

piezoelektrický jev při aplikaci napětí opačného směru než je napětí polarizační (c) a při 

aplikaci napětí shodného směru jako je napětí polarizační (d) pro polarizovanou keramickou 

součást [8]. 
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2.1.2 Piezoelektrické parametry 

Elektromechanické chování piezoelektrických materiálů je popsáno pomocí několika 

parametrů. Jelikož jsou piezoelektrické materiály anizotropické, je nutné tyto parametry 

popsat vzhledem k souřadnicovému systému, zobrazenému na obr. 5. V tomto systému 

souhlasí směr polarizace s kladným směrem osy z [7,8]. 

 

Obr. 5: Směry sil ovlivňující piezoelektrickou součást [8]. 

Indexy 1, 2, 3 určují postupně směr os x, y, z a indexy 4, 5, 6 určují smykové napětí 

kolem těchto os. Tyto indexy se využívají jako dolní indexy jednotlivých piezoelektrických 

parametrů. Jejich význam je vysvětlen dále v kapitolách týkajících se jednotlivých veličin [8]. 

Dielektrická konstanta  

Dielektrická konstanta neboli permitivita, se značí ε a udává velikost elektrické indukce 

uvnitř materiálu vyvolané vnějším elektrickým polem o určité intenzitě, tedy: 

 
휀 =

𝐷

𝐸
  (F/m), (1) 

kde ε je permitivita, 

   D je elektrická indukce a 

   E je intenzita elektrického pole. 

 

Dielektrická konstanta je tedy materiálová vlastnost, přičemž pro vakuum se značí ε0 

a má hodnotu 8,85.10-12 F/m. Poměr dielektrické konstanty daného materiálu vůči dielektrické 

konstantě vakua se pak nazývá relativní dielektrická konstanta K, pro kterou tedy platí: 

 
𝐾 =

𝜀

𝜀0
  (-). (2) 

U piezoelektrických materiálů se stanovují hodnoty εT11 a εS33. Parametr εT11 udává 

hodnotu permitivity pro elektrickou indukci i intenzitu elektrického pole ve směru 1 při 

konstantním napětí, což je dáno horním indexem T. Parametr εS33 udává hodnotu permitivity 
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pro elektrickou indukci i intenzitu elektrického pole ve směru 3 při konstantní deformaci a to 

je dáno horním indexem S [8]. 

Nábojový piezoelektrický koeficient  

Pro nábojový piezoelektrický koeficient d platí při přímém piezoelektrickém jevu: 

 
𝑑 =

𝑣𝑦𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛á 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑘é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í
 (C/N)   (3) 

a při obráceném piezoelektrickém jevu platí: 

 

𝑑 =
𝑣𝑦𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛á 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é 𝑝𝑜𝑙𝑒
 (C/N). (4) 

Nábojový piezoelektrický koeficient může mít opět dva dolní indexy, přičemž první 

index odkazuje ke směru polarizace, či elektrického pole a druhý index odkazuje ke směru 

působení mechanického napětí, či ke směru deformace. Nejčastěji se určují koeficienty d33, 

d31 a d15 [8]. 

Napěťový piezoelektrický koeficient 

Pro napěťový piezoelektrický koeficient g platí při přímém piezoelektrickém jevu: 

 

𝑔 =
𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑘é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í
 (V.m/N)   (5) 

 

a při obráceném piezoelektrickém jevu platí: 

 

𝑔 =
𝑣𝑦𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛á 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘á 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒
 (m2/C).   (6) 

I napěťový piezoelektrický koeficient může mít dva dolní indexy, kde první odkazuje 

na směr indukce a druhý index odkazuje na směr mechanického napětí, respektive na směr 

vyvolené deformace. Nejčastěji se opět určují koeficienty g33, g31 a g15 [8].  

Ztrátový činitel  

V důsledku fázového posunu proudu při střídavém napětí vznikají dielektrické ztráty. 

Ztrátový činitel (faktor dielektrické disipace) tan δ je tangenta úhlu těchto ztrát a platí pro něj 

[8,10]: 

 
𝑡𝑎𝑛 𝛿 =

𝑣𝑜𝑑𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡

𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 (-). (7) 
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2.2 Piezoelektrické materiály 

Piezoelektrické materiály jsou materiály vykazující piezoelektrický jev popsaný v kapitole 1. 

Tato práce se zaměřuje na polymer/keramické kompozity.  

2.2.1 Piezoelektrické keramiky 

Nejvíce zkoumanou skupinou piezokeramik jsou keramiky s perovskitovou strukturou 

(viz obr. 2).  První takovou objevenou keramikou byl titaničitan barnatý (BT), který byl 

ovšem v praxi nahrazen zirkoničitanem titaničitanem olovnatým (PZT) s lepšími vlastnostmi 

a PZT se tak stal nejčastěji používanou piezokeramikou. Skutečnost, že PZT obsahuje toxické 

olovo, však kolem roku 2000 přivedla Evropskou Unii k vydání legislativy, která má za cíl 

mimo jiné eliminovat používání olovnatých piezoelektrických materiálů. Od té doby tak 

probíhá intenzivní výzkum na náhradu olovnatých piezokeramik těmi bezolovnatými [2,11]. 

Olovnaté piezokeramiky  

V současné době jsou nejčastěji používané piezoelektrické materiály olovnaté, konkrétně tedy 

PZT a jeho deriváty. To je zejména kvůli jeho výborným piezoelektrickým vlastnostem, 

možnosti změny chemického složení a již známému procesu výroby, tedy i nízké ceně [11]. 

Zirkoničitan titaničitan olovnatý (PbZrxTi(1-x)O3) je tuhý roztok zirkoničitanu olovnatého 

(PbZrO3) a titaničitanu olovnatého (PbTiO3). Obě složky mají, stejně jako výsledný tuhý 

roztok PZT, perovskitovou strukturu. Fázový diagram pro PZT je na obr. 6 [12]. 

 

Obr. 6: Fázový diagram pro tuhý roztok PbZrO3 - PbTiO3 [12]. 

Obecně má PZT nejlepší piezoelektrické vlastnosti při 47 % PbTiO3, což odpovídá 

morfotropické fázové hranici (MFH). Ne všechny vlastnosti jsou však nejlepší na MFH, 

využívá se proto i fáze tetragonální a romboedrická nebo dopování pomocí dalších prvků. 

Právě tato variabilita chemického složení umožňuje použití PZT pro širokou škálu aplikací.  

Další významnou výhodou PZT je jeho jednoduchá výroba, a to zejména díky jeho tvárnosti, 
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která je způsobená právě obsahem olova. Zároveň si udržuje velmi dobré piezoelektrické 

vlastnosti v širokém rozsahu teplot [12]. 

I přesto, že legislativa má za cíl eliminaci olovnatých materiálů, PZT je stále 

nejpoužívanější piezokeramika, neboť zatím nebyla nalezena adekvátní náhrada. Nařízení 

počítá s tím, že je možné používat piezokeramiky obsahující olovo, například pokud je zátěž 

pro životní prostředí způsobená jejich použitím nižší než zátěž, která by nastala v případě 

nepoužití žádné piezoelektrické komponenty (například vyšší spotřeba paliva při nepoužití 

aktuátoru pro vstřikování) [2]. 

Bezolovnaté piezokeramiky  

Bezolovnaté piezokeramiky, které se snaží nahradit PZT v rámci jeho aplikací, jsou zejména: 

(K,Na)NbO3, zkráceně KNN, dále (Bi0,5Na0,5)TiO3-BaTiO3, zkráceně BNT-BT a nakonec 

(Ba,Ca)(Zr,Ti)O3, tedy již zmíněné BCZT. Všechny tyto materiály mají opět perovskitovou 

strukturu [2,11]. 

Žádná ze zkoumaných bezolovnatých piezokeramik zatím nemůže nahradit PZT v celé 

šíři jeho aplikací, je tedy snaha nalézt alespoň konkrétní materiály pro konkrétní aplikace. 

Další výzvou je zpracování těchto materiálů, zejména co se týče hledání MFH, adekvátní 

velikosti zrna nebo vhodných podmínek slinování [11] 

Titaničitan barnatý (BaTiO3), neboli BT, prochází s klesající teplotou několika změnami 

krystalické struktury. To je způsobeno posunem centrálního kationtu Ti4+ při změně teploty, 

čímž dojde ke zkrácení či prodloužení jeho vazeb a tím k distorzi celé mřížky. To má za 

následek polarizaci mřížky, přičemž směr polarizace je shodný se směrem prodloužení buňky. 

Nad Curieho teplotou (Tc ≈ 120 °C) existuje BT v krychlové soustavě, pod ní a až do 0 °C je 

soustava tetragonální, mezi 0 °C a -90 °C je soustava ortorombická a pod -90 °C je soustava 

BT romboedrická (obr. 7) [11,13]. 

 

Obr. 7: Čtyři strukturní fáze titaničitanu barnatého [11]. 

Titaničitan barnatý se používá již od 40. let, i když byl záhy z velké části nahrazen 

PZT. Hlavní nevýhodou BT je jeho nízká Curieho teplota, zároveň jeho piezoelektrické 

vlastnosti jsou horší než je tomu v případě PZT. Naopak výhodou je skutečnost, že je 

nejjednodušší bezolovnatou piezokeramikou a díky dlouhé době jeho používání jsou dostupná 

mnohá data. BT je tak základem pro další bezolovnaté piezokeramiky, včetně BCZT. 
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Předmětem studia jsou nyní zejména nové způsoby syntézy BT, které by mohly zlepšit jeho 

vlastnosti [11]. 

Zirkoničitan titaničitan barnatý vápenatý (BCZT) je nejnovější skupinou zkoumaných 

bezolovnatých piezokeramických materiálů pro náhradu PZT. Fázový diagram pro BCZT 

vychází z pseudobinárního tuhého roztoku x(BayCa1-y)TiO3-(1-x)Ba(ZrzTiz-1)O3, neboli BCT-

BZT (obr. 8). Hlavní nevýhody BCZT jsou jeho nízká Curieho teplota (Tc ≈ 93 °C) a vysoká 

teplota slinování. Naopak výhodou BCZT je skutečnost, že neobsahuje žádný těkavý prvek 

a nedochází tak ke změně stechiometrického poměru ani po vysokoteplotních procesech. 

Další výhodou je vysoký nábojový piezoelektrický koeficient, dokonce vyšší než u některých 

komerčně používaných PZT, a to díky trojitému bodu, kde koexistují všechny tři fáze BCZT 

[3,11,14]. 

 

 

Obr. 8: Fázový diagram (1-x)Ba(ZrzTiz-1)O3-x(BayCa1-y)TiO3, neboli BZT-BCT [14]. 

V průběhu zpracování je ovlivněna mimo jiné také výsledná mikrostruktura, která má 

následně nemalý vliv jak na mechanické, tak na piezoelektrické vlastnosti BCZT. Oproti 

reakci v pevném skupenství byla například jako vhodnější metoda přípravy BCZT shledána 

sol-gel reakce. Umožňuje nižší teploty kalcinace i slinování a zároveň je při přípravě docíleno 

lepší homogenity a jemnějších částic. Velikost částic může být dále ovlivněna zvoleným 

způsobem slinování, oproti konvenčnímu způsobu slinování může být dosaženo jemnější 

mikrostruktury pomocí dvoustupňového slinování nebo pomocí plasmového výboje. 

Posledním zkoumaným parametrem ovlivňujícím vlastnosti BCZT je jeho chemické složení, 

a to poměr BZT:BCT nebo přídavek dopujících prvků [3]. 

2.2.2 Piezoelektrické polymery 

Největší výhodou piezoelektrických polymerů ve srovnání s piezokeramikami je jejich 

jednoduchá zpracovatelnost a vysoká flexibilita. Pří vhodném zpracování může být zároveň 

vynechán krok polarizace, čímž se šetří čas i energie. Další výhodou je jejich nízká toxicita 

a možné zpracování do formy nanostruktur, což umožňuje použití piezoelektrických 

polymerů pro bioaplikace. Oproti piezokeramikám mají však piezopolymery řádově nižší 

hodnoty piezoelektrických parametrů [15,16,17]. 
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Polyvinylidenfluorid (PVDF) je semikrystalický polymer, ve kterém se opakuje jednotka        

-(CH2-CF2)n-. Vykazuje vysokou mechanickou pevnost, dobrou chemickou odolnost, 

tepelnou stabilitu a odolnost proti stárnutí. V porovnání s uhlíkem a vodíkem má fluor větší 

rádius van der Waalsova působení, což způsobuje dipólový moment monomeru PVDF. Dále 

záleží na konfiguraci homopolymerního řetězce. PVDF existuje v pěti fázích: α, β, γ, δ a ε. 

Fáze α a ε jsou nepolární, zbylé fáze β, γ a δ jsou polární. Všechny polární fáze tedy vykazují 

piezoelektrické vlastnosti, nejsilněji však fáze β. Jednotlivé fáze se liší právě konfigurací 

řetězce, rozdíl mezi fází α a β je zobrazen na obr. 9 [17,18,19]. 

 

 

 

Obr. 9: Schematické zobrazení fází α a β pro PVDF [19]. 

Při tuhnutí z taveniny vzniká přirozeně fáze α. Fáze β je možné docílit řízenou 

krystalizací nebo mechanickým protažením za vyšších teplot. I elektrostatické zvlákňování 

napomáhá tvorbě β fáze, a to již při zpracování [17,19]. 
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2.3 Elektrostatické zvlákňování 

Elektrostatické zvlákňování (electrospinning) je jedním z procesů, nímž je možné 

připravit polymerní nebo keramická nanovlákna. Schéma zařízení pro elektrostatické 

zvlákňování je na obr. 10.. Základní části zařízení jsou zdroj vysokého napětí, kolektor 

a emitor (stříkačka naplněná prekurzorem a jehla) [20,21,22]. 

 

Obr. 10: Schéma základního uspořádání přístroje pro elektrostatické zvlákňování. 

Postupným vytlačováním prekurzoru se na konci jehly tvoří kapka zvlákňovaného 

materiálu. Vlivem vysokého napětí dojde k přenosu náboje z jehly na prekurzor a k 

následnému odpuzování těchto nábojů, což způsobuje deformaci kapky. Pokud je 

elektrostatické odpuzování silnější než povrchové napětí prekurzoru, dojde ke vzniku 

Taylorova kužele a vytažení nanovláken ve směru působícího elektrického pole (obr. 11) 

[20,21,22]. 

 

Obr. 11: Vznik nanovláken působením vysokého napětí. 
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Výsledek procesu je ovlivněn jak vlastnostmi prekurzoru, tak i nastavenými parametry 

a vnějšími podmínkami. 

2.3.1 Vliv vlastností prekurzoru 

Elektrostaticky zvlákňovat lze jak polymerní, tak keramické materiály. Polymery mohou být 

ve formě taveniny nebo roztoku, keramické materiály jsou vždy ve formě roztoku a vyžadují 

navíc následné zpracování pomocí kalcinace nebo slinování [20]. 

Povrchové napětí  

Povrchové napětí působí proti zvětšování povrchu kapaliny, neboť s větším rozhraním se 

zároveň zvyšuje povrchová energie. Pokud je povrchové napětí prekurzoru vysoké, může 

docházet na povrchu vláken ke vzniku defektů - kapek (obr. 12). Při dalším nárůstu 

povrchového napětí se mohou vlákna rozdělit v jednotlivé kapky a v takovém případě už 

probíhá místo zvlákňování electrospraying. Pro snížení povrchového napětí je možné přidat 

surfaktant [20]. 

 

Obr. 12: Vlákno s kapkami. 

Viskozita 

Viskozita (vazkost) udává odpor materiálu k tečení. U polymerů je přímo úměrná molekulové 

hmotnosti řetězce a u roztoku je navíc přímo úměrná jeho koncentraci. S vyšší molekulovou 

hmotností a koncentrací roztoku se zvyšuje míra vzájemného propletení řetězců, které 

zabraňuje toku [20].  

V případě nízké viskozity tak může opět docházet k electrosprayingu nebo ke vzniku 

vláken s kapkami. Naopak při velmi vysoké viskozitě může být obtížné vytlačit prekurzor 

z jehly, případně může příliš rychle zasychat [20].  

Se zvyšující se viskozitou se vlákno obtížněji protahuje, což má za následek větší 

tloušťku vznikajícího vlákna a také zkrácení jeho trajektorie před dopadem na kolektor. Díky 

tomu je rozptyl vláken na ploše kolektoru menší (obr. 13) [20]. 

 

Obr. 13: Rozptyl vláken na ploše kolektoru pro a) méně a b) více viskózní materiál. 
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Rozpustnost polymeru 

I když je jako prekurzor pro elektrostatické zvlákňování možné použít taveniny polymerů, 

nejčastěji se používají jejich roztoky. V takovém případě je pro žádoucí výsledek důležité 

použít správné rozpouštědlo [20].  

Pro rozpuštění polymeru je nutný prostup molekul rozpouštědla mezi molekuly 

rozpouštěného polymeru, což způsobí rozrušení vazeb v polymerním řetězci. To je těžší 

v případě zesítěných nebo krystalických polymerů, které jsou proto hůře rozpustné [20].  

Špatná volba rozpouštědla může mít za následek nevhodné povrchové napětí nebo 

nevhodnou viskozitu a problémy z toho vyplívající, popsané v kapitolách 1.1.1 a 1.1.2. [20]. 

Rychlost vypařování rozpouštědla  

V případě zvlákňování roztoku se v průběhu tvorby vlákna vypařuje rozpouštědlo obsažené 

v prekurzoru (obr. 14). Pokud se dostatečné množství rozpouštědla vypaří před dopadem 

vlákna na kolektor, vznikají samostatná vlákna. V opačném případě se na kolektoru vytváří 

spojitá vrstva zvlákňovaného materiálu [20]. 

 

Obr. 14: Postupné odpařování rozpouštědla z proudu vláken. 

Elektrická vodivost  

Aby mohlo elektrostatické zvlákňování probíhat, musí být prekurzor elektricky vodivý. Čím 

vyšší je jeho vodivost, tím větší náboj se akumuluje na jeho povrchu a tím větší odpudivá síla 

mezi jednotlivými náboji působí proti povrchovému napětí (obr. 15). To má za následek vznik 

vláken s menším průměrem, pro jejichž vznik je možné použít nižší napětí [20,21]. 

 

Obr. 15: Působení elektrostatické síly proti povrchovému napětí materiálu. 

Pro zvýšení elektrické vodivosti prekurzoru je možné použít například rozpouštědlo 

s vyšší vodivostí, přidat malé množství soli nebo změnit pH roztoku [20,21]. 
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2.3.2 Vliv parametrů procesu 

Kromě vlastností prekurzoru značně ovlivňují výsledek také parametry, které je možné 

nastavit podle potřeby na přístroji pro elektrostatické zvlákňování. Patří mezi ně napětí, 

rychlost dávkování prekurzoru, tloušťka použité jehly, typ kolektoru, vzdálenost emitoru 

a kolektoru a proudění vzduchu o určité teplotě.  

Napětí  

Pro vznik nanovlákna je nutná kritická hodnota vysokého napětí, která se pohybuje v řádu kV. 

Zdroj vysokého napětí je nejčastěji stejnosměrný, může být však i střídavý. V případě zdroje 

střídavého napětí se na kolektoru ukládají vlákna s jak kladnými, tak i se zápornými náboji, 

díky čemuž je možné vytvořit větší vrstvu vláken. V opačném případě se za určitou dobu 

začnou jednotlivé vrstvy ukládaného materiálu odpuzovat [20,21]. 

Nastavená hodnota vysokého napětí musí být vyšší než kritické napětí, při kterém se 

vytvoří Taylorův kužel a proud nanovláken. Čím vyšší je napětí, tím větší náboj se ukládá 

v prekurzoru, který se díky tomu pohybuje směrem ke kolektoru rychleji a ve větším 

množství. To může mít za následek vznik vláken s větším průměrem nebo vláken s kapkami. 

Při rychlosti vyšší než je rychlost dávkování může docházet k přerušování vláken. Při nízkém 

napětí je tedy nižší i rychlost vláken, díky čemuž je doba před dopadem na kolektor delší 

a vznikají tak jemnější vlákna [20,21]. 

Hodnota napětí a tedy i doba před dopadem na kolektor ovlivňuje také krystalinitu 

vznikajícího vlákna. Při vyšším napětí a krátké době tvorby vlákna je krystalinita nižší 

a naopak. Napětí je tedy nutné optimalizovat v závislosti na rychlosti dávkování a na 

použitém materiálu [20,21]. 

Dávkování  

Rychlost dávkování dodávaného materiálu se udává v μl/min a musí být v rovnováze 

s rychlostí odběru materiálu na konci jehly. Jestliže je dávkování příliš nízké, nedojde 

k tvorbě souvislého vlákna. Naopak se vzrůstající rychlostí dávkování roste průměr 

vznikajících vláken a zároveň roste pravděpodobnost vzniku kapek na vláknech. Při příliš 

vysokém dávkování může docházet až ke stékání prekurzoru po jehle [20,21]. 

Tloušťka jehly 

Dalším z parametrů ovlivňujících proces zvlákňovaní je vnitřní průměr použité jehly. Udává 

se v jednotce gauge (G), jejíž hodnota se snižuje s rostoucím průměrem jehly. Ukázalo se, že 

menší průměr zabraňuje ucpávání jehly, pravděpodobně proto, že ke kontaktu prekurzoru 

s atmosférou dochází v menším objemu. S menším průměrem vniká na konci jehly menší 

kapka s větším povrchovým napětím. To je příčina menší rychlosti vláken a tudíž i jejich 

většího protažení [20]. 

Kromě jednoduchých jehel je možné použít i koaxiální či multiaxiální jehly. Další 

možností je zvlákňování z více jehel, a to jak v kruhovém, tak lineárním uspořádání [23]. 

Kolektor 

Z hlediska vodivosti rozdělujeme kolektory na vodivé a nevodivé. V případě nevodivého 

kolektoru se ukládá menší vrstva vláken, neboť nedochází k odvodu náboje a jednotlivá 

vlákna se tak odpuzují. Ve většině případů se proto používá kolektor vodivý, který umožňuje 
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depozici tlustší vrstvy, i ten má však své limity [20,23].  

Kolektor může být deskový nebo válcový, přičemž válcovitý kolektor rotuje, což 

podporuje tvorbu uspořádaných vláken. Míra uspořádání vláken může být ještě zvýšena spolu 

se zvýšenou rychlostí rotace kolektoru. Plocha kolektoru, deskového i válcového, může být 

jak hladká, tak nespojitá (obr. 16). Rotace i nespojitost kolektoru urychlují odpařování 

rozpouštědla, tudíž snižují pravděpodobnost spojování jednotlivých vláken [20,23].  

 

Obr. 16: Válcový kolektor a) plný a b) nespojitý. 

Vzdálenost mezi emitorem a kolektorem  

Na vzdálenosti mezi emitorem a kolektorem nepřímo závisí síla aplikovaného elektrického 

pole. Se snižující se vzdáleností roste síla elektrického pole a s ní i rychlost vláken. Tím se 

zároveň zkrátí doba jejich letu a vznikají tak vlákna s větším průměrem, případně i s kapkami. 

Se vzrůstající vzdáleností emitoru a kolektoru je tomu naopak, pokud je ovšem vzdálenost 

příliš velká, nedochází ke zvlákňování vůbec [20,21]. 

Teplota 

Se zvyšující se teplotou klesá viskozita prekurzoru a zároveň roste rychlost odpařování 

rozpouštědla. Obě tyto skutečnosti mají za následek vznik vláken s menším průměrem. 

Teplota uvnitř komory je stejná jako teplota v místnosti, je však možná i její regulace pomocí 

nastavení přístroje [20,21,23]. 

2.3.3 Vliv vnějšího prostředí 

Nemalou roli při procesu elektrostatického zvlákňování hrají také vlastnosti prostředí, ve 

kterém k procesu dochází. Můžeme mezi ně zařadit teplotu, dále vlhkost a tlak.  

Vlhkost 

Relativní vlhkost v komoře přístroje ovlivňuje především rychlost vypařování rozpouštědla. 

V případě příliš nízké vlhkosti může být rychlost vypařování rozpouštědla vyšší než rychlost 

dávkování prekurzoru a může docházet k jeho zasychání na konci jehly a tím k jejímu ucpání. 

V případě vysoké vlhkosti může voda kondenzovat na vznikajících vláknech, která jsou díky 

tomu po zaschnutí pórovitá [20].  

Tlak 

Jestliže je tlak plynu v komoře nižší než tlak atmosférický, prekurzor zpravidla opouští jehlu 

rychleji za vzniku nestabilního proudu vláken. S dalším poklesem může docházet k bublání 

prekurzoru či k přímému přenosu náboje na kolektor [20]. 
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2.4 Elektrostatické zvlákňování piezoelektrických materiálů 

Rozvoj nanotechnologií vede k využití metody electrospinningu pro přípravu také 

piezoaktivních vláken. Tradičním materiálem pro zvlákňování jsou polymery a příprava 

nanostruktur PVDF pomocí elektrostatického zvlákňování je tématem mnoha vědeckých prací 

[17,18]. Vzhledem k variabilitě procesu a unikátnosti většiny zařízení pro electrospinning 

existuje mnoho parametrů popsaných v předchozí kapitole. Ty ovlivňují vznik, 

mikrostrukturu nebo složení vláken a optimalizace procesu je tak nedílnou součástí jejich 

přípravy. Electrospinning je však vhodný i k přípravě čistě keramických vláken, které se 

připravují z keramického prekurzoru např. typu sol-gel, většinou za podpory polymerní látky. 

Ta je v posledním kroku procesu odstraněna tepelným zpracováním vláken [24]. Nedávné 

výsledky ukázaly také trend přípravy kompozitů nanovlákno/nanočástice pomocí 

electrospinningu za vzniku funkčně pokročilých polymer/keramických kompozitů pro 

energetické aplikace [3]. Vybrané příklady elektrostatického zvlákňování piezoelektrických 

materiálů jsou popsány dále. 

2.4.1 Elektrostatické zvlákňování piezoelektrických polymerů 

Skupina Chansaengsri et al. [25] připravila roztoky PVDF v dimethylformamidu (DMF) 

v koncentracích 5 hm.%, 8 hm.%, 11 hm.% a 14 hm.%, přičemž cílem bylo připravit 

nanovlákna pomocí zvlákňování z volného povrchu a ne pomocí jehly, a to z důvodu vyšší 

výtěžnosti. Takto vzniklá nanovlákna měla tloušťku mezi 100 a 200 nm. 

Cílem práce týmu Gee et al. [26] byla optimalizace parametrů pro electrospinning 

roztoků PVDF (12 hm.%). Výsledkem byla vzdálenost mezi emitorem a kolektorem 16 cm, 

dávkování ≈ 13 μl/min a napětí 14 kV. Dále byl zkoumán efekt rozpouštědla, přičemž ze tří 

možných (dimethylformamid, dimethylsulfoxid a N-methylpyrolidon) vytvářel DMF vlákna 

s nejmenším průměrem a nejlepšími piezovlastnostmi. Zároveň jako nejvhodnější poměr 

rozpouštědla DMF a acetonu určili 3:2.    

Tým Yu et al. [27] porovnával PVDF vlákna získaná elektrostatickým a mechanickým 

zvlákňováním. Jako prekurzor byl použit 16 hm.% roztok PVDF v N-methy1pyrolidonu 

a acetonu (1:1). Při obou procesech byla nastavená vzdálenost mezi emitorem a kolektorem 

10 cm, dávkování 2,5 μl a při electrospinningu bylo použité napětí 5 kV. Rychlost rotace 

kolektoru byla nastavena na 500 až 2 000 otáček/min u electrospinningu a na 150 

a 200 otáček/min u mechanického zvlákňování. Všechna získaná vlákna byla tvořena 

převážně β fází a jejich usměrněnost se zvyšovala s rychlostí rotace kolektoru. Elektrostaticky 

připravená vlákna ale prokázala citlivost 178 mV/kPa, zatímco mechanicky připravená vlákna 

měla odezvu jen velmi slabou. 

2.4.2 Elektrostatické zvlákňování piezoelektrických keramik 

Keramická nanovlákna je možné pomocí elektrostatického zvlákňování získat pouze 

z roztoku. Často je pro přípravu prekurzoru používána metoda sol-gel, kdy právě sol je použit 

jak prekurzor pro electrospinning, většinou v kombinaci s polymerním roztokem pro zajištění 

dostatečné vodivosti prekurzoru. Tímto způsobem tedy byla získána i nanovlákna všech 

následujících bezolovnatých piezokeramik. Ve všech případech byl zároveň jako polymerní 

roztok použit roztok polyvinylpyrolidonu (PVP) v etanolu. Vytvořená vlákna byla následně 

zkalcinována a slinována. 

Tým Zhou et al. [28] připravil hladká nanovlákna Na0.5Bi0.5TiO3 (NBT) o tloušťce 

200 až 300 nm, která byla dlouhá několik stovek mikrometrů. Po kalcinaci měla vlákna 
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perovskitovou strukturu a vykazovala silnou piezoelektrickou odezvu. Polymerní roztok PVP 

v etanolu měl koncentraci 0,04 g/ml a bylo použito elektrické pole o velikosti 1,2 kV/cm. 

Tým Chen et al. [29] takto připravil nanovlákna (Na0.82K0.18)0.5Bi0.5TiO3 (NKBT) a po 

kalcinaci získal hladká nanovlákna o průměru 150 až 600 nm a délce několik stovek 

mikrometrů. Použitý polymerní roztok měl koncentraci 0,035 g PVP v 1 ml etanolu a na 

prekurzor působilo elektrické pole o velikosti 1,5 kV/cm. Keramická nanovlákna měla 

hodnotu d33 = 96 pm/V.  

Wu et al. [30] připravili nanovlákna BCZT-Y (dopovaná yttriem), při napětí 15 kV, 

vzdálenosti mezi emitorem a kolektorem 15 cm, dávkování 15 μl/min a rotaci kolektoru 

1 000 otáček/min. Ze zkalcinovaných a slinutých vláken byly vyrobeny piezoelektrické 

nanogenerátory, přičemž vlákna byla orientována ve směru působení vnějšího tlaku. Díky 

orientaci vláken a díky dopování yttriem měly takového generátory vyšší piezoelektrickou 

odezvu a také Curieho teplotu (Tc ≈ 280 °C) než generátory s náhodnou orientací vláken, či 

z čistého BCZT. 

2.4.3 Elektrostatické zvlákňování piezoelektrických kompozitů 

Kompozitní materiály jsou složené z více materiálů, přičemž výsledné vlastnosti kompozitu 

jsou kombinací jeho složek. Mnohdy je taková kombinace výhodná, v případě 

piezoelektrických materiálů polymer/keramika je to například houževnatost polymerů a lepší 

piezoelektrické charakteristiky keramik. 

Tým Chi et al. [31] připravil keramická BCZT nanovlákna analogicky jako je popsáno 

v podkapitole výše. Použité napětí mělo hodnotu 30 kV, vzdálenost mezi emitorem 

a kolektorem byla 25 cm a dávkování bylo 100 μl/min. Tato vlákna byla následně 

zkalcinována a připravena pro smíchání s roztokem PVDF v DMF. Z takového roztoku byly 

připraveny tenké filmy o tloušťce přibližně 25 μm vylitím na čisté sklo. Stejným způsobem 

byl připraven kompozit PVDF/ nanočástice BT. Kompozit obsahující BCZT nanovlákna měl 

dvakrát vyšší energetickou hustotu než kompozit obsahující BT nanočástice ve stejném 

objemu. 

Druhým příkladem je práce týmu Samadi et al. [32], který připravil elektrostatickým 

zvlákňováním nanovlákna PVDF plněná hybridními nanočásticemi železitého a grafitického 

oxidu. PVDF byl rozpuštěn v roztoku DMF a acetonu a poté byly přidány nanočástice 

v množství 1 hm.%, 1,5 hm.% a 2 hm.% polymerního roztoku. Kompozitní vlákna získaná 

z těchto prekurzorů měla vyšší hodnoty piezoelektrických parametrů než čistá PVDF vlákna. 

Tým Lee et al. [33] připravil kompozitní nanovlákna PVDF/nanočástice BT. Prekurzor 

byl připraven smícháním PVDF a PVDF-TrFE (polyvinylidenfluorid tetrafluoroetylen) 

v poměru 7:3 a tato polymerní směs byla rozpuštěna v DMF a acetonu (3:2). Následně byly 

připraveny kompozitní prekurzory s 0 hm.%, 9 hm.% a 16 hm.% nanočástic BT o průměrné 

velikosti 100 nm. Tyto prekurzory pak byly použity pro odstředivý electrospinning, při 

kterém je rotující jehla nakloněna o 45°. Electrospinning probíhal při napětí 8 kV a vzdálenost 

mezi emitorem a kolektorem byla 22 cm. Vzniklá nanovlákna měla tloušťku okolo 200 nm 

a napětí způsobené deformací vlákna bylo u vlákna s 16 hm.% BT 1,7 krát vyšší než u čistého 

PVDF vlákna při stejné deformaci. 

Nunes-Pereira et al. [34] připravili prekurzory z čistého PVDF a z kopolymeru 

PVDF-TrFE, oba rozpuštěné ve směsi DMF a methyletylketonu (7:3). Do roztoku 

PVDF-TrFE byly následně přidány nanočástice BT o velikostech 10, 100 a 500 nm 

v koncentracích 0-20 hm.%. Použité napětí mělo hodnotu od 20 do 35 kV, dávkování mělo 
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hodnoty od 8 do 130 μl/min a vzdálenost mezi emitorem a kolektorem se pohybovala mezi 

10 a 30 cm. Hladká kompozitní nanovlákna PVDF-TrFE/nanočástice BT o tloušťce přibližně 

450 nm byla získána při nastaveném dávkování 8 μl/min a při použití jehly o vnitřním 

průměru 0,5 mm. Obecně se tloušťka vláken zvyšovala s rostoucím elektrickým polem, 

dávkováním, průměrem jehly i objemem nanočástic. Napěťová odezva na působící sílu byla 

ovšem nejvyšší u čistých PVDF vláken, neboť s rostoucím objemem nanočástic se zvyšuje 

také tuhost vláken. 

 

 

Uvedené výsledky ukazují jaké možnosti metoda electrospinning v oblasti přípravy 

piezoelektrických vláknitých struktur nabízí. Variability electrospinningu je také využito 

v této práci, která je zaměřena zejména na optimalizaci procesu přípravy vláknitých 

kompozitů na bázi PVDF a bezolovnaté keramiky na bázi titaničitanu barnatého a na 

charakterizaci jejich fundamentálních chemických, strukturních a elektrických vlastností. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Materiály 

Materiály použité v této práci jsou vyjmenovány v tab. 1. 

Tab. 1: Seznam použitých materiálů. 

Označení Materiál Výrobce Země původu 

Ac Aceton ≥99% Sigma-Aldrich Polsko 

CTAB 
Hexadecyltrimethylamonium 

bromid 
Sigma-Aldrich Čína 

DMF N,N-Dimethylformamid p.a. Penta Česká Republika 

DMSO Dimethylsulfoxid čistý Lach-ner Česká Republika 

Nanočástice BCZT* Nanočástice BCZT VUT v Brně Česká Republika 

Nanočástice BT* Nanočástice BT VUT v Brně Česká Republika 

PVDF275 
Polyvinylidenfluorid 

(Mw ≈ 275 000) 
Sigma-Aldrich Čína 

PVDF180 
Polyvinylidenfluorid 

(Mw ≈ 180 000) 
Sigma-Aldrich Francie 

PVDF530 
Polyvinylidenfluorid 

(Mw ≈ 530 000) 
Sigma-Aldrich USA 

Span 85 Sorbitan trioleát Sigma-Aldrich USA 

TRITON X-100 
Oktylfenoxypolyethoxy 

etanol 
Sigma-Aldrich USA 

Tween 80 
Polyoxyethylensorbitan 

monooleát 
Sigma-Aldrich Německo 

3.2 Metody 

3.2.1 Příprava prekurzorů pro elektrostatické zvlákňování 

Roztok PVDF 

Pro přípravu roztoku PVDF275 byla použita následující rozpouštědla: čistý DMF, DMF/Ac 

v poměru 7:3, čistý DMSO a DMSO/Ac v poměru 7:3. 

                                                 

* Syntetizováno sol-gel metodou dle [35]. 
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Bylo připraveno několik roztoků o koncentracích 15, 20 a 25 hm.% PVDF275 za 

konstantního míchání na magnetické míchačce a ohřevem na přibližně 100 °C.  

U vybraných roztoků bylo přidáno 1 hm.% povrchově aktivních látek CTAB, Span 85, 

TRITON X-100 a Tween 80. 

Roztoky byly zároveň připraveny z PVDF o dalších hmotnostně středních molárních 

hmotnostech, a to 180 000 a 530 000 g/mol. 

Kompozitní suspenze  

Kompozitní prekurzory pro electrospinning byly připraveny následujícím způsobem. 

K 20 hm.% roztoku PVDF275 v DMSO/ac byla přidána 50 hm.% suspenze nanočástic 

(BCZT nebo BT) v DMSO/ac tak, že výsledná koncentrace nanočástic byla 20 hm.% a 

koncentrace PVDF275 byla 12 hm.%. Suspenze  nanočástic BCZT  a BT byla připravena 

jejich smícháním s rozpouštědlem a dispergací ultrazvukovou sondou Bandelin Sonoplus 

(Německo) po dobu 2 min s chlazením disperze v ledové lázni. 
 

Označení PVDF a kompozitních vzorků, jejich složení a podmínky jejich zvlákňování 

jsou shrnuty v tab. 3. 

3.2.2 Elektrostatické zvlákňování 

Electrospinning probíhal na zařízení 4spin od společnosti Contipro. Na zařízení je možné 

nastavit parametry, jejichž hodnoty používané v této práci jsou vypsány v tab. 2. 
 

Tab. 2: Možné parametry k nastavení přístroje 4spin a jejich používané hodnoty. 

Parametr Jednotky Nastavovaná hodnota 

Typ kolektoru [-] Plný válec 

Typ emitoru [-] Jehla 

Vzdálenost emitoru a kolektoru [cm] 17, 20 

Proudění vzduchu [-] vypnuto 

Ohřev vzduchu [°C] vypnuto 

Doba zvlákňování [min] 10-200 

Napětí [kV] 30-60 

Dávkování [μl/min] 20-40 

Rychlost rotace kolektoru [otáčky/min] 300-2 000 

Objem proudícího vzduchu [l/min] vypnuto 

Objem stříkačky [ml] 10 
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3.3 Analýza 

3.3.1 Stanovení tloušťky vláken 

Mikrostruktura vláken byla studována pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) na 

přístroji VERIOS (FEI, Česká Republika). Vzorky byly pro analýzu pouhličené na přístroji 

Leica EM ACE600 (Leica Microsystems, Německo). 

Tloušťky polymerních vláken byly stanoveny na snímcích ze SEM pomocí grafického 

programu GIMP 2.10.8. Pro každý vzorek bylo vybráno několik snímků a na každém z nich 

byla změřena tloušťka v pixelech náhodně vybraných vláken vždy tak, aby bylo od každého 

vzorku změřeno alespoň 25 hodnot. Pomocí měřítka byly hodnoty v pixelech přepočítány na 

hodnoty v nanometrech. Pomocí statistického programu NCSS 2019 byly vykresleny 

krabicové grafy (obr. 17) pro každý měřený vzorek.  

 

Obr.17: Krabicový graf. 

Pro vykreslení krabicového grafu je třeba rozdělení dat seřazených podle velikosti do 

čtyř stejně početných skupin neboli kvartilů. Hraniční hodnota mezi 1. a 2. kvartilem se 

označuje jako dolní kvartil (K1), hraniční hodnota mezi 3. a 4. kvartilem se označuje jako 

horní kvartil (K3) a prostřední hodnota (mezi 2. a 3. kvartilem) se označuje jako medián (K2). 

Hodnoty mezi K1 a K3 spadají do takzvaného kvartilového rozpětí (IQR). Hodnoty pod K1 

a nad K3 jsou vyznačeny vousy, jejichž hraniční hodnoty jsou maximálně K1-1,5IQR, 

respektive K3+1,5IQR . Jestliže některá z hodnot přesahuje tento interval, jedná se o odlehlou 

hodnotu. Jako mírně odlehlá hodnota se nazývá hodnota spadající do intervalu (K3+1,5IQR; 

K3+3IQR), respektive (K1-1,5IQR; K1-3IQR) a je označena tečkou. Jako extrémně odlehlá 

hodnota se nazývá hodnota spadající do intervalu > K3+3IQR, respektive < K1-3IQR a je 

označena čtverečkem.  
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3.3.2 Rentgenová difrakce 

Rentgenová difrakce byla provedena na difraktometru Rigaku SmartLab a byla použita pro 

kvalitativní stanovení obsažených krystalových struktur. Spektrum bylo měřeno od 10° do 

90° s krokem 0,02°, při pokojové teplotě a výkonu 3 kW. Jednotlivé fáze PVDF difraktují při 

úhlech uvedených v tab. 4. Na obr. 18 je zobrazena závislost intenzity difrakce a jejich úhlů 

pro fáze α, β a γ.  

Tab. 4: Difrakční úhly pro fáze α, β a γ pro PVDF [36]. 

 α β γ 

2θ [°] 

17,66 20,26 18,50 

18,30 
 

19,20 

19,90 
 

20,04 

26,56 
  

 

Obr.18: Závislost intenzity difrakce na difrakčním úhlu pro fáze α, β a γ PVDF s popisem 

odpovídajících difrakčních krystalových rovin [36]. 

V případě rentgenové difrakce je obtížné rozlišit mezi píky fází α a γ, proto se pro 

analýzu fázového složení PVDF používá kombinace více metod.  

3.3.3 Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací, aneb FTIR (Fourier Trasform 

Infrared), podává kvalitativní i kvantitativní informace o krystalové struktuře PVDF, díky 

čemuž můžeme určit procento β fáze, jejíž obsah je nutný pro piezoaplikace.  

Pomocí spektrometru Bruker VERTEX 70v použitého pro tuto analýzu získáme 

hodnoty absorbované nebo transmitované energie v závislosti na vlnové délce infračerveného 

záření (obr. 19). Spektrum absorbance bylo měřeno při tlaku <1 hPa s rozlišením 1 cm-1.Pro 

každou z fází PVDF existuje charakteristické pásmo vlnových délek (tab. 5).  
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Obr.19: FTIR spektrum pro PVDF s vyznačenými charakteristickými pásmy vlnových délek 

pro fáze α, β a γ [36]. 

Tab. 5: Charakteristická pásma vlnových délek pro PVDF fáze α, β a γ [36]. 

 α β γ 

Vlnová délka [cm-1] 

408 510 431 

532 840 512 

614 1279 776 

766 
 

812 

795 
 

833 

855 
 

840 

976 
 

1234 

 

Pro výpočet obsahu jednotlivých fází byly z FTIR získány následující údaje:  

 absorbance β a γ fáze při 840 cm-1 (Aβγ), 

 absorbance α fáze při 763 cm-1 (Aα), 

 rozdíl absorbancí odpovídajících píku při 1275 cm-1 a propadu 1260 cm-1 pro 

β fázi (Hβ) a 

 rozdíl absorbancí odpovídajících píku při 1234 cm-1 a propadu 1225 cm-1 pro 

γ fázi (Hγ). 

 

Pro relativní podíl β a γ fáze 𝐹𝛽𝛾 poté platí: 

 𝐹𝛽𝛾 =
𝐴𝛽𝛾

𝐾.𝐴𝛼+𝐴𝛽𝛾
. 100 (%), (8) 

kde K je podíl absorpčních koeficientů, přičemž pro vlnové délky 840 a 763 cm-1 se 

K = 1,26. 
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Pro relativní podíl α fáze 𝐹𝛼 platí: 

 𝐹𝛼 = 100 − 𝐹𝛽𝛾 (%). (9) 

Charakteristické pásy pro fáze β a γ se často překrývají (např. 840 cm-1 pro β 

a 834 cm-1 pro γ), relativní podíl fází β (Fβ) a γ (Fγ) je proto nutné dále odvodit, a to podle 

následujících rovnic: 

 𝐹𝛽 =  𝐹𝛽𝛾
𝐻𝛽

𝐻𝛽+𝐻𝛾
 (%) a  (10) 

 𝐹𝛾 = 𝐹𝛽𝛾
𝐻𝛾

𝐻𝛽+𝐻𝛾
  (%). (11) 

Chyba je dána chybou přístroje, což je ± 2 %. 

3.3.4 Elektrická charakterizace 

U vybraných vzorků byla stanovena dielektrická konstanta ε, ztrátový činitel tan δ a nábojový 

piezoelektrický koeficient d33 (viz kapitola 2.1.2). 

Dielektrická konstanta byla stanovena pomocí LCR metru Agilent s přídavným 

dielektrickým zkušebním zařízením Agilent 16451B. Standardně se mezi jeho elektrody vloží 

měřený vzorek, kterou prochází střídavý proud o frekvenci 1 kHz. Pomocí změřené kapacity 

vzorku C je možné vypočítat dielektrickou konstantu materiálu εr podle vzorce: 

 휀𝑟 =
𝑡.𝐶

𝐴.𝜀0
 (-), (12) 

kde t je tloušťka vzorku, A plocha přiložených elektrod a ε0 permitivita vakua. 

V případě vláknitých struktur je ovšem obtížné určit tloušťku vzorku, kapacita proto 

byla měřena při různých vzdálenostech elektrod a obrácené hodnoty naměřených kapacit 

v závislosti na vzdálenosti elektrod byly vyneseny do grafu a proloženy přímkou. Pomocí 

směrnice této přímky k pak byla určena dielektrická konstanta vzorku podle vzorce: 

 휀𝑟 =
1

𝐴.𝑘.𝜀0
 (-). (13) 

Každé měření bylo provedeno pro každý vzorek dvakrát při 3 - 6 různých 

vzdálenostech elektrod. Pomocí LCR metru byl změřen také ztrátový činitel tan δ daného 

vzorku. 

Nábojový piezoelektrický koeficient d33 byl změřen zatížením vzorku silou přibližně 

0,5 N a pomocí elektrometru byl snímán indukovaný náboj na vzorku. Poměrem 

indukovaného náboje a použitého zatížení byl vypočítán d33.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Optimalizace procesu 

4.1.1 Vliv koncentrace roztoku 

Pro studium vlivu koncentrace polymerního roztoku na jeho zvláknitelnost a morfologii 

připravených vláken bylo na základě literárních dat [25-27, 37-38] zvoleno rozpětí 

koncentrací 10 hm.% - 25 hm.% PVDF275 v DMF/Ac (7:3). Roztok s 10 hm.% PVDF275 

nebylo možno zvláknit, nízká viskozita patrně vedla k nedostatečné mezimolekulární 

soudržnosti. Vlákna připravená z roztoků PVDF275 o koncentraci 15 hm.%, 20 hm.% 

a 25 hm.% lze vidět na obr. 20. 

a) b) 

  

c) d) 

  

Obr. 20: Mikrostruktura vláken připravených z: a) 15 hm.% PVDF275 (vzorek A), b) 20 

hm.% PVDF275 (vzorek B), c) 25 hm.% PVDF275 (vzorek C) a d) 25 hm.% PVDF275 

(vzorek C-detail). 
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Pro popsané vzorky byly vypočteny parametry tloušťky vláken: průměr, medián, 

minimální a maximální hodnota tloušťky vláken, které jsou shrnuty v tab. 6. 

Tab. 6: Souhrn vybraných statistických dat pro tloušťky vláken vzorků A, B a C. 

Vzorek Průměr [nm] Medián [nm] Minimum [nm] Maximum [nm] 

A (15 hm.%) 46 39 16 115 

B (20 hm.%) 90 79 38 228 

C (25 hm.%) 258 225 98 672 

 

Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků A, B a C je zobrazen na obr. 21. 

 

Obr. 21: Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků A, B a C. 

Z dat vyplývá, že medián i průměr tloušťky vláken roste s rostoucí koncentrací 

polymerního roztoku. Se zvyšující se koncentrací byla připravena vlákna s průměrem od 

46 nm do 260 nm. Podobné výsledky ukázaly autoři  Matabola a Moutloali [39], kteří dosáhli 

při koncentraci 22 hm.% PVDF tloušťky vláken okolo 100 nm a při koncentraci 24 hm.% 

PVDF tloušťky vláken okolo 150 nm. 

Ze SEM snímků na obr. 20 je vidět, že se vzrůstající koncentrací ubývalo defektů ve 

formě kapek či jiných nepravidelností vláken. Z tohoto pohledu se nejvíce koncentrovaný 

roztok jevil jako optimální, avšak praktické využití této koncentrace limituje jeho viskozita za 

laboratorní teploty. Pro další experimenty byl z tohoto důvodu dále využíván roztok 

o koncentraci 20 hm.%. 
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4.1.2 Vliv elektrického pole 

Pro studium vlivu napětí elektrického pole na zvláknitelnost prekurzoru a morfologii vláken 

byl zvlákněn roztok 20 hm.% PVDF275 v DMF/Ac (7:3) při napětí 30 kV – 60kV. Napětí do 

30 kV bylo nedostatečné pro zvláknění daného roztoku. Mikrostruktury vláken připravených 

při napětí 30 kV (vzorek D), 40 kV (vzorek B) a 60 kV (vzorek E) jsou vidět na obr. 22. 

a) b) 

  

c)  

 

 

Obr. 22: Mikrostruktura vláken připravených při: a) 30 kV (vzorek D), b) 40 kV (vzorek B) a 

c) 60 kV (vzorek E). 

Průměr, medián, minimální a maximální hodnota tloušťky vláken pro vzorky D, B a E 

jsou vypsány v tab. 7. 

Tab. 7: Souhrn vybraných statistických dat pro tloušťky vláken vzorků D, B a E. 

Vzorek Průměr [nm] Medián [nm] Minimum [nm] Maximum [nm] 

D (30 kV) 101 95 36 251 

B (40 kV) 90 79 38 228 

E (60 kV) 94 96 49 179 
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Krabicový graf pro tyto vzorky a jejich tloušťky vláken je zobrazen na obr. 23. 

 

Obr. 23: Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků D, B a E. 

Z dat vyplývá, že nejnižší průměr i medián tloušťky vláken se objevuje u vzorku B, 

tedy při 40 kV. Rozdíl těchto hodnot oproti vzorkům D a E je však zanedbatelný. Defekty se 

objevují ve větším množství u všech vzorků, napětí v tomto rozmezí tedy nemá výrazný vliv 

na morfologii vláken.  

Při použité vzdálenosti emitoru a kolektoru 17 cm odpovídá 30 kV elektrickému poli 

o intenzitě 1,8 kV/cm, 40 kV ≈ 2,4 kV/cm a 60 kV ≈ 3,5 kV/cm. Všechny vzorky připravené 

pomocí těchto napětí měli průměrnou hodnotu okolo 100 nm. K podobnému výsledku došel 

i tým Chansaengsri et al. [25], který použil elektrické pole o intenzitě 2,5 kV/cm s výslednou 

průměrnou tloušťkou vláken 100 nm - 200 nm. Naproti tomu tým Gee et al. [26], který použil 

pro zvláknění 12 hm.% PVDF//DMF/Ac elektrické pole o nižší intenzitě (0,64 kV/cm), 

připravil vlákna s mnohem vyšší průměrnou tloušťkou, a to 415 nm.  
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4.1.3 Vliv tloušťky jehly 

Dalším studovaným parametrem byla tloušťka jehly a její vliv na morfologii vláken při napětí 

30 kV a 40 kV. Byly použity dvě tloušťky označeny 21 G (0,514 mm) a 17 G (1,067 mm). 

Všechny dosavadní vzorky (A-E) byly připraveny pomocí jehly o průměru 21 G a u všech 

zároveň vznikaly defekty, byly tedy připraveny vzorky s použitím jehly o průměru 17 G, a to 

F (při 30 kV) a G (při 40 kV). Snímky ze SEM pro vzorky F a G jsou zobrazeny na obr. 24. 

Za stejných podmínek pouze s použitím užší jehly byly připraveny vzorky D a B, jejichž 

snímky ze SEM jsou na obr. 22a a 22b. 

a) b) 

  

Obr. 24: Mikrostruktura vláken připravených jehlou o průměru 17 G při: a) 30 kV (vzorek F) 

a b) 40 kV (vzorek G). 

Průměr, medián, minimální a maximální hodnota tloušťky vláken pro vzorky D, B 

(jehla 21 G) a F, G (jehla 17 G) jsou vypsány v tab. 8. 

Tab. 8: Souhrn vybraných statistických dat pro tloušťky vláken vzorků D, B, F a G. 

Vzorek Průměr [nm] Medián [nm] Minimum [nm] Maximum [nm] 

D (21 G, 30 kV) 101 95 36 251 

B (21 G, 40 kV) 90 79 38 228 

F (17 G, 30 kV) 79 77 39 199 

G (17 G, 40 kV) 78 72 36 184 
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Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků D, B, F a G je zobrazen na obr. 25. 

 

Obr. 25: Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků D, B, F a G. 

Mezi vzorky připravovanými jehlou o průměru 21 G a 17 G nebyl v množství defektů 

zaznamenán výrazný rozdíl. Z dat ovšem vyplývá, že průměrná tloušťka vláken u vzorků 

připravovaných tlustší jehlou (17 G) se pohybuje okolo 80 nm, což je méně než při použití 

jehly o průměru 21 G (90 - 100 nm). Při použití jehly o větším průměru tedy došlo k poklesu 

průměrné tloušťky vláken. Ke stejnému závěru došel tým Ribeiro et al. [40], který při použití 

jehly o průměru 22 G připravil PVDF vlákna o tloušťce 495 nm a při použití jehly o průměru 

16 G připravil vlákna o tloušťce 144 nm. Vzorky F a G mají zároveň menší rozptyl hodnot 

tloušťky vláken a jehla o větším průměru je vhodnější i z praktických důvodů, nadále tedy 

byly vzorky připravovány pomocí jehly o průměru 17 G. 

U vzorků D, B, F a G je průměr vláken vždy nižší při použití napětí 40 kV v porovnání 

s 30 kV. Pokles průměru vláken s rostoucím napětím potvrdily i práce [39, 40], nadále jsou 

tedy vzorky připravovány při 40 kV. 
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4.1.4 Vliv rozpouštědla 

V dalších experimentech byl studován vliv rozpouštědla PVDF na morfologii vláken. Byl 

porovnáván DMF a DMSO a jejich směsi s Ac. Byly tedy připraveny následující vzorky: 

H v čistém DMF, CH v DMF/Ac (7:3), I v čistém DMSO a J v DMSO/Ac (7:3). Snímky 

těchto vzorků ze SEM jsou zobrazeny na obr. 26. Nejčastěji používaná rozpouštědla pro 

zvlákňování PVDF jsou právě DMF, DMSO. Přídavek acetonu by měl zrychlit odpařování 

rozpouštědla a snížit tak počet defektů ( viz kapitola 2.3.1), jeho obsah v rozpouštědle se dle 

publikovaných výsledků běžně pohybuje mezi 5 až 40 obj.% [26, 41]. 

a) b) 

  

c) d) 

  

Obr. 26: Mikrostruktura vláken připravených za použití rozpouštědla: a) DMF(vzorek H), b) 

DMF:Ac (7:3, vzorek CH), c) DMSO (vzorek I) a d) DMSO/Ac (7:3, vzorek J). 
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Průměr, medián, minimální a maximální hodnota tloušťky vláken pro vzorky H, CH, I 

a J jsou vypsány v tab. 9. 

Tab. 9: Souhrn vybraných statistických dat pro tloušťky vláken vzorků H, CH, I a J. 

Vzorek Průměr [nm] Medián [nm] Minimum [nm] Maximum [nm] 

H (DMF) 84 73 30 168 

CH (DMF/Ac) 319 268 116 810 

I (DMSO) 137 136 85 204 

J (DMSO/Ac) 396 379 295 629 

Krabicový graf pro tyto vzorky a jejich tloušťky vláken je zobrazen na obr. 27. 

 

Obr. 27: Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků H, CH, I a J. 

Z uvedených dat vyplývá, že při použití rozpouštědla obsahujícího aceton roste průměr 

tloušťky vláken, a to jak v případě DMF, tak i v případě DMSO. Důvodem je urychlení 

odpaření díky přítomnosti acetonu a tím zkrácení doby tvorby vlákna [42, 43]. Průměr 

i medián je zároveň vyšší při použití rozpouštědla obsahujícího DMSO oproti rozpouštědlu 

obsahujícímu DMF, což potvrzuje i výzkum Gee et al. [26]. Naopak výskyt defektů je vyšší 

při použití rozpouštědla bez acetonu a také při použití DMF ve srovnání s DMSO. DMSO je 

současně polárnější než DMF, což by mohlo přispět k výsledné polarizaci PVDF 

(viz kapitola 2.2.2). Poroto byl v dalších experimentech jako rozpouštědlo použit DMSO/Ac 

v poměru 7:3. Pro zvláknění prekurzoru s tímto rozpouštědlem bylo stanoveno optimální 

napětí 50 kV. 
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4.1.5 Vliv povrchově aktivních látek 

U dalších vzorků byl zkoumán vliv přidaných povrchově aktivních látek, které mohou pomoci 

snížit povrchové napětí roztoku a ovlivnit tak zvláknitelnost a morfologii vláken (viz kapitola 

2.3.1). Pokud se zároveň jedná o iontovou povrchově aktivní látku, může napomoci další 

polarizaci PDVF. Použité povrchově aktivní látky v této práci byly následující: TWEEN pro 

vzorek K, SPAN pro vzorek L, CTAB pro vzorek M a TRITON pro vzorek N. CTAB je jako 

jediná z uvedených iontová povrchově aktivní látka, ostatní jsou neiontové. Snímky ze SEM 

pro vzorky K, L, M a N jsou zobrazeny na obr. 28. 

a) b) 

  

c) d) 

  

Obr. 28: Mikrostruktura vláken připravených s použitím povrchově aktivní látky: a) TWEEN  

(vzorek K), b) SPAN (vzorek L), c) CTAB (vzorek M) a d)TRITON (vzorek N). 
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Průměr, medián, minimální a maximální hodnota tloušťky vláken pro vzorky K, L, M 

a N jsou vypsány v tab. 10. 

Tab. 10: Souhrn vybraných statistických dat pro tloušťky vláken vzorků K, L, M a N. 

Vzorek Průměr [nm] Medián [nm] Minimum [nm] Maximum [nm] 

K (TWEEN) 112 111 40 154 

L (SPAN) 211 192 109 346 

M (CTAB) 229 211 146 411 

N (TRITON) 221 217 136 415 

Krabicový graf pro tyto vzorky a jejich tloušťky vláken je zobrazen na obr. 29. 

 

Obr. 29: Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků K, L, M a N. 

Z dat vyplývá, že při použití povrchově aktivní látky TWEEN (vzorek K) byl medián 

i průměr tloušťky vláken nejnižší v porovnání s ostatními povrchově aktivními látkami, 

zároveň se ale zvýšil počet defektů. U vzorků L, M a N se jejich průměr i medián tlouštěk 

vláken od sebe příliš neliší, jsou však nižší než u vláken bez jakékoli povrchově aktivní látky. 

Při použití CTAB se vyskytuje nejméně defektů a vlákna jsou homogenní. Pozitivní vliv 

iontových povrchově aktivních látek potvrdili také práce [37, 38], ve kterých byly použity 

látky Capstone FS-66 a tetrabutylamonium chlorid (TBAC). Pro další experimenty plnění 

vláken keramickými částicemi byla tedy vybrána povrchové aktivní látka CTAB, která by 

mohla mít další pozitivní efekt na homogenní dispergaci nanočástic v polymerním roztoku. 
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4.1.6 Vliv CTAB na kompozitní vlákna plněná BT nanočásticemi 

Jak bylo zmíněno v rešerši, příprava kompozitů vlákno/nanočástice může vést k vylepšení 

jejich piezoelektrických vlastností a potenciálně k širším aplikacím. Pro přípravu částicových 

vláknitých kompozitů byly vybrány nanočástice BT a BCZT syntetizované metodou sol-gel, 

které byly úspěšně využity pro přípravu objemové piezokeramiky [35]. Připravené suspenze 

s obsahem 20 hm.% BT v PVDF275//DMSO/Ac bez CTAB (vzorek O) a s CTAB (vzorek P) 

byly spinovány za podmínek uvedených v tab. 3 a jejich mikrostrukturu lze vidět na obr. 30:  

a) b) 

  

c) d) 

  

Obr. 30: Mikrostruktura vláken při plnění nanočásticemi BT a) bez použití CTAB (vzorek O) 

b) vzorek O (detail), c) s použitím CATB (vzorek P) a d) vzorek P (detail). 

Průměr, medián, minimální a maximální hodnota tloušťky vláken pro vzorky O a P 

jsou vypsány v tab. 11. 

Tab. 11: Souhrn vybraných statistických dat pro tloušťky vláken vzorků O a P. 

Vzorek Průměr [nm] Medián [nm] Minimum [nm] Maximum [nm] 

          O (BT) 419 369 236 800 

P (BT, CTAB) 294 304 184 439 
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Krabicový graf pro tyto vzorky a jejich tloušťky vláken je zobrazen na obr. 31. 

 

Obr. 31:  Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků O a P. 

Z dat vyplývá, že kompozitní vlákna obsahující CTAB mají menší průměr i rozptyl 

hodnot tloušťky vláken než vlákna bez CTAB. Tým Lee et al. [33] připravil kompozitní 

nanovlákna z prekurzoru o 16 hm.% BT nanočástic přidaných do roztoku 20 hm.% PVDF 

v DMF/Ac (3:2) s přídavkem TBAC, která měla průměr okolo 200 nm. U vzorků O a P byly 

průměry vláken vyšší, a to 419 nm (O) a 294 nm (P), což může být způsobeno větším 

množstvím částic nebo použitím jiného rozpouštědla (viz 4.1.4). Rozdíl mezi vzorky O a P 

není zásadní. Z časových důvodů byly proto další experimenty zaměřeny pouze na přípravu 

vláken bez povrchově aktivních látek, nicméně jejich vliv na morfologii kompozitních vláken 

bude dále separátně studován.  

 

 

Výše uvedené experimenty a výsledky umožnily vyhodnotit jako nejvhodnější prekurzor pro 

přípravu nanovláken s homogenní mikrostrukturou prekurzor 20 hm.% PVDF275 v 

DMSO/Ac (7:3). Optimální parametry pro jeho electrospinning byly stanoveny následovně:  

 vzdálenost kolektoru a emitoru = 20 cm,  

 napětí = 50 kV,  

 dávkování = 30 μl/min,  

 otáčky kolektoru = 2 000 otáček/min a  

 průměr jehly = 17 G. 
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4.2 Charakterizace vláknitých struktur 

Výsledky popsané v předchozí kapitole 4.1 ukázaly možnosti přípravy čistě 

polymerních nebo kompozitních vláknitých struktur, které jsou potenciální pro využití 

v piezoaplikacích. Pro jejich další studium byly připraveny vrstvy PVDF nebo PVDF 

plněného BT nebo BCZT nanočásticemi. Tyto vrstvy byly připraveny při zjištěných 

optimálních podmínkách zvlákňování po dobu 100 min (viz tab. 3), což odpovídá depozici 

vrstvy vláken s tloušťkou kolem 100 m. Řez vrstvou je vidět na obr. 32. Tyto vrstvy byly 

charakterizovány z pohledu mikrostruktury, fázového složení a základních elektrických 

charakteristik, jako piezomateriál potenciální pro energy harvesting. 

 

Obr. 32: Řez vrstvou PVDF připraveným pomocí electrospinningu po dobu 100 min.  

Fázové složení vybraných vzorků (J, Q-W) bylo analyzováno kombinací dvou metod, 

a to rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR). 

Pomocí rentgenové difrakce byl potvrzen obsah PVDF, případně BCZT nebo BT. Pomocí 

FTIR byl zároveň kvantifikován relativní obsah jednotlivých PVDF fází. 

4.2.1 Polymerní vlákna 

Pro elektrostatické zvlákňování se používá PVDF o různých hmotnostně středních 

molekulových hmotnostech [41]. Molekulová hmotnost PVDF výrazně ovlivňuje viskozitu 

roztoku a tedy i proces zvlákňování (viz kapitola 2.3.1). Cílem této části bylo popsat vliv 

molekulové hmotnosti a usměrnění vláken na jejich morfologii, složení a elektrické vlastnosti. 

Byly tedy připraveny vzorky z PVDF o hmotnostně středních molekulových hmotnostech 180 

000, 275 000 a 530 000 g/mol, přičemž PVDF o 275 000 g/mol byl použit pro vzorky A-P. 

První trojice vzorků o různých molekulových hmotnostech byla připravena při 

maximální rychlosti rotace kolektoru 2 000 otáček/min tak, aby se vlákna ukládala na 

kolektoru maximálně usměrněně. Stejné vzorky byly připraveny při 300 otáčkách/min, kdy 

došlo k neusměrněnému ukládání vláken na kolektor. Vzorky připravené z PVDF530 jsou 

zvlákněné z 15% roztoku PVDF530 z důvodu nemožnosti zvláknit příliš viskózní 20% 

roztok. 
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Usměrněná vlákna byla připravena z PVDF180 (vzorek Q), PVDF275 (vzorek J) a PVDF530 

(vzorek R) při rotaci kolektoru 2 000 otáček/min. Snímky ze SEM pro tyto vzorky jsou 

zobrazeny na obr. 33. 

a) b) 

  

c)  

 

 

Obr. 33: Mikrostruktura usměrněných vláken z PVDF o různých hmotnostně středních 

molekulových hmotnostech: a) 180 000 g/mol (vzorek Q), b) 275 000 g/mol (vzorek J) a c) 

530 000 g/mol (vzorek R). 
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Neusměrněná vlákna byla připravena z PVDF180 (vzorek S), PVDF275 (vzorek T) 

a PVDF530 (vzorek U) při rotaci kolektoru 300 otáček/min. Snímky ze SEM pro tyto vzorky 

jsou zobrazeny na obr. 34. 

a) b) 

  

c)  

 

 

Obr. 34: Mikrostruktura neusměrněných vláken z PVDF o různých hmotnostně středních 

molekulových hmotnostech: a) 180 000 g/mol (vzorek S), b) 275 000 g/mol (vzorek T) a c) 530 

000 g/mol (vzorek U). 

Parametry tloušťky vláken: průměr, medián, minimální a maximální hodnota pro vzorky Q, J 

a R a S, T a U jsou vypsány v tab. 12. 

Tab. 12: Souhrn vybraných statistických dat pro tloušťky usměrněných a neusměrněných 

vláken vzorků J a Q-U. 

Otáčky/min 
Mw 

[g/mol] 
Vzorek 

Průměr 

[nm] 

Medián 

[nm] 

Minimum 

[nm] 

Maximum 

[nm] 

2 000 

180 000 Q 305 295 192 587 

275 000 J 396 379 295 629 

530 000 R 896 869 165 2030 

300 

180 000 S 305 316 137 472 

275 000 T 1335 1317 642 1889 

530 000 U 525 532 165 931 
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Krabicový graf pro usměrněné vzorky Q, J a R a jejich tloušťky vláken je zobrazen na 

obr. 35 a pro neusměrněné vzorky S, T a U a jejich tloušťky vláken je zobrazen na obr. 36. 

 

Obr. 35: Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků Q, J a R. 

 

Obr. 36: Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků S, T a U. 



41 

 

Z obr. 33 je vidět, že nižší molekulové hmotnosti PVDF poskytují při vysoké rychlosti 

depozice vlákna homogennější a přímější než PVDF530 (vzorek R), která obsahují 

jednoznačně nejvíce defektů a mají zároveň nejvyšší průměr i rozptyl tlouštěk vláken. Vlákna 

z PVDF180 (vzorek Q) mají průměr (kolem 300 nm) přibližně o 100 nm nižší než vlákna 

z PVDF275 (vzorek J). U obou těchto vzorků jsou vlákna bezdefektní a s nízkým rozptylem 

tlouštěk (viz obr. 35). 

Nižší rychlost depozice odpovídá neuspořádaným a nepravidelným vláknům, jak je 

vidět na obr. 34. Z grafu na obr. 36 je patrný výrazný rozdíl v tloušťce vláken mezi vzorky S 

(PVDF180) a T (PVDF275). Zatímco vzorek S má průměr vláken kolem 300 nm, průměr 

vláken vzorku T značně převyšuje 1 μm, oproti usměrněným vláknům z PVDF 275 

(vzorek J), která mají průměr kolem 400 nm. Vlákna připravená z PVDF530 (vzorek U) 

obsahují i jako neusměrněná velké množství defektů. Obecně lze vypozorovat pouze trend 

rostoucí tloušťky vláken s molekulovou hmotností, což potvrzuje předešlé výsledky. 

Předpoklad snížení průměru vláken v důsledku vyšší rychlosti rotace kolektoru nebyl jasně 

potvrzen. Odchylka od očekávané závislosti růstu tloušťky vláken s rostoucí molekulovou 

hmotností mohla být způsobena příspěvkem mnoha defektů ve vzorku U (PVDF530). Ty 

vznikaly patrně kvůli vysoké viskozitě (molekulové hmotnosti) roztok a výsledná struktura 

tak přinesla široké rozpětí vzniklých útvarů od zaoblených shluků po vlákna s relativně 

malým průměrem tlouštěk. Ten však z tohoto pohledu není reprezentativní sledovanou 

hodnotou. Podobné výsledky uvádí práce týmu Tarasova et al. [37], který následně dosáhl 

zlepšení morfologie těchto vláken po ultrazvukové homogenizaci roztoku, což může být 

inspirací pro další výzkum v tomto směru. 

 

Připravené vláknité vrstvy byly dále analyzovány pro zjištění fázového složení. Graf 

závislostí intenzity rentgenové difrakce na jejím úhlu pro vzorky J a Q-U je zobrazen na 

obr. 37. U všech závislostí lze vidět výrazný pík pro difrakční úhel 2θ ≈ 20°, což odpovídá 

difrakčnímu úhlu pro PVDF. Rentgenová difrakce tedy potvrdila obsah PVDF ve všech těchto 

připravených vzorcích. Vzhledem k překrývajícím se píkům jednotlivých fází a bez pomoci 

standardu (neexistují čisté fáze jako standard) nelze kvantifikovat jejich obsah a pro stanovení 

podílů fázi proto byla využita infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR). 

 

Obr. 37: Graf závislostí intenzity rentgenové difrakce na jejím úhlu pro vzorky J a Q-U. 
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Relativní obsahy fází PVDF získané z FTIR jsou vypsány v tab. 13 a jejich poměry graficky 

znázorněny ve sloupcovém grafu (obr. 38). 

Tab. 13: Relativní obsahy fází α, β a γ v hm.% ve vzorcích J a Q-U. 

Otáčky/min 180 Fα Fβ Fγ 275 Fα Fβ Fγ 530 Fα Fβ Fγ 

2 000 Q 3,71 92,05 4,25 J 5,78 82,66 11,56 R 20,25 55,85 23,89 

300 S 18,33 64,71 16,96 T 14,81 72,91 12,28 U 9,69 77,71 12,60 

     

Obr. 38: Sloupcové grafy pro obsah fází α, β a γ ve vzorcích a) Q a S (Mw = 180 000 g/mol), 

b) J a T (Mw = 275 000 g/mol) a c) R a U (Mw = 530 000 g/mol). 

Z dat vyplývá, že u usměrněných vzorků podíl β fáze klesá s rostoucí hmotnostně 

střední molekulovou hmotností, z 92 % až k 56 %. Vzorek R obsahuje výrazně nejméně β 

fáze a nejvíce α fáze. To může být způsobené množstvím defektů, které souvisí 

s nedostatečným protažením vláken (obr. 33c).  

Naopak u neusměrněných vzorků obsah β fáze roste s rostoucí hmotnostně střední 

molekulovou hmotností. Vzorek U (PVDF535) měl tedy nejvyšší množství  fáze (78%) 

z těchto vzorků, obsahuje však nejvíce defektů (obr. 34c).  

Pokud tedy vzorky porovnáme jako materiál pro potenciální piezoaplikace, kdy je 

nutná maximální homogennost struktury bez defektů, je evidentní, že z pohledu obsahu 

piezoaktivní β fáze (případně  fáze) jsou perspektivní usměrněné vzorky s nižšími 

molekulovými hmotnostmi. Dle publikovaných výsledků [36] lze pomocí electrospinningu 

dosáhnout obsahu β fáze až 86 %. Tým Gee et al. [26] připravil PVDF//DMSO/Ac 

nanovlákna o obsahu β fáze 87,4 ± 1,05 %. U vzorku Q (usměrněná vlákna z PVDF180) bylo 

stanoveno procento β fáze na 92,05 %, což převyšuje výše citované údaje a ukazuje efektivní 

cestu přípravy funkčních piezomateriálů.  
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U studovaných vzorků byly dále sledovány elektrické charakteristiky. Naměřené elektrické 

vlastnosti usměrněných vzorků Q, J a R, stejně jako neusměrněných vzorků S, T a U, jsou 

shrnuty v tab. 14. 

Tab. 14: Měřené elektrické vlastnosti vzorků J a Q-U. 

Otáčky/min Mw [g/mol] Vzorek εr [-] tan δ [-] d33 [pC/N] 

2 000 

180 000 Q 2,52 0,004 6 ± 9% 

275 000 J 2,75 0,005 13 ± 6% 

530 000 R 2,60 0,002 7 ± 8% 

300 

180 000 S 3,28 0,005 4 ± 8% 

275 000 T 4,50 0,003 5 ± 8% 

530 000 U 2,50 0,002 15 ± 3% 

Z tabulky vyplývá, že hodnoty dielektrické konstanty, stejně jako ztrátového činitele, 

jsou pro vzorky s usměrněnými vlákny Q, J a R srovnatelné, pohybují se od 2,52 do 2,75, 

respektive od 0,002 do 0,005. Nejvyšší hodnota d33 (13 pC/N) odpovídá vzorku J, měl tedy 

nejlepší piezoelektrickou odezvu. To ovšem neodpovídá obsahu β fáze, který je nejvyšší 

u vzorku Q. Tento rozpor může být způsoben způsobem měření elektrických vlastností 

vláknitých vzorků, pro který není doposud zavedený standardizovaný postup. Nepravidelnost 

vláknité struktury tedy může do měření používané pro kompaktní vrstvy zanášet nepřesnosti. 

Z neusměrněných vzorků měl nejvyšší hodnotu d33 koeficientu (15 pC/N) a zároveň nejnižší 

dielektrickou konstantu (2,5) má vzorek U připravený z PVDF530.  

Hodnota dielektrické konstanty pro protaženou PVDF fólii se dle [12] rovná 13 

a piezoelektrická konstanta  d33 = 20 pC/N. Oba parametry jsou u všech vzorků nižší, což je 

pravděpodobně způsobeno vláknitou strukturou námi připravených vzorků, kdy můžeme tuto 

strukturu považovat jako kompozit PVDF/vzduch. Složka vzduchu přispívá ke snížení daných 

parametrů. Dalším aspektem, který činí námi naměřené elektrické hodnoty neporovnatelné 

s dosud publikovanými výsledky je samotná metodika měření, která není pro vláknité 

struktury tohoto typu standardizovaná. Přístupy k měřením a tím i výsledky se mohou 

odlišovat. Další výzkum se proto zaměří také na optimalizaci měření elektrických 

a piezoelektrických vlastností vláknitých struktur. 

Výše uvedené výsledky:  

Studium vlivu hmotnostně střední molekulové hmotnosti a rotace kolektoru na morfologii, 

složení a elektrické vlastnosti PVDF vláken lze shrnout následovně: 

 Rentgenová difrakce potvrdila přítomnost PVDF u všech vzorků J a O-U. 

 Vlákna z PVDF180 usměrněná i neusměrněná mají nejnižší tloušťku vláken, zároveň není 

zásadní rozdíl v morfologii mezi usměrněnými a neusměrněnými vlákny. Průměr tloušťky 

usměrněných a neusměrněných vláken je téměř stejný, u usměrněných vláken je vyšší 

podíl β fáze i lepší elektrické vlastnosti pro piezoaplikace. 

 Vlákna z PVDF275 mají v případě neusměrněných vláken výrazně vyšší tloušťku vláken 

než v případě usměrněných, dokonce vyšší než 1 μm. Usměrněná i neusměrněná vlákna 

z PVDF275 mají zároveň v obou případech větší průměr vláken než vlákna z PVDF180. 

Stejně jako u PVDF180, procento β fáze je vyšší a piezoelektrické vlastnosti jsou lepší 
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v případě usměrněných vláken. 

 U vláken z PVDF530 vznikala vlákna s menším průměrem naopak při menších otáčkách 

kolektoru, stejně jako vzrostlo procento β fáze a zlepšily se piezoelektrické vlastnosti. 

To může být způsobeno poklesem defektů a tím i lepším protažením vláken. Množství 

defektů však bylo vysoké u obou vzorků. Jeho praktické využití jako materiálu pro 

piezoaplikace však musí být podpořeno optimalizací zvláknění z pohledu eliminace 

tvorby defektů a zvýšení homogennosti struktury. 

4.2.2 Polymerní vlákna plněná keramickými nanočásticemi 

Polymerní PVDF vlákna byla naplněna keramickými nanočásticemi připravenými postupem 

podle [35]. Vzorek V je 20% roztok PVDF plněný 20 hm.% nanočástic BCZT (ve formě 

50hm.% suspenze) a analogicky byl připraven vzorek W, pouze plněný nanočásticemi BT. 

Snímky ze SEM těchto vzorků jsou zobrazeny na obr. 39. 

a) b) 

  

c) d) 

  

Obr. 39: Mikrostruktura kompozitních vláken PVDF s  a) BCZT nanočásticemi (vzorek V)       

 b) vzorek V (detail) a c) BT nanočásticemi (vzorek W),  d) vzorek W (detail). 
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Parametry tloušťky vláken: průměr, medián, minimální a maximální hodnota tloušťky 

vláken pro vzorky V a W jsou shrnuty v tab. 15. Pro porovnání jsou ke vzorkům V a W 

přidány hodnoty pro vzorek J, který byl připraven za stejných podmínek pouze bez plnění 

částicemi. 

Tab. 15: Souhrn vybraných statistických dat pro tloušťky vláken vzorků V, W a J. 

Vzorek Průměr [nm] Medián [nm] Minimum [nm] Maximum [nm] 

V (BCZT) 328 324 212 477 

W (BT) 310 310 167 423 

J  396 379 295 629 

 

Krabicový graf pro tyto vzorky a jejich tloušťky vláken jsou zobrazeny na obr. 40. 

 

Obr. 40: Krabicový graf pro tloušťky vláken vzorků V, W a J. 

Z obr. 39 je vidět (v porovnání s čistými PVDF vláky viz obr. 33), že keramické 

nanočástice byly v prekurzoru a při spinování relativně dobře dispergovány a jejich rozložení 

je ve vlákně homogenní a bez větších defektů nebo shluků. Pro oba typy kompozitů je 

průměrná tloušťka nanovláken srovnatelná, po zaokrouhlení 300 nm. Množství defektů je 

taktéž srovnatelné. Tloušťky vláken jsou u plněných vláken menší než u vláken z čistého 

PVDF, což je způsobeno snížením koncentrace PVDF roztoku přidáním 50% suspenze 

nanočástic v rozpouštědle.  



46 

 

Rentgenová difrakce potvrdila obsah keramické BCZT, respektive BT fáze a polymerní 

PVDF ve vzorcích V, respektive W. Grafy závislostí intenzity rentgenové difrakce na jejím 

úhlu pro vzorky V, W a J jsou srovnány na obr. 41.  

a) V 

 

b) W 

 

c) J 

 

Obr. 41: Grafy závislostí intenzity rentgenové difrakce na jejím úhlu pro vzorek a) V 

(PVDF/BCZT), b) W (PVDF/BT) a c) J (PVDF).  
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Relativní obsahy jednotlivých fází PVDF zjištěné pomocí FTIR pro vzorky V a W jsou 

vypsány v tab. 16 a jejich poměry graficky znázorněny ve sloupcovém grafu na obr. 42. Pro 

porovnání jsou doplněny i data vzorku J (čisté PVDF). 

Tab. 16: Relativní obsahy fází α, β a γ v hm.% ve vzorcích V, W a J. 

Vzorek Fα Fβ Fγ 

V (PVDF/BCZT) 7,96 85,99 6,05 

W (PVDF/BT) 3,62 88,51 7,87 

J (PVDF) 5,78 82,66 11,56 

 

Obr. 42: Sloupcový graf pro obsah fází α, β a γ ve vzorcích V, W a J. 

Z dat FTIR vyplývá, že přítomnost keramických nanočástic výrazně neovlivnila 

fázové složení PVDF. Obsah β fáze je v plněných vláknech jen mírně vyšší (86-89%) a je pro 

oba typy částic srovnatelný. Obsah β fáze ve vzorcích naplňuje předpoklady pro jejich 

zamýšlený účel. 

Připravené kompozitní materiály byly dále studovány z pohledu elektrických charakteristik. 

Naměřené elektrické vlastnosti vzorků V, W jsou shrnuty a porovnány s vzorkem čistého 

PVDF J v tab. 17. 

Tab. 17: Měřené elektrické vlastnosti vzorků V, W a J. 

Vzorek εr [-] tan δ [-] d33 [pC/N] 

V (PVDF/BCZT) 2,54 0,020 11 ± 5% 

W (PVDF/BT) 2,31 0,025 16 ± 5% 

J (PVDF) 2,75 0,005 13 ± 6% 

    Z tabulky vyplývá, že nejvyšší hodnotu d33 koeficientu má vzorek W (16 pC/N), 

obsahující nanočástice BT, odpovídající je i nejvyšší podíl β fáze a nejnižší dielektrická 

konstanta. Plnění PVDF vláken BT nanočásticemi je proto perspektivní pro přípravu 

pokročilých kompozitních piezoaktivních materiálů. Naopak nejnižší d33 koeficient ze vzorků 

V, W a J má vzorek obsahující BZCT nanočástice. Vlákna obsahující keramické nanočástice 
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mají také řádově vyšší ztrátový činitel než všechna čistá PVDF vlákna (viz tab. 14 a 17).

  

Tým Chi et al. [31] připravil PVDF filmy plněné BT částicemi nebo BCZT 

nanovlákny. Pro oba vzorky byla získaná hodnota dielektrické konstanty přibližně 16 

a ztrátový činitel přibližně 0,05.  U vzorků V a W byla získaná hodnota dielektrické konstanty 

přibližně 2,5 a ztrátového činitele 0,02, oba parametry tedy mají nižší hodnotu než v případě 

[31], což je patrně způsobenou odlišnou (vláknitou) strukturou našich vzorků. 

Z uvedeného lze shrnout, že tloušťka vláken se přidáním keramických částic oproti čistému 

PVDF vláknu snížila. Obsah β fáze je u obou vzorků s částicemi mezi 85 a 90 %, u BT částic 

je procento vyšší než u BCZT částic. Stejně tak mají vlákna s BT částicemi lepší 

piezoelektrické vlastnosti než vlákna s BCZT částicemi. 
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ZÁVĚR 

Z hlediska homogenní morfologie s nanometrovou tloušťkou vláken byl jako nejvhodnější 

prekurzor pro elektrostatické zvlákňování zjištěn roztok 20 hm.% PVDF v DMSO/Ac (7:3). 

Optimální parametry pro jeho zvláknění pomocí electrospinningu byly určeny následovně: 

vzdálenost kolektoru a emitoru = 20 cm, napětí = 50 kV, dávkování = 30 μl/min, otáčky 

kolektoru = 2 000 otáček/min a průměr jehly = 17 G. Takto připravená vlákna PVDF jsou 

hladká bezdefektní a s průměrnou tloušťkou pod 400 nm. Zároveň byl potvrzen pozitivní vliv 

iontové povrchově aktivní látky CTAB. 

Bylo zjištěno, že se vzrůstající molekulovou hmotností prekurzoru se zvětšovalo 

množství defektů přispívajících k nehomogenní struktuře a současně usměrnění vláken při 

electrospinningu zvyšovalo průměrné tloušťky vláken. 

Nejvyšší objem β fáze byl zjištěn u usměrněných vláken z PVDF s nejnižší 

molekulovou hmotností, a to 92 %. Hodnoty dielektrické konstanty εr se pohybují mezi 2,5 

a 4,5, ztrátový činitel tan δ se pohybuje mezi 0,002 a 0,005 a nábojový piezoelektrický 

koeficient d33 má hodnoty mezi 4 a 15 pC/N. 

PVDF vlákna plněná nanočásticemi BT nebo BCZT měla průměrnou tloušťku vláken 

kolem 300 nm a obsah β fáze mezi 85 a 90 %.  Vzhledem k potenciální piezoaplikacím byly 

nejlepší hodnoty elektrických parametrů naměřeny pro kompozitní vlákna PVDF/BT 

s hodnotami: εr ≈ 2,5, tan δ ≈ 0,002 a d33 = 11, respektive 16 pC/N.  
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