
  

Abstrakt 

Predkladaná práca pojednáva o problematike nanočastíc, nanotechnológií a ich využití 

v oblasti dielektrík. Základným cieľom práce bolo vyrobiť sadu lakových vzoriek plnených 

nanočasticami, premerať časové závislosti absorbčných a resorbčných prúdov a sledovať 

zmeny dielektrických vlastností oproti lakovým vzorkám nenaplneným. Použitými materiálmi 

bola epoxidová živica TSA 220S plnená nanočasticami SiO2. 

 

 

Abstract 

This work deals with issues of nanoparts and nanotechnology and it’s applications in the 

sphere of dielectrics. Primary objective has been to make series of varnish samples filled with 

nanoparts. Then we have measured dependencies of absorber and resorber currents and we 

have been monitoring changes of dielectric properties against unfulfilled samples. Used 

materials were epoxy resin TSA 220S filled with nanoparts of SiO2. 
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Úvod 
Nanotechnológia, ktorá vždy znamenala niečo veľmi malé sa určite stala veľkou 

záležitosťou. Za posledných 10 rokov vzrástol počet publikácií o nanotechnológiach 

z priemeru 100 publikácií za rok na  priemer 10 000 publikácií za rok. [8] 

 Nanotechnológia zahŕňa techniky kontroly, úpravy, tvorenia materiálov a zariadení 

nanometrických rozmerov. Pod pojmom malé častice rozumieme malé súbory atómov alebo 

molekúl kovu, polovodičov alebo iných materiálov, ktoré majú rozmery niekoľko 

nanometrov. [9] 

 V súčasnosti sa až zdá, že od nanotechnológií sa očakáva, aby vyriešili všetky súčasné 

problémy v každej vedeckej oblasti počínajúc elektrotechnikou, cez medicínu až po biológiu. 

V rámci elektrickej a elektronickej oblasti boli vydané mnohé publikácie ako nanotrubice, 

nanodrôty, nanodiódy, jednoelektrónové nanotranzistory, nanosnímače ako napr. atómové 

mikroskopy, molekulárne pamäťové média, nanopočítače a dokonca Wheatstoneov mostík 

v nanomerítku. Avšak stále toho bolo málo preskúmaného a spracovaného v oblasti 

nanodielektrík.  

Pri výrobe každého zariadenia, obzvlášť elektrického je základným elementom vždy 

použitý materiál. [12] Aj preto sa kladie nemalé úsilie na skúmanie vlastností materiálov. Čím 

lepšie vlastnosti, pre finálny výrobok, bude skúmaný materiál mať, tým môže byť výrobok 

bezpečnejší, odolnejší, kvalitnejší, efektívnejší a vo väčšine prípadov mäsovej výroby potom 

aj lacnejší. 

U materiálov požívaných v elektrotechnike sa kladie základný dôraz na parametre ako 

napr. relatívna permitivita, stratový činiteľ, vnútorná a povrchová rezistivita, elektrická 

pevnosť či iné. V tejto práci bol výskum venovaný predovšetkým vnútornej rezistivite.  

Pozornosť tejto práce bola venovaná impregnačnému laku, konkrétne typu TSA 220S od 

firmy ARCO, ktorý bol plnený nanočasticami oxidu kremičitého firmy ALDRICH.  

Z praktického hľadiska bola pozornosť sústredená na výrobu lakových vzoriek plnených 

nanočasticami a sledovanie, či skúmanie elektrických zmien, alebo mechanických vlastností. 
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1 Teoretická časť 

 

1.1 Charakteristika dielektrík 

Dielektrikum je každá látka, ktorá sa polarizuje vo vonkajšom elektrickom poli. Pokiaľ 

dielektrikum neobsahuje voľne nosiče náboja (alebo ich obsahuje veľmi malo), označujeme 

ho ako izolant. Dielektrikum sa všeobecne vyznačuje malou mernou elektrickou vodivosťou. 

Ďalšie dôležité vlastnosti (podľa aplikácie) sú permitivita (dielektrická konštanta), stratový 

uhol, prierazne napätie, mechanické vlastnosti, tepelná vodivosť a iné. V elektrotechnike         

a elektronike sú používané ako materiál rôznych izolátorov, ako substrát pre dosku plošných 

spojov, v kondenzátoroch a v mnohých iných aplikáciách. 

Dielektrikum je izolant, ktorý má schopnosť polarizácie (teda byť polarizovaný)              

a následne so schopnosťou látky akumulovať po priložení elektrického pola elektrickú 

energiu (kondenzátor). Táto vlastnosť je využívaná u kondenzátorov, obzvlášť                  

u vysokofrekvenčných. Dielektrické materiály sú tiež užívané pri budovaní 

vysokofrekvenčných prenosových vedení.  

Každý izolant je súčasne dielektrikom, avšak všetky dielektriká nie sú izolanty. Ideálne 

dielektrikum neobsahuje žiadne voľné elektrické náboje, jeho vnútorná rezistivita je 

nekonečne veľká a vyznačuje sa veľkou elektrickou pevnosťou. Každý reálny izolant však 

obsahuje nepatrné množstvo voľných elektrických nábojov a je teda látkou s veľmi malou 

elektrickou vodivosťou. U elektroizolačných látok sa predpokladá, že sa jedná o vodivosť 

iontového charakteru, kde voľnými nositeľmi nábojov sú ionty prímesí a nečistôt. 

V praxi najviac dielektrických materiálov zastupujú pevné látky. Napríklad porcelán 

(keramický), sľuda, sklo, plasty a oxidy z rôznych kovov. Niektoré kvapaliny a plyny môžu 

slúžiť ako dobré dielektrické materiály. Suchý vzduch je znamenité dielektrikum                   

a je používaný v premenných kondenzátoroch a v nejakých typoch prenosových vedeniach. 

Vákuum je výnimočne účinné dielektrikum. 

Dôležitá vlastnosť dielektrika je jeho schopnosť podporovať elektrostatické pole pri 

minimálnych stratách energie vo forme tepla. Čím nižšia dielektrická strata (pomer strát 

energie na teplo), tým viac efektívny je dielektrický materiál. Materiál  s nízkou permitivitou 

obsahuje vákuum, suchý vzduch, a najviac čisté, suché plyny ako hélium a dusík. Materiály    

s malou dielektrickou stálosťou sú keramiky, destilovaná voda, papier, sľuda, polyetylén         

a sklo. Kovové oxidy majú  obecne  vysokú dielektrickú stálosť. [11] 
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1.2 Elektroizolačné laky 

Elektroizolačné laky sú základným prostriedkom pre dosiahnutie vhodných izolačných 

vlastností povrchov vodivých látok. Ich hlavnou vlastnosťou je kvapalné skupenstvo 

v okamžiku nanášania. Po vhodnom vytvrdení vzniká tenký lakový film rôzneho charakteru. 

Elektroizolačné laky sa skladajú takmer výhradne z pravých alebo kolonoidných 

roztokov. Pre dosiahnutie optimálnych vlastností je treba, aby bol nanesený povlak súvislý, 

dobre priliahol k podkladu, bol pružný, odolný, podľa charakteru, príslušným činidlám           

a vyhovujúci špecifickým požiadavkám. Na laky sa predovšetkým kladie požiadavka na 

splnenie požadovaných elektrických, ale aj iných vlastností. Často sa vyžaduje väčšia 

robustnosť upraveného výrobku (impregnačné laky na vláknité izolanty, laky na ochranu 

zapájaných dosiek plošných spojov). U lakov na drôty sa naopak požaduje uchovanie ich 

pružnosti a ohybnosti. Obecným požiadavkom je odolnosť voči nepriaznivým klimatickým 

podmienkam.  [17] 

Elektroizolačné laky možno z hľadiska použitia deliť na:  

1. impregnačné laky (napúšťacie laky),  

2. laky na drôty,  

3. laky na tkaniny, izolačné trubičky a papier,  

4. lepiace laky,  

Podľa chemickej povahy filmotvorných zložiek sa členia laky na:  

A. laky na báze prírodných živíc (liehové laky),  

B. laky na báze vysychavých olejov (olejové laky),  

C. laky na báze syntetických živíc a polymérov (čisté a modifikované syntetické laky).  

Liehové laky  

Ide o lkoholické roztoky prírodných polymérov (šelak, kopály). Používané prírodné 

živice majú väčšinou termoplastický charakter, takže laky sa nedajú použiť pre impregnáciu 

vinutí.  

Olejové laky  

Predstavujú kombináciu vysychavých rastlinných olejov s prírodnými alebo syntetickými 

živicami. Presychanie laku sa neobmedzuje len na odparenie rozpúšťadiel, ale je závislé 

hlavne na vzdušnej oxidácii, často i za zvýšených teplôt. 
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Laky na báze syntetických živíc a polymérov  

Základnou filmotvornou zložkou sú syntetické živice a vysokomolekulárne polyméry, 

často účelne modifikované (lekárske živice).  

Používajú sa:  

- bakelitové laky,  

- laky na báze modifikovaných fenolových živíc,  

- laky na báze termoplastických polymérov (polystyrénové ),  

- alkydové laky  

- glyptály (glycerinftalátové polyestery),  

- silikónové laky,  

- bezrozpúšťadlové laky - epoxidové, polyesterové, polyuretánové, silikónové. [17] 

 

1.3 Dielektrické vlastnosti elektroizolačných lakov 

Pre popis elektroizolačných lakov a elektroizolačných materiálov vôbec, sú používané 

tieto základné veličiny: relatívna permitivita, stratový činiteľ, vnútorná a povrchová 

rezistivita. 

Relatívna permitivita    je bezrozmerná fyzikálna veličina priamo súvisiaca 

s polarizáciou. Polarizácia je dej, kedy sa vplyvom vonkajšieho aj vnútorného elektrického 

poľa premiestňujú elektricky viazané náboje dielektrika zo svojich rovnovážnych polôh do 

nových, na malé obmedzené vzdialenosti, a ak obsahuje látka dipólové molekuly, natáčajú sa 

do smeru poľa. Relatívna permitivita je činiteľ úmernosti medzi elektrickou indukciou            

a intenzitou elektrického poľa, pričom je závislá na kmitočte pôsobiaceho elektrického poľa         

a teplote. Ako kmitočtová, tak aj teplotná závislosť relatívnej permitivity sa líši podľa druhu 

materiálu. Hodnota relatívnej permitivity s rastúcim kmitočtom klesá, na rozdiel od závislosti 

na teplote, kde môže dôjsť k rastu i poklesu. Relatívna permitivita sa stanoví z pomeru dvoch 

kapacít zo sťahu: 

0

´
C

Cx
, 

(1) 

kde xC  je kapacita kondenzátora s vloženým dielektrikom, 0C  kapacita vákuového 

kondenzátora rovnakých geometrických rozmerov. 
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Kapacitu vákuového kondenzátora možno spočítať vzťahom: 

h

S
C ef

00  , (2) 

kde 0  je permitivita vákua (8,854 . 10-12  F . m-1), efS  efektívna plocha meracej 

elektródy a h  vzdialenosť elektród, resp. hrúbka meraného vzorku. 

Stratový činiteľ tg  je mierou dielektrických strát a priamo súvisí so stratovým uhlom, 

čo je uhol doplňujúci fázový uhol   do 90 °. Stratový uhol zviera elektrická indukcia 

s intenzitou elektrického poľa. Stratový činiteľ je teda vyjadrením množstva strát, ku ktorým 

dôjde pri polarizácií dielektrika, v dôsledku vodivosti a ionizácie. Rovnako ako permitivita je 

stratový činiteľ bezrozmerná veličina, kmitočtovo a teplotne závislá. Tieto závislosti sa 

stanovujú z náhradného sériového alebo paralelného zapojenia. [11] 

 

Obr. 1 Paralélny náhradný obvod kondenzátora s dielektrikom 

 

Obr. 2 Sériový náhradný obvod kondenzátora s dielektrikom 

U sériového zapojenia (obr. 2) sa stratový činiteľ vypočíta zo vzťahu : 

ss RCtg   , (3) 

kde sC  je kapacita sériového náhradného zapojenia a sR  odpor sériového náhradného 

zapojenia. 
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Pre prípad paralelného náhradného zapojenia (obr. 1) platí: 

pp RC
tg


 1
 , (4) 

kde pC  je kapacita v paralelnom náhradnom zapojení a pR  odpor v paralelnom 

náhradnom zapojení. 

Vnútorná a povrchová rezistivita vyjadrujú mieru vodivosti daného materiálu, tj. 

schopnosť viesť elektrický prúd. Je to tiež reciproká hodnota konduktivity.  

Vnútorná rezistivita sa vypočíta zo vzťahu: 

h

SR efv
v  , (5) 

kde vR  je vnútorný elektrický odpor, efS  efektívna plocha meracej elektródy a h  je 

hrúbka vzorku. 

Povrchová rezistivita sa vypočíta zo vzťahu: 

c

a
Rpp  , (6) 

kde pR  je povrchový elektrický odpor, a  je obvod efektívnej plochy meracej elektródy 

a c  je vzdialenosť medzi meracou a ochrannou elektródou. 

Elektrická pevnosť pE  je schopnosť materiálu odolávať vonkajšiemu pôsobeniu 

elektrického poľa do doby, než dôjde k čisto elektrickému, alebo tepelnému prierazu. Je 

ovplyvnená mnohými faktormi, ako napr. kmitočtom, teplotou, dobou pôsobenia elektrického 

poľa, čistotou, rýchlosťou rastu elektrického napätia atď. Elektrická pevnosť je daná 

vzťahom:  

h

U
E p

p  , (7)  

kde pU  je prierazné napätie a h  hrúbka vzorku. [11] 
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1.4 História nanotechnológií  

 

Význam nových technológií v technickej civilizácií 

Moderné technológie sú obecne označované ako "pokrok". Tento pokrok je však súčasne 

trvalým zdrojom nestability a pohybu ľudí, spoločenstva, inštitúcií, národov a kultúr. Na 

počiatku veku vedy a technológie sa vlády väčšiny priemyslovo vyspelých zemí stali 

katalyzátorom vedeckého rozvoja a technologickej inovácie. Tieto vlády dnes nesú 

zodpovednosť tiež za smerovanie a ovládanie transformačných síl vedy a technológie.  

Dokonca jednoduchá technologická inovácia môže zmeniť svet. Objav stroja na čistenie 

bavlny koncom 18. storočia umožnil značné rozšírenie pestovania bavlny na juhu dnešných 

Spojených štátov a stal sa jedným zo silných podnetov dovozu otrokov z Afriky. O asi 150 

rokov neskôr mechanický stroj na zber bavlny učinil prácu väčšiny afroamerických otrokov 

zbytočnou a spôsobil takmer 30 rokov trvajúcu masovú migráciu asi 5 miliónov ľudí              

z poľnohospodárskeho juhu do veľkých miest na severu Spojených štátov. 

Tento príklad nielen dokazuje schopnosť nových technológií zmeniť celú spoločnosť, ale 

tiež previazanosť technologických zmien so zložitou sociálnou štruktúrou spoločnosti. 

Pripomeňme si z nedávnej minulosti, že jadrové zbrane určovali geopolitický vývoj celého 

sveta po 2. svetovej vojne. Rozhlas, automobily, televízia alebo vakcíny viedli k veľkým 

zmenám v spoločnosti 20. storočia. Dnes tieto zmeny vyvolávajú napríklad počítače 

a mobilné telefóny a v budúcnosti tieto zmeny vyvolá napríklad biotechnológia 

a nanotechnológia. [10] 

Prví priekopníci nanotechnológie 

Na možnosti z oblasti „nanosveta“ ako prvý poukázal Richard P. Feynman, ktorý svoju 

víziu o nanotechnológií naznačil v decembri roku 1959 pri príležitosti zasadania Americkej 

fyzikálnej spoločnosti na Kalifornskej technologickej univerzite. Jeho prednáška mala názov 

„Tam dole je množstvo miesta“ (There’s Plenty of Room at the Bottom). „Rád by som teraz 

popísal odbor,“ povedal Feynman, „v ktorom bolo vykonané ešte málo, ale ktorý môže 

v princípe zaznamenať obrovský rozvoj. Chcem hovoriť o probléme, ako pripravovať systémy 

o veľmi malých rozmeroch a kontrolovať ich vlastnosti.“ Po tomto úvode predložil slávny 

fyzik prekvapenému publiku legendárnu otázku: „Prečo by sme nemohli zapísať na 

špendlíkovú hlavičku všetkých 24 dielov Encyklopédie Britanniky?“. 

Feymanove myšlienky boli popularizované v 80. a 90. rokoch minulého storočia hlavne 

vďaka úsiliu K. Erica Drexlera v knihách  „Stroje stvorenia: Nástup éry nanotechnológie“, 
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1986 a „Nanosystémy“, 1992. Drexler rozpracoval myšlienku nanotechnologickej revolúcie 

a popísal svet miniatúrnych umelých systémov, akýchsi neuveriteľne malých strojčekov alebo 

nanorobotov, ktoré sa budú podobať živým organizmom nielen schopnosťou reprodukcie, ale 

aj vzájomnou komunikáciou a sebazdokonaľovaním, pričom ich veľkosť sa bude pohybovať 

na molekulárnej úrovni. [10] 

Prichádzajúca éra nanotechnológie 

„Prichádzajúca éra nanotechnológie“ (The Coming Era of Nanotechnology) je kniha K. 

Erica Drexlera, ktorý v nej podrobne popísal, ako neviditeľné nanosystémy budú schopné 

molekulu po molekule postaviť všetko, čo im dopredu stanovený program zadá. 

V Prvej časti knihy, nazvanej „Základy predvídavosti“ E. Drexler predstavil princípy 

umelých replikátorov a naznačil pravdepodobný postup pri vývoji s nanotechnológiou.  

Druhá časť knihy je naviazaná na „Obrysy nemožného“. Napr. kapitola „Mysliace 

stroje“, je venovaná otázkam umelej inteligencie. Drexler delí inteligentné chovanie na dve 

časti – sociálne a technické. Tvrdí že v „technickej inteligencií“ sme už podstatného pokroku 

dosiahli, čoho dôkazom sú experimentálne systémy, neurovnové siete a fuzzy logika. Lepšie 

počítače urýchlia pokrok v návrhu technológií a ešte lepších počítačov, vývoj bude ďalej 

akcelerovať 

Dochádza k záveru, že jediné podstatné obmedzenie určujú iba fyzikálne zákony: „Ľudia 

ktorý zamieňajú vedu s nanotechnológiami nechápu skutočné medze. Niekto si môže myslieť, 

že keď vieme všetko, môžeme urobiť čokoľvek. Pokroky technológií skutočne prinášajú nové 

know-how, otvárajú nové možnosti. Naproti tomu pokrok vo vede iba prekreslí mapu 

skutočných hraníc, čo často ukáže nové nemožnosti.“  [10] 

 

1.5 Nanotechnológie 

Nanotechnológie sú mnohými vedcami a ekonómami pokladané za jedno 

z najperspektívnejších odvetví 21. storočia. Predpovede fantastických možností 

nanotechnológií v elektronike, vojenskej technike, chemickom a textilnom priemysle, ale aj 

v kozmetike či medicíne vyvolali akúsi „nanohorúčku“. Iba v roku 2005 bolo do 

nanotechnológií investované viac ako 10 miliárd dolárov. [19] 

Nanotechnológie sa radia k jednej z najčastejšie diskutovaných technológií súčasnosti. 

Základom nanotechnológií sú nanočastice z rôznych materiálov a rôzneho tvaru, ktorých 

veľkosť je rádovo tisíckrát menšia než je priemer ľudského vlasu. Ako nanotechnológie sa 
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obecne označuje vedný odbor výskumu a vývoja, ktorý sa zaoberá cieleným vytváraním 

a využívaním štruktúr materiálov v merítku niekoľko nanometrov aspoň v jednom rozmere 

(0,1-100 nm). Konštrukčnými prvkami nanotechnológie sú molekuly a dokonca aj samotné 

atómy. 

Nanotechnológie zahŕňajú oblasti vedy a technológie, ktorých cieľom je presné ovládanie 

jednotlivých atómov a molekúl tak, aby vznikol nejaký objekt (napr.: čip, tisíckrát menší než 

štruktúry vyrábané doteraz bežnou technológiou) alebo štruktúra s novými vlastnosťami 

(elektrickými, optickými, fyzikálnymi apod.), ktoré možno pochopiť a ovládnuť. 

V posledných desiatich rokoch je vyvíjané enormné úsilie v oblasti základného výskumu, 

hlavne v oblasti nanoelektroniky. Niektoré objavy vo fyzike, napr. objav obrej magnetickej 

rezistencie (GMR) vo vrstvách rozmeru nanometrov, viedol k praktickému využitiu javu pri 

konštrukcii senzorov novej generácie pri nádorových ochoreniach mozgu, prúdových 

senzorov alebo tenzometrov. [13] 

 

1.6 Nanodielektriká, izolačné materiály budúcnosti 
 

„Zmiešanie dvoch vecí a získanie novej je viac než iba ich súčet.“ 

 

Záhady materiálu 

Prečo nanočastice menia elektrické izolačné vlastnosti polymérov? Jednoduchou 

odpoveďou je, že vzniká viac priestoru na povrchu, alebo inak povedané vzniká viac styčnej 

plochy na kompozite. Napríklad, ak vezmeme veľkú skalu a rozbijeme ju na menšie kamene, 

zvýšime tým plochu. To isté platí pre oxidy kovu, ktoré sú "rozbité" do nanozložiek. Zvyšujú 

styčnú plochu, kde sa potom odohráva niečo zaujímavé, čo potom zásadne mení správanie 

materiálu v elektrickom poli. 

Zväčšovanie styčnej plochy a medzipovrchové oblasti sa môžu stať objektom skúmania, 

pretože, prečo tieto faktory tak výrazne ovplyvňujú vlastnosti materiálu je stále neistá vec. 

Jednou myšlienkou je, že prichádzajúci elektrón sa rozptýli neďaleko rozhrania, povrchu 

materiálu, čo mu zabráni preniknutím cez materiál. Menšie častice vytvárajú viac rozhrania, 

styčnej plochy a hustoty povrchu čo má za následok väčšie rozptýlenie elektrónov. Podľa 

odborníkov je toto zároveň aj najjednoduchšia hypotéza. Ďalší spôsob premýšľania  je 

možnosť, že lokálna vodivosť sa môže odlišovať od oblastí, ktoré sú naplnené, okupované 
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nanočasticami, v porovnaní s nenaplneným polymérom. Treťou hypotézou je že elektróny 

zostanú uväznené v medzipovrchových regiónoch. 

Zaujímavou teóriou je  teória voľného priestoru. Jedná sa o jednoduchú a logickú úvahu. 

V podstate ide o to, že pri primiešavaní nanočastíc do polyméru zmeníme hustotu materiálu. 

Urobíme materiál viac naplnený, prepojený, plnší. Redukciou voľného priestoru, možno 

znižujeme miesta, kde sa elektrón môže stať viac aktívnym a tým pádom viac škodlivým. 

Avšak odpovede na všetky otázky v oblasti nanodielektrík nemáme. Ale porozumením 

všetkému, čo je ešte neznáme budeme vedieť presne čo pre akú aplikáciu potrebujeme. Teraz 

je výskum vo fáze pokusu a omylu. Neskôr sa už bude lepšie pracovať na základe znalostí ako 

len na dohadoch. 

Dielektrická integrita však nie je jediná vlastnosť, ktorá sa mení pri tvorbe 

nanokompozitných materiálov. Sme schopný robiť tepelné a mechanické zmeny materiálu, 

ktoré idú ruka v ruke s elektrickými vlastnosťami. Pri rôznych realizáciach s nanočasticami 

sme dokonca schopný vylepšiť tepelné a mechanické vlastnosti bez nejakého väčšieho dopadu 

na tie elektrické. Práve toto je podľa mnohých považované za kľúčovú vlastnosť nanočastíc, 

teda meniť presne len tú vlastnosť materiálu, ktorú potrebujeme, bez výrazného ovplyvnenie 

ostatných vlastností. Pri nanočasticiach existuje nespočetné množstvo kombinácií                  

a príležitostí pre tvorbu a úpravu materiálu. Stačí len správne porozumieť, ako plnenie 

ovplyvňuje materiál a môžeme jeho vlastnosti „potlačiť“ omnoho ďalej. Niekedy máme pocit 

ako by sme boli stále na úplnom začiatku a celé to záhadné a prevratné objavovanie nás ešte 

len čaká. [1] 

 

Obr. 3 Snímok nanočastíc SiO2 o veľkosti 23 nm rozptýlených v priečnej väzbe 
polyetylénovej matrice. [14] 
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Skúmanie nanodielektrík 

 U nanokompozitov možno sledovať určité vlastnosti, ktorými sa líšia od bežných 

materiálov. Molekulový pohyb je obmedzený silnou väzbou medzi nanoplnivom a základom. 

Ďalej sa prejavuje tzv. účinok bariéry v dôsledku kľukatých štruktúr spôsobujúcich zvýšenie 

transportných vzdialeností nosičov náboja. Tvorba nanometrických „paprskovitých“ tvarov 

a zachytávanie nábojov nabitými plnivami majú pravdepodobne za následok zmenšenie 

voľných ciest a potlačenie nárazovej ionizácie. Popis elektrických vlastností nanoplnív 

a nanokompozitov môžeme odôvodniť pomocou elementárnych rovníc, čo možno využiť 

i v oblasti elektroizolačnej techniky.  

 Zatiaľ najzaujímavejším známym využitím týchto materiálov sú polymérové 

kompozitné dielektriká plnené malým množstvom (desatinami až jednotkami hmotnostných 

percent) nanoplnív. Najčastejšie skúmané systémy sú na báze epoxidovej živice, polyamidu 

alebo silikónových pryží a nonoplnív, ktorými sú kremičitany, oxidy hliníku a iné kovy. Je 

pochopiteľné, že nezanedbateľný vplyv na funkčné vlastnosti týchto látok má priebeh 

spracovania i obsah nečistôt a prímesí.  

 V posledných rokoch prudko narastá záujem o technológie a materiály, ktorých funkčné 

časti majú rozmery v rádu nanometrov. Pri týchto rozmeroch dochádza k dramatickým 

zmenám vlastností, ktoré sú zapríčinené tým, že hlavnú úlohu prestávajú hrať samotné 

makroskopické materiály, ale určujúcimi sa stávajú ich fázové rozhrania. Prvé dielektrické 

systémy už boli skúmané niekoľkými týmami, a preto možno zhrnúť prvé poznatky 

o základných vlastnostiach ako sú permitivita, stratový činiteľ, elektrická pevnosť, 

priestorový náboj a odolnosť voči čiastočným výbojom. [6] 

 

1.7 Vplyv nanokompozitných dielektrík na elektrické vlastnosti 

Táto kapitola sa sústredí na polymérne kompozitné dielektriká, ktoré sú naplnené nano 

časticami. Kapitola vychádza z materiálov publikovaných na významných konferenciách. 

Zvlášť sa zaoberá na ovplyvnením elektrických vlastností v dôsledku použitia nanoplnív 

v obore silnoprúdovej elektrotechniky.  [5] 

Najčastejšie používané nanoplnivá 

 Medzi najpoužívanejšie plnivá patria íly a anorganické oxidy (obzvlášť SiO2, Al2O3, 

ZnO, TiO2).[13] Íly sú obecnou skupinou fylosilikátov. Ich kryštalická štruktúra je tvorená 

dvojicou kremičitých štvorbokých vrstiev zlúčených s hranovo spoločnou osemstennou 

plochou, buď hlinitým, alebo magnéziovým hydroxidom. Hrúbka vrstvy je okolo 1 nm 
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a priečne dĺžky týchto vrstiev môžu byť od 30 nm do niekoľko mikrometrov alebo aj väčšie. 

Montmorillonit je jeden z najčastejšie používaných silikátov. Tento íl je miešateľný len 

s hydrofilnými polymérmi, ako polyetylén oxid a poly vinil alkohol. Značná prenikavosť 

polyméru spôsobuje rozrušenie a prípadné rozštiepenie kremičitých vrstiev. To má za 

následok vznik produktu blízkeho expandovanému nanokompozitu, skladajúceho sa 

z jednotlivých kremičitých vrstiev rozptýlených v polymérovom základe. V štruktúre 

materiálu sú popisované nanočastice ako guľové objekty, naviac často s radiálne 

paprskovitým usporiadaním. [6] 

 

Obr. 4 Pravdepodobný model vplyvu zmesi nano a mikro plniva (NMMC) [5] 

Nanokompozitné systémy 

Pozornosť je venovaná polymérnym materiálom, u ktorých hrajú nanoplnivá dôležitú 

úlohu pri zlepšení elektrických i ďalších vlastností, zvlášť tepelnej vodivosti, koeficientu 

tepelnej rozťažnosti a tepelnej odolnosti. Zásadnou príčinou zmien vo vlastnostiach, ktoré sú 

spôsobené nanoplnivami, je veľmi vysoká povrchová oblasť pridružená ku vnútornému 

rozhraniu pri dostatočne malom plnení. Zdá sa, že nové vlastnosti sa prejavujú za podmienky 

podobnosti veľkosti plniva a polymérového reťazca. [6] 

Permitivita 

 Je obvyklé, že permitivita rastie pri plnení polymérov anoraginckými plnivami 

mikrometrických rozmerov v ráde niekoľko desiatok percent, čo je obvykle vysvetľované na 

základe Lichtenecker-Rotherova logaritmického zákona miešania. Je to dané tým, že plnivá 

majú prirodzene vyššiu permitivitu než neplnené polyméry a taktiež spôsobujú medzivrstvovú 

polarizáciu Maxwell – Wagnerovho typu, ktorá prirodzene tiež zvyšuje tg . Pokiaľ je ale 
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kompozit plnený nanočasticami v ráde niekoľko percent, je v mnohých prípadoch pozorovaný 

pokles permitivity (obr. 5). Prirodzene je možné pozorovať aj zvýšenie hodnôt, zvlášť 

v dôsledku náhodných nedokonalostí, ako sú nerovnomerný rozptyl a hromadenie nanoplnív, 

nečistoty neúmyselne primiešané počas výrobného procesu, zbytky urychľovača tuhnutia 

a riedidla. Ukazuje sa, že permitivita má tendenciu klesať, pokiaľ nanoštruktúry zaujmú 

správne miesto, čo je pripisované obmedzeniu pohyblivosti polymérového reťazca 

nanočasticami. Zdá sa, že niektoré zníženia dipólového momentu sa odohrávajú na rozhraní 

a možno majú spojitosť s hydroxylovou skupinou (-OH). [6] 

 

Obr. 5 Porovnanie permitivít epoxidového kompozitu neplneného, 10% mikro a 
nanoplneného pri 293 K [14] 

 

Obr. 6 Reálna a imaginárna časť permitivity nano- a mikro- kompozitu epoxid – TiO2 pri 
plnení 10 % hm. a teplote 393 K [14]  
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Stratový činiteľ tg  

Zníženie tg  bolo pozorované napríklad v nanokompozitu epoxid – oxid titaničitý, 

zvlášť pri nízkych frekvenciách a vysokých teplotách. Z meraní uvedených v [20] vyplýva, že 

tg  vďaka nanozložení rastie proti bežným materiálom v oblasti nízkych frekvencií a klesá    

v oblasti stredných a vysokých frekvencií. Naopak kremičitanový epoxidový nanokompozit 

vykazuje nižšie hodnoty tg  než základná živica pri sieťovej frekvencií a opačne je tomu pri 

frekvenciách vyšších než asi 100 kHz. Pokles tg  je pri nízkych frekvenciách a slabých 

poliach citlivý na existenciu pohyblivých iontových nečistôt a polárnych radikálov                  

s dipólovým momentom. Namerané hodnoty pre iný kompozit pri zvýšenej teplote, ktoré sú 

na obr. 6, ukazujú správanie i pri veľmi nízkych frekvenciách. Zmena sklonu reálnej časti 

permitivity pre teplom tvrdené nanokompozity je výsledkom zmiernenia Maxwell-

Wagnerovho efektu, ktorý je veľmi dobre známy pre bežné mikro plnivá. Bolo tiež zistené, že 

pri frekvenciách sieťových a vyšších má včlenenie nanočástíc vyššej permitivity za následok 

kompozity, ktoré môžu vykazovať veľkosť permitivity nižšiu, než základný polymér               

a obsadené nanočastice. Toto správanie môže vyplývať zo zpôsobu upevnení nanočastic v 

matrici, ktoré dáva možnosť vzniku disperzie na rozhraniach. Toto zníženie permitivity je 

dôležité i z praktického hľadiska, pretože môže byť použité ako spôsob zníženia jalového 

prúdu, čo je významný faktor napríklad u káblových izolácií. [6] Výsledy na obr. 7 nie sú 

úplne jednoznačné. Skôr sa dá konštatovať, že dochádza k zmenám v rozložení hodnôt 

v závislosti na frekvencií, teplote a funkčnej úprave nanoplniva. [5] 

 

Obr. 7 Dielektrická spektroskopia pri 23 °C [5] 



 21  

Priestorový náboj 

Priestorový náboj bol zistený v nanokompozitoch epoxid – oxid titaničitý, oxid hlinitý 

a oxid zinočnatý, polypropylén a EVA nanokompozitoch s vrstvenými kremičitanmy              

a v nanokompozitoch LDPE – oxid titaničitý. Z [15] vyplýva, že nanoštruktúry ho majú 

tendenciu znižovať. Pri mikrorozmeroch použitého plniva je elektrické pole priestorového 

náboja takmer dvojnásobné, oproti prípadu, kedy je použité nanoplnivo. V základnom 

polyméri EVA pri 6% plnení dochádza v dôsledku pridania nanoplnív ku zníženiu náboja 

v silnom poli a naopak ku zvýšeniu v slabom poli. Toto správanie nie je nijak výnimočné        

a možno ho pripísať pôsobeniu iontových nečistôt obsiahnutých v nanoplnivách a odstrániť 

ho predbežným čistením nanoplnív. Správania vyššie popísaných a pravdepodobne i ďalších 

nanokompozitov, pokiaľ ide o tvorbu priestorového náboja možno zhrnúť do tvrdení, že 

nahromadený náboj a prahové pole jeho vstrekovania sú znížené. [6] 

Elektrická pevnosť 

Z meraní a ďalších zdrojov, ktoré sú uvedené v [20] vyplýva, že nanokompozit epoxid – 

oxid titaničitý nevykazuje takmer žiadnu zmenu v jednosmernej krátkodobej elektrickej 

pevnosti až do pridania najmenej 10 % hm. nanoplniva. Naproti tomu vyššie spomenutý 

kompozit obsahujúci mikroplnivo vykazuje veľké zníženie elektrickej pevnosti pri 

zvyšujúcom sa obsahu mikroplniva z nulového obsahu. Tento nález možno považovať za 

dôkaz toho, že nanokompozity majú kladný vplyv na elektrickou pevnosť v provnaní                 

s mikrokompozitmy. Nanokompozity epoxid – oxid zinočnatý a epoxid – vrstvený kremičitan 

taktiež vykazujú lepšiu elektrickú pevnosť v striedavom poli. Je prekvapivé, že pridávaním 

veľmi malého množstva (0,5 až 1 % hm.) oxid zinočnatý nanočástic do epoxidovej živice má 

za následok podstatné zvýšenie doby do prierazu. Elektrická pevnosť nanokompozitu epoxid-

vrstvený kremičitan je oproti základnej živici o 10 % vyššia. Zjednodušene si môžeme toto 

správanie vysvetliť tým, že je rast prierazného „stromčeku“ spomalený, alebo je jeho 

rozširovanie blokované časticami nanoplniva. Z toho plynie, že čas do prierazu bude vzrastať. 

Bolo priamo experimentálne pozorované, že elektrické „stromčekové“ výboje sú blokované 

nanočasticami a potom tvoria kľukaté cesty plné odbočiek. Nedávno bolo dokázané                

v niekoľkých nanodielektrických systémoch, že disperzia tak malých častíc dokonca pri 

plnení niekoľko percent môže spôsobovať u týchto vzájomne sa ovplyvňujúcich oblastí 

tvorenia zhlukov, vedúcich k miestnemu vedeniu bez zasiahnutia celkovej vodivosti [15]. 

V testovaných vzorkách polyetylénových (PE) nanokompozitov dochádzalo k vzrastu 

elektrickej pevnosti a to hlavne v porovnaní s hodnotami, ktoré boli získané u vzoriek 

plnených mikročasticami. Nezanedbateľný vplyv hrala aj funkčná úprava nanoplnív. To je 
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ukázané v tab.1 pre káblový PE (Borealis SuperTRTM LE4212) s 5 % nanoplniva (hm.) SiO2  

(oxid kremičitý) o veľkosti 15 nm. Vzorky mali hrúbku 0,005-0,015 mm a vzrast striedavého 

napätia prebiehal rýchlosťou 500 V . s-1. 

U polyamidového kompozitu nebola zistená výrazná zmena pri rôznom plnení (2 – 6 % 

hm). Na elektrickú pevnosť bola testovaná iba jedna vzorka polyamidového nanokompozitu, 

ktorá ukázala jej rast. 

Výsledky u epoxidového nanokompozitu sú sporné, vzhľadom k malému počtu rôznych 

vzoriek. U zmesného plniva bol zaznamenaný vzrast, zatiaľ čo u bežného nanoplniva bol 

zaznamenaný pokles oproti bežnému plnivu. 

Podľa získaných výsledkov možno konštatovať, že na elektrickú pevnosť majú vplyv 

poruchy a voľný objem polyméru. [5] 

Tab. 1 : Elektrická pevnosť upraveného polyetylénového nankompozitu ako funkcia 
teploty [5] 

Teplota 

Materiál [kV/mm] 
25°C 60°C 70°C 80°C 

XLPE 269 183 129 79 

XLPE + neošetrený SiO2 314 260 213 83 

XLPE + aminosilanom ošetrený SiO2 400 266 263 134 

XLPE + HMDS ošetrený SiO2 336 225 208 128 

XLPE + vinylsilanom ošetrený SiO2 446 422 344 220 

 

Obr. 8 Zlepšenie elektrickej pevnosti s pridaným nanoplnivom. [1] 
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Napäťová odolnosť 

Testy polyetylénového nanokompozitu ukazujú mierne zlepšenie napäťovej odolnosti. 

U jednej zo vzoriek bolo dosiahnuté zlepšenie oproti mikroplnenému. 

Predpokladá sa, že hlavným mechanizmom zlepšujúcim napäťovú odolnosť je rozptyl 

elektrónov silných poliach na vnútorných rozhraniach. 

U epoxidových nanokompozitov bol pozorovaný vzrast napäťovej odolnsti, ale u jedného 

druhu vzoriek došlo k opačnej situácií. Napäťová odolnosť sa zlepšila oproti základu, ale 

znížila oproti bežnému mikroplnenému vzorku. Zaujímavé môže byť použitie zmesného nano 

a mikro plniva, ktorého predpokladaný vplyv je na obr. 4. [5] 

Odolnosť proti čiastočným výbojom 

Odolnosť proti čiastočným výbojom bola už skoršie zistená v nanokompozite polyamid – 

vrstvený kremičitan. Z [20] plynie, že odolnosť proti čiastočným výbojom je                  

u nanokompozitov značne zvýšená. Podobný pozitivný efekt bol pozorovaný i pre silikónové 

elastomerové nanokompozity. Faktory, ktoré sú zodpovedné za toto správanie, sú napr. 

vzájomná pojivová sila medzi plnivami a matricou, priestor medzi plnivom alebo objem 

matrice obklopenej susedným plnivom, morfológia medziplnivového priestoru. [6] 

Ďalšie vlastnosti 

Medzi ďalšie zaujímavé vlastnosti, zistené u niektorých polyetylénových 

nanokompozitov, patrí zníženie veľkosti vodivostného prúdu v čase, vzrast vnútornej 

rezistivity a vzrast teploty dekompozácie. Tiež u polyamidového nanokompozitu bolo zistené 

zníženie veľkosti vodivostného prúdu na čase i teplote. U polypropylénových 

nanokompozitov bolo popísané zlepšenie vlastností pri zvýšenej teplote. Ešte bolo zistené, že 

niektoré epoxidové nanokompozitné systémy vykazujú znížený koeficient tepelnej 

rozťažnosti. [5] 

 

1.8 Zhrnutie, vytváranie spojení 

Zistenie z vyššie uvedených vlastností naznačuje, že tieto nové materiály, alebo prímesi 

do materiálov, majú potenciál priniesť veľa zlepšení v oblasti dielektrík. [5]  

Polymérové nanokompozity sú, vďaka svojim výborným vlastnostiam, sľubnými 

dielektrikami blízkej budúcnosti. Najprv je však nutné vyvinúť nielen vhodné laboratórne 

prístroje, ale i priemyselné metódy výroby. To pomôže k tvorbe reprodukovateľných                

a hodnoverných výsledkov potrebných pre ďalšie rozširovanie bádania v tejto oblasti. Je 
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nutné objasniť vzájomné pôsobenie medzi nanočasticami a polymérovou matricou. To závisí 

na druhu materiálu nanočastíc i samotného základu, fyzických a chemických vlastnostiach ich 

povrchov, druhu väzieb premosťujúcich anorganické a organické látky (chemicky i fyzicky), 

druhoch a obsahu kompatibilizérov či disperzantov. Zabudnúť by sa nemalo ani na skúmanie 

zmien ich mechanických a tepelných vlastností. [6] 

Najefektívnejší spôsob ako, preklenúť mostík základného výskumu a pustiť sa do 

hlbšieho bádania je zaujať touto témou výrobný priemysel. Taký, čo by bol ochotný vytvoriť 

dlhodobý priestor pre výskumný tým. [1] Určite to nie je jednodňová a ani jednomesačná 

záležitosť vyvinúť niečo, čo by mohlo ísť hneď do výroby. 

Ako ďalší postup v tejto oblasti možno odporučiť podrobnejšie skúmanie štruktúry               

a zákonitostí vnútri nanokompozitov a zvládnutie technológie ich prípravy. Ďalej potom ich 

nasadenie do priemyslovo vyrábaných produktov a zvládnutia potrebnej technológie    

výroby. [1] 
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2 Experimentálna časť 
 

2.1 Ciele bakalárskej práce 

Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámiť sa s nanotechnológiami a ich aplikáciami 

v oblasti izolantov. Preskúmať ako nanočastice zmenia vlastnosti elektroizolačných 

materiálov a ich celkový vplyv na materiál. K experimentu bol použitý lak značky 

Epoxylite, typu TSA 220S, číra epoxidová živica a nanočastice oxidu kremičitého, firmy 

Sigma–Aldrich, pod označením nanopowder SiO2 o rozmere 10 - 20 nm a čistote 99,5 %. 

2.2 Typ použitého laku a nanočastíc 

Impregnačný lak TSA 220S je, číra epoxidová živica jantárovej farby. Vhodná pre 

aplikáciu technológií VPI. Epoxylite TSA 220S sa vyznačuje viskozitou 5000 mPa . s pri     

25 °C a po zahriatí strmým poklesom viskozity. [3] Daný lak bol vytvrdzovaný pri 165 °C, 

pričom doba gelovatenia je 6 minút a po 12 hodinách bol úplne vytvrdnutý.  

Nanopowder, 10 - 20 nm particle size (BET), 99.5 % trace metals basis je prášok zložený 

z nanočastíc SiO2 ktoré boli požitéi na plnenie laku TSA 220S. Je z 99,5 % zložený z SiO2, 

typu nanoprášok bielej farby, veľkosť častíc je 10 - 20nm. Je toxicky nezávažný. [18] 

Oxid kremičitý (SiO2), predstavený v roku 1994, je transparentný bezchuťový kryštál 

v prírode nachádzajúci sa v , piesku, najčastejšie v kremíku, kremeni, ako ametyst chalcedón 

a asmanit. Zlúčenina je nerozpustiteľná vo vode a kyselinách, okrem kyseliny 

fluorovodíkovej.  

 

2.3 Výroba vzoriek 

Na výrobu vzoriek bol použitý už spomínaný lak TSA 220S, ktorý bol plnený 

nanočasticami SiO2. Plnený lak bol odliaty do teflónových foriem (obr. 9), ktoré mali rozmer 

priemeru 70 mm a výšky 1,51 mm, čiže s objemom 58,112 . 10-7 m3, alebo 5,81 ml. Pomocou 

hmotnosti bola určená hustota laku, a to 1170 kg . m3. Vďaka týmto poznatkom bolo možné 

určiť, že do foriem je potreba vložiť 43,3 g laku s pripočítanými, manipulačnými, 20-timi 

percentami. 

Bolo vytvorených niekoľko sád experimentálnych lakových vzoriek s rôznym podielom 

plniva. V konkrétnom prípade sa jednalo o 0,25; 0,5; 1; a 2 hmotnostné percentá. Takto 

plnené vzorky boli potom porovnávané s čistým, nenaplneným, lakom typu TSA 220S. 



 26  

Samotný lak bol najskôr predhriaty na teplotu cca 30 až 40 °C, aby bolo dosiahnuté jeho 

nižšej viskozity. Na mechanické premiešanie jednotlivých zložiek bola použitá magnetická 

miešačka. V priebehu miešania sa postupne prisypávali nanočastice SiO2 a výsledná zmes sa 

nechala 15 minút mechanicky premiešať. Za účelom vyššieho stupňa homogenizácie 

a rozptýlenia nanočastíc v laku bolo dodatočne použité ultrazvukové miešanie po dobu  

15 minút.  

Takto vytvorená suspenzia bola odliata do vopred pripravených a vyčistených 

teflónových foriem, ktoré boli vložené do teplotnej komory. Proces vytvrdenia prebiehal pri 

teplote 165 °C po dobu 12 hodín. Výsledné lakové vzorky boli rovné, nepopraskané 

a s nízkym počtom vzduchových bublín. Drobné povrchové nerovnosti boli neskôr odstránené 

brúsením.  

   

Obr. 9 Rozmery teflónovej formy 

2.4 Meracie zariadenie 

Na meranie bol použitý megaohmeter HP 4339B (obr. 10). Zariadenie je v spojení 

s pracovnou stanicou. Je doplnené trojelektródovým systémom (obr. 11) s krytom, ktorý 

zamedzuje styk s nebezpečným vysokým napätím. Kryt má kontakt a bez zatvorenia krytu 

na elektródovom systéme nie je napätie. [16] 

 

1,5

70
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Obr. 10 Meracie zariadenie Agilent HP 4339B [2] 

 

Obr. 11 Trojelektródový systém [2] 

 

Obr. 12 Schéma zapojenia pre meranie vnútorného odporu 
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Základ systému tvorí meracia, napäťová a tieniaca elektróda. Použitie ochrannej 

elektródy znižuje vplyv okrajovej a zemnej kapacity meracej elektródy a vylučuje vplyv 

povrchového zvodu na výsledok merania (obr. 12). Efektívnosť ochrannej elektródy je tým 

väčšia, čím menšia je medzera a rozdiel potenciálov medzi meracou a ochrannou elektródou.  

 

2.5 Popis meracej metódy 

Cieľom merania je stanoviť hodnoty vnútorných rezistivít izolantov, v našom prípade, 

impregnačných lakov pri teplote okolia a z merania určiť hodnoty polarizačných indexov pri 

absorpčných a resorpčných prúdoch. 

Meranie vnútornej rezistivity 

Vnútorná rezistivita materiálu sa rovná pomeru intenzity elektrického poľa a proúdovej 

hustoty vnútri vzorky. Číselne sa rovná vnútornému odporu kocky zo skúšaného materiálu      

o hrane 1 m, meranému medzi dvomi elektródami, priloženými na protiľahlých stenách. [16] 

Meranie prevádzame na prístroji Agilent HP 4339B v spojení s trojelektródovým 

systémom. U vyrobených vzoriek najskôr zmeriame ich hrúbku pomocou mikrometra 

a potom vzorku vložíme do trojelektródového systému pri meracom napätí 500 V a počte 

cyklov 150. [16] 

Merný vnútorný odpor sa vypočíta pomocou vzťahu: 

vv
ef

v R
h

D
R

h

S

4

2
1  , (8) 

Kde:  

Sef  efektívna plocha [ m2 ] 

Rv  vnútorný elektrický odpor [  ] 

h   hrúbka vzorku [ m ] 

D  priemer elektródy [ m ] 

Určovanie polarizačných indexov  

    Analýza polarizačných indexov, resp. závislosti izolačného odporu na čase priloženia 

napätia. Jednominútový polarizačný index je daný pomerom prúdov tečúcich izolačným 

systémom v 15. a 60. sekunde. Desaťminútový polarizačný index je daný pomerom prúdov 

tečúcich izolačným systémom v 60. a 600. sekunde. 
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    V súčasnosti ich považujeme za informačné údaje o izolačnom systéme, ktoré 

poukazujú predovšetkým na obsah vlhkosti v izolačnom systéme. [7] 

Analýza apsorbčných a resorpčných prúdov, určenie polarizačného 
spektra  

    Uvedená metóda je založená na zostavení a riešení fyzikálno-matematického modelu 

opisujúceho procesy počas nabíjania resp. vybíjania dielektrika a z toho vyplývajúcej analýzy 

polarizačného spektra.  

    Princíp metódy je nasledovný. Každý izolačný materiál sa vyznačuje svojím vlastným 

charakteristickým polarizačným spektrom. Bolo dokázané, že počas procesu starnutia sa 

polarizačné spektrum mení v závislosti na stupni degradácie, resp. na stupni znečistenia 

povrchu materiálu. Znečistenie môže byť spôsobené prachom ale aj navlhnutím povrchových 

vrstiev izolácie. 

    Spektrum izolačného materiálu je značne široké. Výskum potvrdil, že najpodstatnejšie 

zmeny sa vyskytujú v pásme od 0.01 s do 10 000 s. 

    Analýzy polarizačného spektra poukazujú na stupeň zostarnutia izolačného systému 

hlavne v oblasti tepelnej degradácie. Ďalej je možné zistiť, či zníženie izolačného odporu je 

spôsobené vlastnou degradáciou materiálu (dej nevratný), alebo len navlhnutím systému, resp. 

povrchovým znečistením (dej vratný). 

    Čo je však najpodstatnejšie, je možné oba uvedené nepriaznivé javy v izolačnom 

systéme od seba rozlíšiť. Je to dôležité pri rozhodovaní, či pokles izolačného odporu bol 

zapríčinený len navlhnutím alebo znečistením izolácie, alebo či je to stav spôsobený 

samotným starnutím izolačného systému. Na základe toho je potom možné odvodiť ďalší 

postup pri prevádzkovaní stroja, resp. pri jeho oprave. [7] 

Jednominútový polarizačný index sa vypočíta pomocou vzťahu: 
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Kde: 

R60,R15
  odpory v 60. a 15. sekunde od priloženia napätia [  ] 

i15,i60  odpovedajúce absorpčné prúdy [ A ] 

i∞  vodivostné ustálené prúdy  [ A ] 
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2.6 Experimentálne merania 

Na meranie bol použitý, už spomínaný, megaohmmeter Agilent HP 4339B                  

s  trojelektrodovým systémom. Priemer meracej elektródy, potiahnutej vodivou pryžou, bol     

26 mm. Meranie bolo vykonané pri okolitej teplote 22 °C. Vzorky, ktorými boli laky TSA 

220S čisté a plné nanočasticami SiO2, boli merané pri napätí 750 a 1000 V a to po dobu 900 

cyklov nabíjacieho a 900 cyklov vybíjacieho prúdu, čo činilo jednu hodinu merania na každú 

vzorku. Najrovnejšie vzorky sme potom premerali po dobu 10800 cyklov nabíjacieho a 10800 

cyklov vybíjacieho prúdu čo predstavuje 12 hodín na jednu vzorku.  

Výsledky sa počas merania zapisovali do programu MS Excel, kde sa zároveň 

automaticky vytvárali grafy pre nabíjací a vybíjací prúd a pre vnútorný odpor Rv (tab 3).  

Pre naše meranie bolo potrebné ešte dopočítať vnútornú rezistivitu  v  podľa vzťahu (8) 

s určiť polarizačné indexy podľa vzťahu (9).  

Pri výpočtoch zohrávala dôležitú úlohu rovnosť vzoriek. Boli premerané mikrometrom, 

ktorý bol schopný merať na tisíciny milimetru a mohli sme presnejšie určiť z každej sady 

minimálnu a maximálnu hrúbku, rozdiel medzi nimy a priemernú hrúbku sady, čo nám 

neskoršie pomohlo pri vyhodnocovaní nameraných výsledkov. Každú vzorku sme premerali 

na desiatich miestach a vypočítali priemernú hodnotu, rozdiel, maximum a minimum. Tieto 

hodnoty sú zobrazené v tab. 2. 
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Tab. 2 Prehľad hodnôt hrúbok pre naplnené a nenaplnené laky 

  hmin [mm]   hmax [mm] ∆h [mm] h  [mm] 

Lak nenaplnený                  
1     1,444        1,253        0,191         1,333   
2     1,441        1,370        0,071         1,392   
3     1,513        1,268        0,245         1,368   
4     1,566        1,440        0,126         1,504   
5     1,532        1,467        0,065         1,497   

Naplnený z 0,25 % hm        
1      1,048        0,629        0,419         0,844   
2     1,461        1,375        0,086         1,405   
3     0,952        0,453        0,499         0,706   
4     1,367        1,048        0,319         1,213   
5      1,454        1,370        0,084         1,404   

Naplnený z 0,5 % hm         
1     1,411        1,290        0,121         1,347   
2     1,454        1,370        0,084         1,395   
3     1,350        1,296        0,054         1,320   
4     1,401        1,289        0,112         1,342   
5     1,446        1,426        0,020         1,433   

Naplnený z 1 % hm            
1     1,425        1,332        0,093         1,383   
2     1,623         1,449        0,174         1,573   
3     1,488        1,396        0,092         1,425   
4     1,422        1,388        0,034         1,407   
5     1,512        1,418        0,094         1,463   

Naplnený z 2 % hm             
1     1,235        1,105        0,130         1,155   
2     1,339        1,273        0,066         1,298   
3     1,424        1,338        0,086         1,378   
4     1,411        1,346        0,065         1,366   
5     1,319        1,230        0,089         1,298   

 

2.7 Výsledky meraní 

 

Vnútorná rezistivita 

Na nasledujúcich grafoch je vidieť ako sa mení vnútorná rezistivita pre jednotlivé lakové 

sady pri 750 a 1000V. V tab. 3 je možno vidieť ukážku nameraných hodnôt, kde v šedej časti 

sú hodnoty automaticky zapísané a v bielej časti sú hodnoty dopočítané. 
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Tab. 3  Ukážka nameraných hodnôt v programe Microsoft Excel 

č. měření t [s] Inab [A] Ivyb [A] Rv []  D1
2 [m] h [m] ρv [Ω . m]

0 1,03 3,74E-11  2,01E+13  0,000676 1,33E-03 7,99E+12
1 2,97 9,35E-12  8,02E+13    3,20E+13
2 4,94 5,4E-12  1,39E+14    5,53E+13
3 6,91 3,86E-12  1,95E+14    7,75E+13
4 8,88 3,17E-12  2,37E+14    9,43E+13
5 10,85 2,56E-12  2,93E+14    1,17E+14
6 12,82 2,2E-12  3,41E+14    1,36E+14
7 14,79 2E-12  3,75E+14    1,49E+14
8 16,75 1,84E-12  4,07E+14    1,62E+14

Meranie pri 750V 

Grafy majú legendu, kde ku každej krivke je priradené číslo. Toto číslo vždy znamená 

označenie vzorky podľa čísla na teflónovej forme v ktorej bola daná vzorka vytvrdená 

a percentuálna hodnota značí hm. % plnenia. 
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Obr. 13 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady nenaplnených lakov 
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Obr. 14 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s plnením 0,25 hm % 
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Obr. 15 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s plnením 0,5 hm % 
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Obr. 16 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s plnením 1 hm % 
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Obr. 17 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s plnením 2 hm % 

Pri jednotlivých časových závislostiach je vidieť ako má plnenie vplyv na materiál. Keď 

závislosť sady čistých nenaplnených lakových vzoriek (obr. 13) je pre každú vzorku takmer 

rovnaká tak u naplnených vzoriek je vidieť že nanočastice sú nerovnomerne naviazané 

a niekde je vidieť zlepšenie vnútornej rezistivity a naopak niekde zhoršenie. Porovnávanie 
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naplnených a nenaplnených lakov podľa jednotlivých foriem sa ukázal ako nepostačujúci 

spôsob rozboru, pretože nebolo možné presne dedukovať vplyv nanočastíc na epoxidový lak. 

Preto za smerodajné údaje sú brané časové závislosti pre najrovnejšie vzorky a vzorky 

s podobnou hrúbkou (obr. 18, 19). 
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Obr. 18 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady najrovnejších lakových vzoriek 
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Obr. 19 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s podobnou hrúbkou 
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Obr. 20 Časová závislosť vnútornej rezistivity priemeru jednotlivých sád lakových vzoriek 
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Obr. 21 Priemery hodnôt vnútorných rezistivít najrovnejších vzoriek 
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Obr. 22 Priemery hodnôt vnútorných rezistivít vzoriek s podobnou hrúbkou 
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Obr. 23 Časová závislosť vnútornej rezistivity jednotlivých vzoriek meraných po dobu 12 
hodín 
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Meranie pri 1000V 

 Grafy majú legendu, kde ku každej krivke je priradené číslo. Toto číslo vždy znamenia 

označenie vzorky podľa čísla na teflónovej forme v ktorej bola daná vzorka vypaľovaná 

a percentuálna hodnota značí hm. % plnenia 
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Obr. 24 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady nenaplnených lakov 
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Obr. 25 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s plnením 0,25 hm % 
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Obr. 26 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s plnením 0,5 hm % 
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Obr. 27 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s plnením 1 hm % 
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Obr. 28 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s plnením 2 hm % 

Pri meraní pri 1000 V tiekol systémom aj väčší prúd, čo bolo pre merací prístroj 

jednoduchšie odčítať. Vďaka väčšiemu prúdu nie sú krivky tak rozkmitané ako u merania pri 

750 V a teda sú aj ľahšie odčítateľné. 
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Obr. 29 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady najrovnejších lakových vzoriek 
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Tak isto ako pri meraní pri 750 V tak aj pri 1000 V považujeme za smerodajné údaje na 

porovnávanie údaje nie s rovnakých foriem, ale údaje vzoriek s podobnou hrúbkou 

a najrovnejšie vzorky (obr. 30, 31).  
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Obr. 30 Časová závislosť vnútornej rezistivity sady lakových vzoriek s podobnou hrúbkou 
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Obr. 31 Časová závislosť vnútornej rezistivity priemeru jednotlivých sád lakových vzoriek 
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Obr. 32 Priemery hodnôt vnútorných rezistivít najrovnejších vzoriek 
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Obr. 33 Priemery hodnôt vnútorných rezistivít vzoriek s podobnou hrúbkou 
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Obr. 34 Časová závislosť vnútornej rezistivity jednotlivých vzoriek meraných po dobu 12 
hodín 

 

Polarizačné indexy pre absorpčné a resorbčné charakteristiky 

Pri vyhodnocovaní absorbčných a resorbčných prúdov sme museli brať v úvahu, že 

hodnoty budú rozdielne pre rôzne hrúbky vzoriek. Preto v nasledujúcich grafoch (obr. 35, 36, 

37 a 38) sú znázornené hodnoty pre vzorky s veľmi podobnou hrúbkou.  
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Obr. 35 Časové závislosti nabíjacích prúdov pre vzorky s podobnou hrúbkou počas prvých                   
60 s nabíjania. Meranie pri 750 V 
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Obr. 36 Časové závislosti vybíjacích prúdov pre vzorky s podobnou hrúbkou počas prvých                  
60 s vybíjania. Meranie pri 750 V 
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Obr. 37 Časové závislosti nabíjacích prúdov pre vzorky s podobnou hrúbkou počas prvých                   
60 s nabíjania. Meranie pri 1000 V 
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Obr. 38 Časové závislosti nabíjacích prúdov pre vzorky s podobnou hrúbkou počas prvých                  
60 s vybíjania. Meranie pri 1000 V 

Vyhodnotenie meraní 

Ideálny vnútorný odpor izolačného materiálu sa blíži ku nekonečnu, ale keďže nekonečný 

je asi len vesmír tak všetko ostatné ma svoje merateľné hodnoty, ktoré sa snažíme 

zdokonaľovať, či už lepšou technológiou, alebo ako napríklad aj v našom prípade, zlepšením 

vlastností materiálu. 

 Merali sme vzorky čistého laku TSA 220S (epoxidová živica), a vzorky tohto laku 

plneného nanočasticami SiO2. V prípade čistého nenaplneného laku , vychádzali časové 

závislosti vnútornej rezistivity veľmi podobne, viz. obr. 13, 20 a tab. 5 a 6, čo predstavuje 

nižšie požiadavky na presnosť výrobného procesu ako pri plnených lakových vzorkách. 

 Na základe dosiahnutých výsledkov, pri plnení SiO2, je patrný rozptyl meraných veličín, 

ktorý je pravdepodobne spôsobený nehomogenitou rozptylu nanočastíc v lakovej matrici 

vzorku a teda nedokonalým výrobným procesom. Z hodnôt vnútorných rezistivít z tab. 5 a 6 

je vidieť nestálosť materiálu a ako má správne plnenie vplyv na materiál. Avšak v konečnom 

dôsledku, maximálne hodnoty vnútorných rezistivít v čase 1600 s u plnených lakových 

vzoriek prevýšili hodnoty čistých nenaplnených lakov. Graficky sú časové závislosti 

stredných hodnôt vnútorných rezistivít týchto vzoriek na obr. 39, 40, ktoré sú pre prehľadnosť 

a matematickú interpretáciu preložené mocninou, Currie-von Schweidler-ovou, funkciou, kde 

najvýraznejšie zlepšenie elektrických vlastností je vidieť u vzorku s najnižším hm % plnenia, 

čo nás vedie k úsudku, že pri nanočastiach rozhodne neplatí pravidlo: čím viac, tým lepšie, ale 

práve existuje optimálne plnenie pre konkrétny kompozitný systém matrice plnenia. 
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 Pre apsopčné a resorpčné charakteristiky sme počítali hodnoty minútových 

a desaťminútových polarizačných polarizačných indexov, viz. Tab. 4. Väčšina hodnôt 

polarizačných indexov bola viac ako 3,00 čo predstavuje malé množstvo voľných nosičov 

elektrického náboja a teda kvalitu nami vyrobených izolantov a ich dobrý izolačný stav. Na 

Obr. 41 a 42 sú znázornené časové závislosti nabíjacích prúdov  v matematickej interpretácií 

pomocou Curie-von Schweidler-ovho pravidla, zobrazujúceho rozptyl relaxačných dôb. 

Tab. 4 Polarizačné indexy naplnených a nenaplnených vzoriek pri 750 a 1000 V 

 Pri 750 V Pri 1000 V 

hm % pi60 pi600 pi60 pi600 

0 (čistý lak) 3,16 7,70 2,33 4,01 
0,25 3,12 5,51 3,15 6,29 
0,5 3,45 6,18 2,49 4,15 
1 3,41 7,26 2,78 4,56 
2 3,56 8,37 3,12 8,06 

Tab. 5 Hodnoty vnútorných rezistivít odčítaných v časoch 60 a 1600 s, pri 750 V  

 Pri 60 s Pri 1600 s 

hm % 
ρv-min 

[Ω.m] ρv-max [Ω.m] ρv-min [Ω.m] ρv-max [Ω.m] 
0 (čistý lak) 1,20E+14 2,45E+14 1,31E+15 1,62E+15 

0,25 9,88E+13 1,78E+14 6,43E+14 2,79E+15 
0,5 8,30E+13 2,32E+14 7,41E+14 3,21E+15 
1 5,83E+13 1,62E+14 8,28E+14 2,63E+15 
2 3,67E+13 1,10E+14 4,05E+14 2,14E+15 

Tab. 6 Hodnoty vnútorných rezistivít odčítaných v časoch 60 a 1600 s, pri 1000 V 

 Pri 60 s Pri 1600 s 

hm % 
ρv-min 

[Ω.m] ρv-max [Ω.m] ρv-min [Ω.m] ρv-max [Ω.m] 
0 (čistý lak) 1,01E+14 2,23E+14 6,69E+14 1,72E+15 

0,25 5,09E+13 1,24E+14 6,18E+14 1,00E+15 
0,5 7,23E+13 9,82E+13 5,08E+14 8,20E+14 
1 3,06E+13 8,74E+13 2,46E+14 9,58E+14 
2 2,19E+13 6,30E+13 4,31E+14 1,14E+15 
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Obr. 39 Časové závislosti vnútorných rezistivít, pre vzorky s podobnou hrúbkou, preložené 
mocninou funkciou. Meranie pre 750 V 

 

 

i(t) = 1E+13 . t0,5405
i(t) = 6E+12 . t0,6484

i(t) = 4E+12 . t0,7213

i(t) = 9E+12 . t0,645

i(t) = 2E+12 . t0,8713

0,00E+00

3,50E+14

7,00E+14

1,05E+15

1,40E+15

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

t  [s]

ρ
v
 [
Ω

 . 
m

]

Mocninový (čistý_2)

Mocninový (0,5 %_2)

Mocninový (1 %_1)

Mocninový (0,25 %_2)

Mocninový (2 %_3)

 

Obr. 40 Časové závislosti vnútorných rezistivít, pre vzorky s podobnou hrúbkou, preložené 
mocninou funkciou. Meranie pre 1000 V 
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Obr. 41 Časové závislosti Currie-von Schweidler-ovho zobrazenia, pre polarizačné indexy 
vzoriek s podobnou hrúbkou, zobrazujúce rozptyl relaxačných dôb. Meranie pre 750 V 
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Obr. 42 Časové závislosti Currie-von Schweidler-ovho zobrazenia, pre polarizačné indexy 
vzoriek s podobnou hrúbkou, zobrazujúce rozptyl relaxačných dôb. Meranie pre 1000 V 
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Záver 
Nanotechnológie sa určite pomaly stávajú veľkým trendom. Častice o veľkosti 

nanometrov, ktoré sa dokážu naviazať na pôvodný materiál a tak zmeniť jeho vlastnosti, alebo 

len jednu vlastnosť bez väčšieho zásahu do ostatných vlastností, sú teraz veľkým predmetom 

skúmania. 

Zadaním práce bolo preštudovať vplyv nanočastíc na izolačné materiály čo je popísané zo 

známych meraní a štúdií v kapitolách 1.7 a 1.8, kde sa objavujú prvé výsledky z tejto oblasti 

a prezentujú prínos nanočastíc do sveta izolantov. V kapitole 1.6 je možné sa dočítať 

o zaujímavých teóriách, fyzikálnych podaniach, prečo nanočastice menia elektrické vlastnosti 

materiálu. 

V kapitolách 2.2 a 2.3 je popísané, ako sa vyrábali vzorky lakov plnených nanočasticami. 

Tieto vzorky vizuálne vyšli možno až nad očakávanie, pretože voľným okom neboli 

pozorované takmer žiadne väčšie chyby, až na pár bublín a drobné nerovnosti o hodnotách 

desatín milimetrov, ktoré sme upravili brúsením vzoriek pomocou jemného brúsneho papiera.  

V posledných kapitolách sa popisuje postup merania a uvedené výsledky meraní. 

V konečnom dôsledku merania ukazujú nanočastice určite ako prínos a zároveň do budúcna 

možnosť hlbšieho skúmania, testovania iných meracích metód, premeranie po navlhnutí 

vzoriek a pre ďalších študentov možno podnet na zdokonalenie výrobného procesu a možno 

prípravu pracoviska kde sa bude môcť dať pracovať s nanočasticami vo vákuu, kde by nemali 

na proces výroby vplyv nečistoty a vlhkosť z ovzdušia. 

Najväčším prínosom nanočastíc a nanotechnológie je, že za ich pomoci dokážeme meniť 

v materiáloch len jednu vlastnosť bez väčšieho zásahu do ostatných čo bude v najbližšej 

dobre určite predmetom skúmania. Podľa nameraných výsledkov je vidieť, že nanočastice 

majú v dielektrických materiáloch svoju budúcnosť a časom budeme schopný odhaliť ich 

pravú silu a doposiaľ namerané hodnoty posunúť o mnoho ďalej. Často máme pocit, že pri 

skúmaní nanotechnológií sme stále iba na začiatku. 
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4 Zoznam symbolov 
 

c    šírka vzduchové medzery [ m ] 

dm   priemer meracej elektródy [ m ] 

h    hrúbka vzorku [ m ] 

R   elektrický odpor [  ] 

Rv   vnútorný elektrický odpor [  ] 

Rp   paralelní, povrchový elektrický odpor [  ] 

Rs   sériový elektrický odpor [  ] 

Sef   efektívna plocha [ m2 ] 

tg            stratový činiteľ  -  

Up   prierazné napätie [ V ] 

           reálna zložka komplexnej permitivity  -  

0   permitivita vákua (8,854  10-12 F . m-1)  F . m-1  

ω   uhlový kmitočet  rad . s-1 

v   vnútorná rezistivita [  . m ] 

p   povrchová rezistivita [  ] 

R60,R15
   odpory v 60. a 15. sekunde od priloženia napätia [  ] 

i15, i60, i600  odpovedajúce absorbčné prúdy [ A ] 

i∞   vodivostné ustálené prúdy  [ A ] 

D   priemer elektródy [ m ] 

 

 

 

 


