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ABSTRAKT  

Podstata tejto diplomovej práce spočívala v popise a objasnení elektrických 

a dielektrických vlastností vodivého polyméru. Týmto polymérom bol polyanilín v čistej forme 

a polyanilín, ktorý bol dopovaný uhlíkovými nanotrubičkami (CNT) rôznych koncentrácií. 

V praktickej časti sú popísané a vyhodnotené merania mernej elektrickej vodivosti, ďalej 

merania tlakových závislostí elektrického odporu a tiež merania frekvenčných závislostí. 

Všetky výsledky budú vyhodnotené a preverené na základne znalostí nadobudnutých 

z odbornej literatúry.  

Kľúčové slová: elektrická konduktivita, elektrická permitivita, dielektrikum, polyanilín, 

uhlíkové nanotrubičky. 

ABSTRACT  

The essence of this diploma thesis was to describe and elucidate the electrical and 

dielectric properties of the conductive polymer. This polymer was polyaniline in pure form and 

polyaniline doped with carbon nanotubes (CNT) of various concentrations. In the practical part 

are described and evaluated the measurements of the electrical conductivity, the measurement 

of the electrical resistance pressure dependences and also the measurement of the frequency 

dependences. All results will be evaluated and verified on the basis of knowledge gained from 

the literature. 

Key words: electrical conductivity, electrical permitivity, dielectric, polyaniline, carbon 

nanotubes. 
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ÚVOD 

Pri študovaní vnútorného usporiadania v materiáloch na základe poznatkov a merania 

elektrických a dielektrických vlastností je veľmi dôležitým faktorom zvoliť vhodnú veličinu, 

ktorá bude schopná charakterizovať zmeny v objeme materiálu. Metódy merania sú v takomto 

prípade založené predovšetkým na pozorovaní pohybu voľných, eventuálne viazaných nosičov 

elektrického náboja. Typ a koncentrácia nosičov elektrického náboja úzko súvisia nielen 

s vnútorným usporiadaním v materiáli, ale predovšetkým s kvantitatívnym a kvalitatívnym 

zastúpením jednotlivých defektov. Na základe tejto skutočnosti vyvodzujeme, že ich uplatnenie 

sa využíva hlavne pri polovodičoch, respektíve izolantoch. Musíme však brať od úvahy, že sa 

jedná o nepriame metódy, z čoho vyplýva, že pozorovanie je vymedzené len na vplyv jedného 

parametra. Takýto parameter sa potom využíva pri určení vnútorného usporiadania a na 

prípravu skúmaného materiálu. Medzi výhody merania elektrických a dielektrických vlastností 

patria rýchlosť dosiahnutia výsledkov, jednoduchosť a reprodukovateľnosť nameraných údajov 

a dôležitým faktorom je aj ich finančná nenáročnosť. Nutné je však definovať geometrický tvar 

vzorky študovaného materiálu z dôvodu pozorovania merných hodnôt elektrických 

a dielektrických veličín. Nevýhodou je naopak fakt, že údaje získané na základe meraní 

elektrických a dielektrických vlastností vo veľa prípadoch vyžadujú overenie pomocou iných 

meracích metód. Väčšina týchto metód sa uskutočňuje v prostredí vedecko – výskumných 

pracovísk, avšak často sa môžu tieto metódy využívať s úspechom pri študovaní, regulácií 

a optimalizácií technologických procesov vo výrobnej sfére.  

Cieľom tejto diplomovej práce je literárna rešerš pozostávajúca z kapitol, v ktorých sa 

budeme podrobnejšie venovať vodivým polymérom, ich štruktúre a mechanizmom elektrickej 

vodivosti a transporte elektrických nábojov. Okrem elektrických a dielektrických vlastností 

polymérnych látok si objasníme problematiku, výrobu a funkcionalizáciu uhlíkových 

nanotrubičiek známych pod označením CNT a na záver teoretickej časti tejto práce si 

dopodrobna rozoberieme najstaršieho zástupcu vodivých polymérom, ktorým je polyanilín. 

Priblížime si jeho formy a spôsoby prípravy.  

Cieľom praktickej časti bude popis meracích aparatúr, metód meraní a popis 

experimentálnych výsledkov. Popíšeme si metódy merania elektrickej vodivosti pomocou 

voltampérových charakteristík, taktiež bude v praktickej časti práce popísaná metóda merania 

elektrického odporu na základe využitia tlakového zaťaženia a posledným meraním bude 

meranie frekvenčných závislostí. Vzorky na uskutočnenie experimentálnej časti práce boli 
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dodané z katedry chémie (Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava). Jednalo sa 

o polyanilín v čistej forme a o polyanilín dopovaný uhlíkovými nanotrubičkami 

o koncentráciách 0,83 hm.%, 2 hm.% a 3,6 hm.%. Nebude chýbať ani grafické znázornenie 

a popis nameraných údajov spolu s ich vyhodnotením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 ELEKTRICKÁ VODIVOSŤ V PEVNÝCH LÁTKACH  

Na základe skúseností vieme, že nie všetky látky môžeme považovať za elektricky 

vodivé a rôzne vodiče majú tiež rôznu mernú vodivosť. Z praktických dôvodov preto 

rozdeľujeme pevné látky podľa elektrickej vodivosti na: 

 vodiče (kovy) 

 polovodiče 

 nevodiče (izolanty, dielektriká) 

Rozdiel medzi týmito látkami nie je v rôznej hodnote elektrickej vodivosti, ale v rôznom 

vplyve niektorých fyzikálnych činiteľov, ako je napríklad teplota, na ich elektrickú vodivosť.  

Väčšina kovov sa vyznačuje veľkou elektrickou vodivosťou, ktorá závisí predovšetkým 

na teplote. Pri nižších teplotách merná vodivosť s rastúcou teplotou klesá približne lineárne. 

V oblasti veľmi nízkych teplôt elektrická vodivosť s klesajúcou teplotou pomerne rýchlo rastie. 

U niektorých kovoch a ich zliatinách v blízkosti absolútnej nuly klesá merný odpor na 

nemerateľne malú hodnotu (jedná sa o supravodivý stav). 

Dielektriká sa naopak vyznačujú za bežných pomerov nepatrnou elektrickou 

vodivosťou. K tejto skupine látok radíme rôzne anorganické a organické zlúčeniny 

s kryštalickou štruktúrou a všetky amorfné (napríklad sklá) a keramické materiály. Elektrická 

vodivosť rastie s teplotou hlavne po ožiarení krátkovlnným žiarením. 

Kovalentné kryštalické látky ako napríklad Si, Ge, Se, Ga, As patria väčšinou 

k polovodičom. Vodivosť polovodičov sa s rastúcou teplotou zvyšuje a závisí podstatne na 

prítomnosti cudzích atómov (prímesí) v kryštalickej mriežke základnej látky [1].  

Bežné polyméry radíme medzi dielektriká, no ich vodivosť nie je úplne nulová. Za 

absolútny nevodič považujeme vákuum. Syntézou polymérov so špeciálnou štruktúrou alebo 

pridaním niektorých prísad je možné vytvoriť polovodivé polymérne systémy.  

V materiálovom výskume je nutné zvoliť veličiny charakterizujúce zmeny v objeme 

materiálu a tie, ktoré sú schopné potlačiť efekty prejavujúcich sa na hranici vzorka – meracia 

sonda, aby sme dosiahli efektívnu aplikáciu elektrických a dielektrických metód. 



5 

 

1.1 Vedenie elektrického prúdu v dielektrikách 

Z hľadiska pásových modelov pevných látok je pre dielektriká typické zaplnené 

valenčné pásmo (VLP), ktoré je oddelené od prázdneho vodivostného pásma (VP) širokým 

pásom (ΔW) zakázaných energií (ZP), znázornené na obrázku 1. Pre lepšiu predstavu je 

napríklad šírka zakázaného pásu kryštálu NaCl 9,6 eV.  

 

Obrázok 1. Pásové modely pevných látok: a, b – vodiče, c – polovodič, d – izolátor [1] 

V prípade, že sa má v dielektriku uplatniť vedľa iónovej vodivosti aj vodivosť 

elektrónová, je potrebné dodať elektrónom energiu z valenčného pásu, aby mohli preskočiť do 

pásu vodivostného. Vzhľadom k zmienenej veľkosti šírky zakázaného pásu dielektrík nestačí 

premiestniť elektróny z valenčného pásu do vodivostného za konvenčných podmienok tepelnej 

energie. Uvedený elektrónový prechod sa môže realizovať, ak ožiarime dielektrikum, ktorého 

fotóny budú mať energiu aspoň rovnako veľkú, ako je veľkosť šírky zakázaného pásu. Navonok 

sa tento jav prejaví znížením merného odporu dielektrika. Zdrojom voľných elektrónov môžu 

byť aj nečistoty prítomné v kryštálovej mriežke izolátora. Elektrónové prúdy v dielektrikách sú 

veľmi malé, pretože koncentrácia voľných elektrónov pri izbovej teplote je len 1 – 100 

elektrónov v 1 cm3, pričom vo vodičoch je táto hodnota až 1022 elektrónov v 1 cm3. 

Medzi iónovou a elektrónovou vodivosťou je podstatný rozdiel. Pri iónovej vodivosti je 

prenos elektrického náboja spojený vždy s prenosom látky, no pri elektrónovej vodivosti tomu 

tak nie je. Pri elektrónovej vodivosti dochádza s rastúcou teplotou k častejším zrážkam 

elektrónov s kladnými iónmi mriežky. Tak dochádza k brzdeniu prúdu elektrónov a z tohto 

dôvodu napríklad elektrický odpor kovov s rastúcou teplotou rastie. U iónovej vodivosti to 

funguje naopak. S rastúcou teplotou rastie v kryštáli počet porúch, ktoré podmieňujú elektrický 

prúd. K vytvoreniu poruchy je potrebná aktivačná energia.  
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Z makroskopického hľadiska elektrická vodivosť látok charakterizuje ich schopnosť 

umožniť nabitým časticiam usporiadaný pohyb na veľké vzdialenosti v porovnaní s rozmermi 

atómov a obsahuje nielen povrchovú, ale aj objemovú zložku. Vplyv hodnôt povrchovej zložky 

je potrebné počas merania eliminovať a v prípade nutnosti zvýrazniť zložku objemovú, ktorá 

sa spája s vnútorným usporiadaním materiálov. Z tohto dôvodu je na meranie vhodnejšia merná 

hodnota zložky objemovej. Elektrická vodivosť sa určí počtom n voľných nábojov q v jednotke 

objemu a pomocou ich pohyblivosti u vzťahom  

𝝈 = 𝒏𝒒𝒖,  (1) 

pričom pohyblivosť nábojov je vyjadrená podielom ich rýchlosti v pri jednotkovej intenzite 

elektrického poľa E.  

Všeobecnú platnosť vzťahu (1) môžeme pozorovať u rôznych mechanizmov mernej 

elektrickej konduktivity v slabých elektrických poliach. V prípade výskytu viacerých typov 

nosičov elektrických nábojov rôznej pohyblivosti, koncentrácie a veľkosti náboja v látke je 

výsledná elektrická konduktivita materiálu vyjadrená súčtom príspevkov od jednotlivých typov 

nosičov 

𝝈 =  ∑ 𝒏𝒊𝒒𝒊𝒖𝒊.              (2) 

Materiály obsahujúce len veľmi malé množstvo voľných nosičov elektrického náboja 

prakticky nevedú žiadny elektrický prúd a ich elektrická vodivosť je o 15 – 24 rádov nižšia ako 

elektrická vodivosť kovov. Takéto materiály sú charakteristické vysokou koreláciou medzi 

nameranými hodnotami elektrickej konduktivity a koncentráciou jednotlivých typov defektov 

v materiáli. Za tento jav je zodpovedaná elektrická konduktivita zachytávajúca pohyb voľných 

(jednosmerná elektrická konduktivita) alebo viazaných (striedavá konduktivita) nosičov 

elektrického náboja (iónov a elektrónov), ktorých pohyb a vznik je podmienený výskytom 

určitého množstva defektov [2]. K signifikantným príkladom patria známe párové poruchy ako 

napríklad Schottkyho, antischottkyho, Frenkelove a antifrenkelove poruchy, prostredníctvom 

ktorých dochádza k pohybu voľných nosičov elektrického náboja (iónov v iónových látkach). 

Väčšinou prevláda ten typ porúch, ktorý je charakteristický najmenšou hodnotou entalpie 

tvorby. 

1.2 Vedenie elektrického prúdu v polovodičoch 

Z hľadiska pásového modelu pevných látok polovodiče charakterizujeme, ako skupinu 

látok so zaplneným valenčným pásom a prázdnym vodivostným pásom, pričom šírka 
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zakázaného pásu medzi vodivostným a valenčným pásom sa pohybuje okolo 1 eV. Ako bolo už 

v tejto práci spomenuté, príkladom polovodiča sú čisté Ge, Se, Si, InSb, GaAs, CdS a iné prvky 

a zlúčeniny. Ak je koncentrácia cudzích prímesí v týchto látkach menšia ako 10-9, hovoríme 

o polovodičoch vlastných. Experimentálne štúdium pohybu nosičov elektrického náboja vo 

vlastných polovodičov vo vonkajšom magnetickom poli (Hallov jav) ukazuje, že znamienko 

nosičov môže byť nielen kladné, ale aj záporné.  

Ak prejde časť elektrónov z valenčného pásu do pásu vodivostného, ten získa voľné 

elektróny, ktoré ale budú tým pádom chýbať v páse valenčnom, takže valenčný pás už nebude 

úplne zaplnený elektrónmi, ako je znázornené na obrázku 2b. Na obrázku 2a je znázornený 

pásový model vlastného polovodiča pri teplote absolútnej nuly: úplne zaplnený valenčný pás 

(VLP) je od úplne prázdneho vodivostného pásu (VP) oddelený zakázaným pásom (ZP) o šírke 

ΔW0. Z látky pôvodne nevodivej sa tak stáva polovodič.  

 

Obrázok 2. Pásový model vlastného polovodiča pri teplote absolútnej nuly: a - úplne 

zaplnené pásy elektrónmi, b - prechod elektrónov z VLP do VP [1] 

Vonkajšími faktormi spôsobujúcimi prechod elektrónov z valenčného pásu do 

vodivostného môžu byť teplota, ožiarenie látky alebo silné elektrické pole. Elektróny vo 

vodivostnom páse zaplňujú najnižšie energetické hladiny a správajú sa vo vonkajšom 

elektrickom poli rovnako ako elektróny vo vodiči, čiže elektróny sú týmto poľom urýchľované. 

Po vzdialení elektrónov z vrchných hladín valenčného pásu v ňom vznikajú diery, ktoré sa vo 

vonkajšom elektrickom poli chovajú ako kladne nabité častice. V súlade s existenciou 

dvojakého druhu nosičov elektrického náboja v polovodičoch môžeme hovoriť o elektrónovej 
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a dierovej vodivosti polovodičov alebo o vodivosti typu N (negatívna) a typu P (pozitívna). 

Koncentrácia dier a elektrónov vo vlastnom polovodiči je rovnaká [1]. 

Elektrická vodivosť polovodičov je veľmi citlivá aj na malé množstvo cudzích látok, 

prímesí prítomných v polovodiči. Napríklad, ak do kremíka zavedieme prímes bóru 

o koncentrácii 0,001 %, zvýšime tým vodivosť kremíka pri izbovej teplote približne tisíckrát. 

Vodivosť polovodičov spôsobená takýmito prímesami sa nazýva prímesová a polovodičom sa 

potom hovorí prímesové polovodiče. Každý prímesový polovodič v sebe obsahuje aj určité 

vlastnosti vlastného polovodiča. Z tohto dôvodu napríklad v polovodiči typu N vedľa 

prevažujúcej elektrónovej vodivosti tiež existuje vodivosť dierová, a podobne je tomu aj 

u polovodičov typu P, kde vedľa výraznej dierovej vodivosti existuje aj vodivosť elektrónová. 

Podľa toho, ktorý typ nosičov náboja prevažuje, hovoríme o majoritných a minoritných nosičov 

náboja. Ak je u polovodiča typu N majoritný nosič elektrického náboja diera,  elektróny sú 

v tom prípade nosičmi minoritnými. 

Pohyb nosičov náboja v polovodiči môže byť spôsobený dvomi príčinami. Prvou je 

nerovnomerná hustota nosičov náboja v objeme polovodiča a druhou je prítomnosť 

elektrického poľa. V prípade nerovnomernej hustoty voľných nosičov náboja dochádza 

k difúznemu pohybu voľných elektrónov a dier, ktoré smerujú k tomu, aby rozdelenie voľného 

elektrického náboja v objeme polovodiča bolo rovnomerné. Uvedený pohyb nosičov, čiže 

difúzny prúd, prebieha po nepravidelných dráhach, na ktorých môže dôjsť k zrážkam a k strate 

časti energie. Difúzny pohyb je rozhodujúci pri usmerňovaní v polovodiči a pri tranzistorovom 

jave. Druhou príčinou pohybu nosičov náboja je elektrické pole, ktoré spôsobuje nielen pohyb 

elektrónov ale aj pohyb dier a to opačnými smermi. Takýto pohyb potom nazývame pohybom 

driftovým.  

Koncentrácia voľných elektrónov vo vodivostnom páse polovodiča je závislá na 

koncentrácii donorov a na šírke zakázaného pásu. Obrázok 3a znázorňuje priebeh závislosti 

koncentrácie elektrónov v polovodiči ne  pre rôzne koncentrácie donorov nd a obrázok 3b 

vyjadruje priebeh rovnakej závislosť pre rôzne šírky zakázaného pásu polovodiča. Z obrázka 

3. môžeme opäť pozorovať rast koncentrácie voľných elektrónov s rastom teploty, ktorý má za 

následok rast vodivosti. V dôsledku tohto dochádza k zníženiu odporu prímesového polovodiča 

s teplotou podobne, ako tomu je u vlastných vodičov [1].  
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Obrázok 3. Závislosti koncentrácie voľných elektrónov na teplote: a - pre rôzne koncentrácie 

donorov, b - pre rôzne šírky zakázaného pásu [1] 

Rovnako, ako v prípade porúch je elektrická vodivosť ovplyvnená teplotou, pričom 

namerané výsledky je možné dobre popísať Arhéniovým vzťahom 

𝝈 =  𝝈𝟎 ∙  𝒆−
𝑾

𝒌𝑻 ,               (3) 

kde k je Boltzmanova konštanta, T je termodynamická teplota, W je celková aktivačná 

energia použitá na vznik a pohyb nosičov elektrického náboja a σo predstavuje 

predexponenciálny faktor. Závislosť elektrickej konduktivity vybraných polymérov na teplote 

(Arrhéniové súradnice) popisuje obrázok 4. 

 

Obrázok 4. Závislosť konduktivity na teplote: 1 – PVC, 2 – PVC, 3 – PETP , 4 - PA , 5 – 

PVAC [3] 
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Pri študovaní reálnych systémov sa po vyhodnotení nemarených hodnôt 

v semilogaritmickej mierke môžu v priebehoch vytvárať odchýlky od predpokladanej priamky 

(zlomy) a v niektorých prípadoch dochádza k vzniku zlomov prerušovaných, ako znázorňuje 

obrázok 5. Na základe experimentov môžeme tvrdiť, že závislosti v oblasti nízkych teplôt 

výrazne závisia od charakteru a množstva prímesí. Toto zistenie podporuje teóriu o existencii 

dvoch odlišných mechanizmov elektrickej vodivosti a to vodisvosti prímesovej a vlastnej. Na 

pozorovanie a analýzu zmien vo vnútornom usporiadaní materiálov je vhodná práve oblasť 

prímesovej vodivosti v teplotných závislostiach jednosmernej prípadne striedavej elektrickej 

vodivosti [2]. 

 

 

Obrázok 5. Závislosť jednosmernej elektrickej vodivosti od teploty reálneho systému [2] 

 

1.3 Permitivita dielektrík  

Striedavá elektrická konduktivita je schopná čiastočne zachytiť aj pohyb viazaných 

nosičov elektrického náboja (elektrických dipólov), no na zachytenie celkového spektra 

viazaných nosičov elektrického náboja je potrebné zaviesť nové elektrické metódy. 

Dielektrikum charakterizujeme ako materiál s významným zastúpením elektrických dipólov 

s málo významným zastúpením voľných nosičov elektrického náboja [2]. Je potrebné si 

uvedomiť, že dielektrikum a izolant sú odlišné pojmy. Pri zmene z jednosmerného elektrického 

poľa na striedavé môže nastať pri dielektriku zmena mernej hodnoty elektrickej konduktivity 

až o niekoľko rádov. Aj v tomto prípade je nutné zvoliť na skúmanie a analýzu vnútorného 

usporiadania materiálov vhodnú metódu veličiny, ktorá je schopná zachytiť pohyb dipólov 

v objeme vzorky a eliminuje deje vznikajúce na povrchu vzorky. Tieto podmienky spĺňajú 
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veličiny ako je komplexná permitivita a komplexný elektrický modul. Komplexná permitivita 

je vyjadrená vzťahom 

𝜺∗ = 𝜺′ − 𝒊𝜺′′,  (4) 

kde ε' je reálna zložka identická s permitivitou materiálu, i je imaginárna jednotka a ε'' 

predstavuje imaginárnu zložku, ktorá vyjadruje elektrické straty. Tieto straty delíme na straty 

spôsobené v dôsledku polarizačných pochodov a na straty vodivostné, ktoré spôsobuje pohyb 

voľných nosičov náboja, tým pádom môžeme ε'' vyjadriť 

𝜺′′ = 𝜺′′𝒑𝒐𝒍 + 𝜺′′𝒗𝒐𝒅 = 𝜺′′𝒑𝒐𝒍 +
𝝈

𝝎𝜺𝟎
 ,                       (5) 

kde σ predstavuje elektrickú vodivosť a ω je kruhová frekvencia striedavého prúdu a je daná 

vzťahom 

𝝎 = 𝟐𝝅𝒇,                (6) 

kde f vyjadruje frekvenciu striedavého prúdu. 

Pomocou vzťahu (5) môžeme vyjadriť zložku pripadajúcu na straty, ktoré vznikli 

polarizačnými javmi. Na základe toho je potom príspevok 휀′′𝑣𝑜𝑑 nepriamo úmerný frekvencii 

a z toho vyplýva, že jeho význam rastie pri malých frekvenciách a naopak, pri vysokých 

frekvenciách môžeme považovať 휀′′ = 휀𝑝𝑜𝑙
′′ .  

Rovnako existujú aj pre stratový činiteľ, ktorý vyjadruje mieru absorbcie výkonu 

v dielektriku dve zložky, a to 

𝒕𝒈𝜹 =
𝜺𝒑𝒐𝒍

′′  

𝜺′ +
𝝈

𝝎𝜺𝟎𝜺′ .              (7) 

I keď je metóda komplexnej permitivity pomerne jednoduchá, získané výsledky 

častokrát potrebujú obšírnejšiu analýzu dejov zachytených na frekvenčnom spektre. Na použitie 

v materiálovom výskume sa preto viac využíva metóda merania komplexných elektrických 

modulov. 

Na základe použitia zvolenej metodiky merania a výberu paralelnej schémy sme ďalej 

pracovali s nasledujúcimi vzťahmi 
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1.4 Vodivé polyméry 

Vodivé polyméry sú charakteristické na rozdiel od ostatných polymérov pomerne 

vysokou vlastnou elektrickou vodivosťou. Túto vodivosť umožňuje pravidelné striedanie 

jednoduchých a dvojných väzieb v molekulárnej štruktúre, čiže konjugácia [4].  

Striedanie jednoduchých a dvojných väzieb je typickým znakom pre π-konjugáciu. 

Takéto usporiadanie vedie k rozsiahlej delokalizácii väzbových a antiväzbových 

molekulárnych orbitálov pozdĺž reťazca. Prekrývanie elektrónových orbitálov atómov 

jednotlivých opakovaných jednotiek spôsobuje štiepenie elektrónových hladín a dochádza 

k formovaniu vodivostného a valenčného pásu podobne, ako v prípade anorganických 

polovodičov. V prípade π-konjugačných polymérov dochádza pri sp2 pz hybridizácii štyroch 

valenčných elektrónov atómov uhlíka formálne k jednému nespárovanému elektrónu na 

každom atóme uhlíka [5].  

Pre vytvorenie σ-konjugácie je potrebné prekrývanie sp3 orbitálov susedných atómov 

kremíka. K prekrývaniu dochádza aj pri hybridizovaných orbitálov lokalizovaných na 

rovnakom atóme. Delokalizácia molekulárnych orbitálov pozdĺž reťazca (σ-konjugácia) je 

následne daná pomerom prekryvových integrálov medzi hybridizovanými orbitálmi, ktoré sú 

lokalizované na rovnakom atóme a tými, ktoré sú lokalizované na susedných atómoch [5].  

Ďalším nevyhnutným predpokladom elektrickej vodivosti polymérov, okrem 

konjugácie, je prítomnosť nositeľov náboja. Ich úlohou je sprostredkovať transport náboja po 

reťazci. Reťazce vznikajú procesom, ktorý je v analógii s klasickými polovodičmi nazývaný 

dopovaním. Existuje však podstatný rozdiel medzi dopovaním organických a anorganických 

polovodičov. Pri anorganických polovodičoch výrazne ovplyvňujú elektrické vlastnosti 

stopové koncentrácie dopujúcej látky.  

𝜺′ =
𝑪𝑷

𝑪𝟎
 ,  (8) 

𝜺′′ =
𝟏

𝑪𝟎𝝎𝑹𝑷
 ,  (9) 

𝝎 = 𝟐𝝅𝒇 ,  (10) 

𝜺′′ =
𝝈

𝝎𝜺𝟎
 →  𝝈 = 𝜺′′ 𝟐𝝅𝒇𝜺𝟎 ,  (11) 

𝝆 =
𝑹∙𝑺

𝒍
 , 𝝈 =

𝟏

𝝆
→ 𝝈 =

𝒍

𝑺∙𝑹
 ,  (12) 
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Medzi vodivé polyméry patria napr. polythiofén, polypyrrol, polyacetylen (štruktúrne 

najjednoduchší), polyanilín, polyfenylén a poly-(p-fenylenvinylén), reťazce niektorých 

znázorňuje obrázok 6. Medzi najčastejšie študované vodivé polyméry, ktoré tiež vystupujú pod 

označením konjugované polyméry patria polyanilín, polyacetylén a polypyrrol [6].  

 

Obrázok 6. Reťazce vybraných vodivých polymérov [6] 

V porovnaní s inými polymérnymi materiálmi sú vodivé polyméry ťažšie 

spracovateľné. Nerozpúšťajú sa v bežných rozpúšťadlách, nie je možné previesť ich do 

taveniny a manipulácia s takými rozpúšťadlami, ako je koncentrovaná kyselina sírová vyžaduje 

radu technických opatrení. Alternatívou pre niektoré aplikácie je vývoj vodných koloidných 

disperzií, ktoré sú analógiou polymérnych latexov a je možné použiť ich na prípravu 

polymérnych filmov.  

1.4.1 Mechanizmus elektrickej vodivosti polymérov 

Vodivé polyméry sa od kovov a izolátorov výrazne líšia, preto je potrebné popísať 

transport náboja v polyméroch odlišným spôsobom.  

Na základe štúdií sa zistilo, že pre popis transportu náboja v prípade polymérov je 

vhodná teória prenosu vypracovaná pre amorfné polovodiče. Takisto u vodivých polymérov je 
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transport významným spôsobom ovplyvnený neusporiadanosťou, ktorá spôsobuje lokalizáciu 

náboja. Ideálny vodivý polymér sa potom skladá z jednorozmerných reťazcov identických 

konštitučných jednotiek. V polyméroch tak dochádza k delokalizácii π-elektrónov po celej 

dĺžke reťazca a tieto elektróny potom vytvárajú pásy, ktoré sú analogické pásom 

v polovodičoch. V ideálnom prípade je π-pás (označením HOMO – najvyššie obsadený 

molekulárny orbitál) úplne zaplnený a π*-pás (označením LUMO – najnižšie neobsadený 

molekulárny orbitál) úplne prázdny a tým sa materiál stáva nevodivým. K zvýšeniu jeho 

vodivosti dochádza podobne, ako u anorganických polovodičov pomocou dopovania. Tento 

systém popisuje obrázok 7.  

 

Obrázok 7. Reakcie nevodivej polyanilínovej bázy s kyselinou, ktoré vedú k vodivej 

polyanilínovej soli [6] 

Vlastnosti reálneho vodivého polyméru sú ovplyvnené pomerne veľkým stupňom 

neusporiadanosti, ktorá určuje transport náboja [6]. Pre ovplyvňovanie vodivosti polyanilínu 

využívame metódu dopovania protonáciou, obrázok 7. 
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2 POLYANILÍN 

Anilín bol v roku 1826 získaný ako produkt pyrolytickej destilácie indiga. Počas štúdia 

jeho chemických vlastností boli popísané aj jeho zelené oxidačné produkty, ktoré by sme 

v súčasnej terminológii nazvali polyanilínom, ktorý vystupuje pod označením PANI. Polyanilín 

je síce látka známa už vyše sto rokov, čím sa radí medzi najstaršie syntetické polyméry, výrazný 

nárast záujmu o túto látku nastal až s objavom jeho schopnosti viesť elektrický prúd [7]. 

U polyanilínu a jeho príbuznej anilínovej černe sa konduktivita pohybuje v ráde jednotiek 

[S·cm-1] a je zrovnateľná s mernou vodivosťou bežných polovodičov ako popisuje obrázok 8.  

 

 

Obrázok 8. Merná elektrická vodivosť vybraných anorganických látok a organických 

polymérov [6] 

Polyanilínové reťazce sa skladajú zo stoviek až tisícov anilínových konštitučných 

jednotiek a tým pádom ich môžeme považovať za plnohodnotné polyméry [8]. Polyanilín sa 

vyskytuje v rade foriem, ktoré sa navzájom líšia svojim stupňom protonácie alebo oxidácie, ako 

je znázornené na obrázku 8, ktorý určuje jeho optické a elektrické vlastnosti [9]. Jedná sa 

o leukoemeraldinovú bázu (LB - plne redukovaná forma), ďalej ide o emeraldinovú bázu (EB 

– semioxidovaná forma) a o pernigranilinovú bázu (PB – plne oxidovaná forma) [10]. Čo sa 
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týka využitia týchto foriem, tak najvýznamnejšou je forma emeraldinová. Táto forma sa môže 

vyskytovať buď vo forme vodivej (protónovanej), ktorú označujeme ako emeraldinovú soľ 

alebo sa môže vyskytovať vo forme neutrálnej molekuly, ktorú poznáme pod označením 

emeraldinová báza.  

 

Obrázok 9. Formy polyanilínu [6] 

Na obrázku 9. je znázornené pravidelne striedajúce sa atómy dusíka s nábojom a bez 

náboja v molekule emeraldinovej soli. Toto striedanie umožňuje transport náboja pozdĺž 

reťazca. Za vysokú elektrickú vodivosť emeraldninovej soli, ktorú tiež poznáme pod označením 

PANI-ES, sú zodpovedné tzv. polaróny (katión radikály), ktoré vznikajú z iónov dopujúcich 

látok. Podobne, ako je tomu u prímesí v klasických anorganických polovodičoch, generujú 

polaróny v zakázanom páse hladiny dovolených energií, čím umožňujú jednoduchší prechod 

elektrónov do vodivostného pásu. Emeraldinová soľ má široké uplatnenie hlavne v oblasti 

elektronických zariadeniach ako sú napr. polymérne vodiče alebo senzorické vrstvy [11]. 

Emeraldinová báza na rozdiel od emeraldinovej soli neobsahuje na reťazci elektrický 

náboj (obrázok 9.) a jej vodivosť sa pohybuje okolo 10-10 až 10-8 S·m-1. Táto forma je preto 

označovaná ako izolant, čo však neznamená, že nedokáže prenášať elektrický náboj. Existujú 

okolnosti, kedy je možné aj u tejto formy polyanilínu vodivosť zvýšiť. Musí byť však splnená 

podmienka vzniku nosiča náboja. Takýto nosič môže v polyméroch vznikať radou 

mechanizmov ako napr. difúziou v materiáli, prípadne môžu v ňom byť nejaký čas uzavreté 
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v potenciálových jamách (elektrónové pasce), alebo môžu byť do materiálu injektované 

z elektród. Transport náboja je potom zaistený pomocou konjugovaných väzieb medzi atómami 

dusíka a uhlíka, ktoré sa striedajú v hlavnom reťazci polyméru [10]. 

 

 

Obrázok 10. Protónovaná a neutrálna forma emeraldinu (soľ a báza) [10] 

Pri reakcii emeraldinovej bázy  s kyselinou dochádza k zachovaniu počtu elektrónov 

v polymérnom reťazci, no zároveň dôjde k zmene rozloženia týchto elektrónov. V prípade, že 

ako darca protónu bola použitá organická alebo anorganická kyselina, dochádza k nárastu 

mernej vodivosti a to v rozmedzí ôsmich až desiatich rádov, obrázok 7. Z energetického 

hľadiska je výhodne, ak sa z voľných elektrónových párov na dusíku po jednom elektróne 

doplní chinoidná štruktúra dikatiónu na aromatickú aj za cenu toho, že na dusíkoch ostanú 

nepárové elektróny. Takto vznikne dikatión diradikál. Takáto štruktúra sa potom môže 

prenosom elektrónov rovnomerne rozložiť po reťazci a vytvoriť katión – radikálovú 

(polarovanú) štruktúru. Dôkazom tohto je konduktivita polyanilínu hydrochloridu pohybujúca 

sa okolo 5 – 15 S·cm-1 [6]. 

Polyanilín sa pripravuje oxidáciou anilínu peroxydvojsíranom amónnym v kyslom 

vodnom prostredí ako opisuje obrázok 10. Reakcia je exotermická, prebieha na vzduchu a pri 

laboratórnej teplote, pričom výťažok je takmer stopercentný. Čo sa týka praktickej realizácie 

prípravy, používa sa anilín hydrochloridu o hmotnosti 2,59 g, ktorý sa rozpustí v 50 ml vody. 

Následne je potrebné rozpustiť v 50 ml vody 5,71 g peroxydvojsíranu amónneho a oba 

vzniknuté roztoky sa musia zmiešať. Reakčná zmes po chvíľke postupne zmodrie a na konci 

polymerizácie zozelenie. Polymerizácia prebehne pri laboratórnej teplote za čas 10 minút. 

Vzniknutú zrazeninu je potrebné odfiltrovať, premyť zriedenou kyselinou chlorovodíkovou 

a následne tiež acetónom. Výsledný produkt sa suší na vzduchu a na dosušenie sa použije 

vákuum pri teplote 60 °C. Konduktivita takto pripraveného polyanilínu sa pohybuje okolo 5 

S·cm-1 [6]. 
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3 UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY 

Grafit je najviac vyskytujúca sa forma uhlíka na zemi. Jedná sa o ľahkú vrstevnatú 

pevnú látku, ktorá dobre vedie elektrický prúd. V podmienkach vysokého tlaku a teploty tvorí 

uhlík diamant, čo je najpevnejšia prírodná látka. Medzi ďalšie čisté formy uhlíka patria 

fullerény a buckminsterfullerény, ktorých štruktúra je hexagonálna [12]. 

Uhlíkové nanotrubičky, ktoré poznáme pod označením CNT z anglického carbon 

nanotubes, patria k jedným z mechanicky najpevnejších materiálov. Ich vysoká pevnosť, 

tuhosť a modul pružnosti im definujú ideálne mechanické vlastnosti, ktoré sa využívajú pri 

príprave nanokompozitných materiálov pre široké spektrum využitia. Sú z nich zhotovené časti 

lietadiel, rakiet, hi-tech materiály pre vojenský, kozmický a letecký priemysel, ale svoje 

uplatnenie nachádzajú tiež v medicíne, kde sa CNT používajú ako plniva pre polymérne 

matrice.  

CNT sú charakteristické svojimi unikátnymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, 

akými sú vysoká pracovaná teplota, tepelná vodivosť, prierazná pevnosť, biokompatibilita, 

nízka dielektrická konštanta, odolnosť voči radiácii, chemická inertnosť, možnosť 

koncentrovať vysoký výkon na malej ploche a vysoká pohyblivosť nosičov náboja. Všetky tieto 

vlastnosti sú značnou motiváciou pre výskum posúvajúci možnosti ich využitia v rôznych 

oblastiach. Porovnanie mechanických vlastností klasických uhlíkových vlákien a uhlíkových 

nanotrubičiek CNT znázorňuje tabuľka 1.  

Tabuľka 1. Porovnanie vlastností uhlíkových vlákien a CNT [12] 
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3.1 Formy CNT 

Prvými objavenými a skúmanými nanotrubičkami boli viacvrstvové MWCNT 

z anglického multi - walled carbon nanotubes, ktoré sa skladajú z dvoch a viac grafitových 

vrstiev. Tieto grafitové vrstvy sú od seba vzdialené 0,34 nm tak isto, ako v grafite a sú stočené 

do valca , pričom ich vnútorná časť tvorí priestor. Priemer MWCNT sa pochybuje medzi 2 – 25 

nm, vnútorný otvor má rozmer 1 – 8 nm, dĺžka sa takisto pohybuje v nanometroch. Ďalším 

typom sú jednovrstvové nanotrubičky SWCNT z anglického single – walled carbon nanotubes. 

Jedná sa o jednu vrstvu grafitu stočenú do valca, ktorý má priemer v rozpätí 1 – 2 nm a jeho 

dĺžka môže dosahovať až niekoľko μm. Ďalším špecifickým typom týchto nanotrubičiek sú 

dvojvrstvové DWCNT z anglického dual – walled carbon nanotubes a tzv. peapod, čo sú 

trubičky plnené neuhlíkovými atómami alebo iónmi [12]. Jednotlivé štruktúry a ich vrstvy 

znázorňuje obrázok 11. 

 

Obrázok 11. Štruktúry CNT [12] 

Jednostenné uhlíkové nanotrubičky môžu, ale nemusia mať uzavreté konce. 

U mnohostenných uhlíkových nanotrubičkách nie je možné zo šesťuholníkov vytvoriť úplne 

uzavretý útvar, preto je potrebný na uzavretie hexagonálnej štruktúry každej nanotrubičky alebo 

jednej vrstvy istý počet päťuholníkov, ktoré majú za následok zakrivenie plochy fullerénu, ako 

znázorňuje obrázok 12. 

 

Obrázok 12. Zakrivenie plochy SWCNT vplyvom päťuholníka [12] 
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Všetky typy uhlíkových nanotrubičiek majú fyzikálne vlastnosti pevných látok a sú 

mikrokryštály napriek tomu, že ich priemer je blízky rozmerom molekúl. Hexagonálna mriežka 

uhlíkových atómov poskytuje viac možnosti priestorového usporiadania. Rovnako ako grafit 

a fullerén má uhlíková nanotrubička sp2 hybridizáciu. Štruktúra CNT sa získa zrolovaním 

grafénu (jednoatomárna grafitová rovina) do tvaru valca [12]. Na základe smeru rolovania 

rozlišujeme tri typy CNT mriežok a to armchair, zigzag a chiral, ktoré sú znázornené na obrázku 

13. 

 

Obrázok 13. Rozloženie atómov uhlíka v hexagonálnej mriežke [13] 

Jednovrstvové uhlíkové nanotrubičky vykazujú vyššie mechanické vlastnosti. Youngov 

modul pružnosti sa pohybuje okolo 1 TPa a pevnosť sa pohybuje v rozmedzí od 50 do 500 GPa. 

Viacvrstvové uhlíkové nanotrubičky majú Youngov modul pružnosti v rozmedzí od 0,3 do 1 

TPa a pevnosť od 10 do 60 GPa, ale sú vratne deformovateľné. Vratná deformovateľnosť 

MWCNT je spôsobená voľným priestorom medzi jednotlivými súosými rúrkami.  

3.2 Funkcionalizácia CNT 

Okrem extrémne vysokých pevnostných vlastností sú uhlíkové nanotrubičky 

charakteristické vysokou odolnosťou voči zmáčaniu. Zlá zmáčateľnosť CNT polymérnou 

matricou preto predstavuje najväčší technologický problém pri príprave nanokompozitov. 

Modifikácia uhlíkových nanotrubičiek je v porovnaní s modifikáciou uhlíkových vlákien 

podstatne komplikovanejšia a technologicky náročnejšia. Modifikácia, tiež známa pod názvom 

funkcionalizácia uhlíkových nanotrubičiek sa uskutočňuje v disperznom prostredí 

prostredníctvom zlúčenín obsahujúcich funkčné skupiny, ako je znázornené na obrázku 14. 

Počas funkcionalizácie dochádza k adsorbácii modifikátora na povrchu uhlíkových 

nanotrubičiek. Za optimálnych podmienok dôjde k chemickému naviazaniu modifikátora na 
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povrch uhlíkových nanotrubičiek prostredníctvom slabších Van der Waalsových väzieb, alebo 

silnejších kovalentných väzieb. Keďže sú uhlíkové nanotrubičky zakončené podstatne 

reaktívnejšími fullerénovými molekulami dochádza k naviazaniu funkčných skupín prednostne 

na koncoch uhlíkových nanotrubičiek [12] . 

 

Obrázok 14. Schéma funkcionalizácie uhlíkových nanotrubičiek [14] 

3.3 Metódy výroby uhlíkových nanotrubičiek 

Oblúkový výboj je prvá metóda, ktorá sa využíva na výrobu CNT. Ako vstupný materiál 

sa používajú uhlíkové sadze, ktoré sa umiestňujú do tzv. AD reaktora (Arc Discharge). Tento 

reaktor pozostáva z komory, v ktorej priamo dochádza k výrobe uhlíkových nanotrubičiek 

metódou oblúkového výboja medzi dvomi elektródami, a to anódou a katódou. Tie sú od seba 

vzdialené niekoľko milimetrov. Počas procesu  dochádza k ohrevu anódy, ktorá následne musí 

byť posúvaná smerom k upevnenej katóde. Napätie pre obe elektródy dodáva zdroj 

jednosmerného napätia v rozsahu 0 – 48 V. Prúd medzi elektródami nadobúda hodnoty 50 – 

120 A. V reaktore, ktorý je naplnený inertnými plynmi héliom a argónom alebo ich zmesou je 

tlak 50 – 700 mbar. Od veľkosti prúdu, usporiadania systému a tlaku plynu potom závisí 

kvantita a kvalita CNT. Pre rast kvalitných CNT je najdôležitejšie udržanie stabilného výboja 

medzi elektródami. Reaktor je dvojplášťový pre lepšie chladenie tepelne namáhaných častíc. 

Laserové ožarovanie materiálu je ďalšou metódou výroby, ktorá spolu s metódou 

výboja elektrického oblúka patrí medzi najviac využívané metódy výroby CNT. Princíp spočíva 

v ožarovaní pevných látok alebo kvapalín lúčmi laseru, čím dôjde k zahrievaniu absorbovaným 
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teplom, odparovaniu a následnej sublimácii. Tieto dve metódy však nestačia pokryť 

priemyselnú výrobu, čo sa požadovaného množstva týka.  

Ďalšou metódou výroby je chemické nanášanie pár známe pod označením CVD. Pri 

tejto metodike sa využívajú ako substrát uhľovodíky a katalyzátory na báze kovových iónov. 

Takýmto spôsobom sa dá pripraviť oveľa väčšie množstvo nanomateriálu, no aj táto metóda 

má svoju slabú stránku v podobe nečistôt a nepravidelnosti hexagonálnej mriežky. Tento stav 

môže spôsobovať nízka teplota nanášania pár.  

Posledným spôsobom výroby CNT je vysokotlaková konverzia oxidu uhoľnatého. Jedná 

sa o metódu využívajúcu vysokých tlakov (niekoľko atmosfér) oxidu uhoľnatého v prostredí 

plynných kovových katalyzátorov. Výsledný produkt dosahuje čistoty okolo 80 % a zvyšok 

predstavuje ostatky železných katalyzátorov, ktoré sa dajú jednoducho odstrániť.  
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4 POLYANILÍN DOPOVANÝ UHLÍKOVÝMI 

NANOTRUBIČKAMI 

Kompozit známy tiež pod označením PANI – CNT z anglického polyaniline – carbon 

nanotube. Toto označenie bude používané aj v tejto diplomovej práci. Jedná sa o kompozit, 

u ktorého môžeme pozorovať synergický efekt. Tento jav názorne popisuje vzťah 2 + 4 = 7 

a znamená to, že po zmiešaní fáz jednotlivých materiálov s odlišnými vlastnosťami má 

výsledný materiál prídavné alebo lepšie vlastnosti, ako mali jednotlivé zložky samé, respektíve 

dohromady.  

PANI – CNT kompozity sú charakteristické rôznou mernou vodivosťou,  

elektrochemickými vlastnosťami, mikroskopickými rozdielmi v štruktúre, spektrálnymi 

a teplotným vlastnosťami. Všeobecne platí, že vlastnosti týchto kompozitných materiálov 

značne závisia na spôsobe ich prípravy a na obsahu uhlíkových nanotrubičiek. Hoci je čistý 

polyanilín vo vode nerozpustný, PANI – CNT kompozity sa môžu ľahko rozptýliť vo vodných 

roztokoch, ako znázorňuje obrázok 15.  

 

Obrázok 15. Rozpustnosť PANI – CNT a MWCNT vo vode: a - MWCNT pred 

funkcionalizáciou, b - MWCNT po funkcionalizácii, c - čisté PANI, d - PANI – MWCNT 

kompozit [18] 

Uhlíkové nanotrubičky využívajú vo väčšine prípravných metód týchto kompozitov 

pomer 1 : 3 spracovanej zmesi kyseliny sírovej a dusičnej. Tento proces vedie k premene 

hydrofóbneho CNT na hydrofilný. Tento jav spôsobuje začlenenie funkčných skupín 

obsahujúcich kyselinu [15]. Na základe tohto sa PANI – CNT kompozity obsahujúce hydrofilné 

uhlíkové nanotrubičky rozptyľujú aj vo vode.  
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Maximálny cyklický voltampérový potenciál PANI – CNT kompozitov vykazuje veľmi 

malé a zanedbateľné posuny v porovnaní s čistým polyanilínom, hoci dochádza k značnému 

zvýšeniu počtu trhlín. Absencia akejkoľvek zmeny v tomto potenciáli naznačuje, že 

mechanizmus anilínovej polymerizácie nie je ovplyvnený prítomnosťou uhlíkových 

nanotrubičiek [16]. Impedancia, čo je komplexný odpor kladený obvodom pri priechode 

striedavého prúdu, na základe štúdií ukázala značné zníženie odporu náboja na transport 

s rastúcim obsahom uhlíkových nanotrubičiek [17]. 

Hodnota hustoty PANI – CNT kompozitu sa pochybuje v rozmedzí 1,33 – 1,9 g·cm-3. 

Táto hodnota sa mení na základe zvyšovania obsahu uhlíkových nanotrubičiek v rozmedzí 0 – 

100 hmotnostných %. Hustota zmesi polyanlínu a uhlíkových nanotrubičiek získanej 

mechanickým miešaním ma klesajúci trend postupným zvyšovaním CNT, čo naznačuje 

u vzoriek tvorbu makropórov [19]. Vodivosť pri izbovej teplote dobre usporiadaného PANI – 

CNT kompozitu sa zvyšuje o jeden rád v porovnaní s čistým polyanilínom. Hodnota vodivosti 

klesá s klesajúcou teplotou, čím vykazuje typické polovodičové správanie. Teplotná závislosť 

merného odporu je slabšia, ako je pre čistý polyanilín čo naznačuje, že delokalizácie nosičov 

náboja sú väčšie v nanokompozitoch [20].  

 

Obrázok 16. Krivky termogravimetrickej analýzy MWCNT, PANI – MWCNT a PANI [25] 

Kyselinou funkcionalizované uhlíkové nanotrubičky môže dôjsť k dramatickej zmene 

elektrických vlastností PANI – CNT kompozitov. Tepelná stabilita PANI – CNT kompozitov je 

o málo lepšia, ako u dopovaného polyanilínu. Spôsob syntézy a stupeň grafitizácie uhlíkových 
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nanotrubičiek ovplyvňuje správanie rozkladu týchto kompozitov. Dopovaný polyanilín 

vykazuje trojstupňový rozklad a to uvoľnenie molekúl vody (T < 100 °C), rozklad prímesi 

aniónu (180 – 280 °C) a rozklad polyanilínu (280 – 630 °C) [21]. K rozkladu MWCNT dochádza 

v rozmedzí teplôt 500 – 850 °C, v závislosti na spôsobe akým sa syntetizuje [22]. 1 hmotnostné 

% MWCNT obsiahnuté v PANI – CNT kompozite rozširuje nástup teplôt rozkladu v rozpätí 280 

– 400 °C. Teplota rozkladu sa môže zvyšovať s rastúcim obsahom uhlíkových nanotrubičiek, 

ako popisuje obrázok 16. 

Na skúmanie morfológie PANI – CNT kompozitov sa využívajú skenovacia elektrónová 

mikroskopia (SEM), transmisná elektrónová mikroskopia (TEM), mikroskopia atomárnych síl 

(AFM) a skenovacia tunelová mikroskopia (STM). Najčastejšie využívajúcou metódou 

skúmania morfológie je skenovacia elektrónová mikroskopia. Na obrázku 17. sú znázornené 

štruktúry čistého polyanilínu a PANI – CNT získané práve pomocou skenovacej elektrónovej 

mikroskopie. 

 

Obrázok 17. Snímky štruktúr získaných pomocou SEM: a - PANI, b - PANI – CNT [26] 

4.1 Interakcie medzi polyanilínom a uhlíkovými nanotrubičkami 

Elektrické, tepelné a mechanické vlastnosti PANI – CNT kompozitov sú medzistupňom 

medzi čistým polyanilínom a uhlíkovými nanotrubičkami. Tieto vlastnosti sa však líšia 

v závislosti od obsahu uhlíkových nanotrubičiek a od rozsahu ich integrácie s čistým 

polyanilínom.  

Zaujímavosťou je, že elektrochemické vlastnosti PANI – CNT kompozitov sú podstatne 

rozšírené v porovnaní s obomi jednotlivými zložkami. Napríklad pri rovnakom povrchu, 

elektrochemický rast, redoxné a kapacitné prúdy PANI – CNT kompozitov sú niekoľkonásobne 
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vyššie v porovnaní s hodnotami získanými u čistého polyanilínu, ako je znázornené na obrázku 

18. Kompozity CNT spolu so substituovanými derivátmi polyanilínu tiež vykazujú 

elektrochemické vylepšenia, ale rozsah zvýšenia týchto vylepšení závisí od charakteristických 

vlastností substituenta prítomného v anilínovom reťazci [27]. 

 

Obrázok 18. Vzostup elektrického prúdu počas cyklického voltamperického rastu: a - PANI, 

b - PANI – CNT [18] 

4.2 Metódy prípravy PANI – CNT kompozitov 

Jedným z hlavných motivačných faktorov pre prípravu PANI – CNT kompozitov je 

skutočnosť, že mechanické vlastnosti polyméru môžu byť výrazne zvýšené vzhľadom k jeho 

integrácii s uhlíkovými nanotrubičkami.  

Pevnosť v ťahu nedopovaných a dopovaných polyanilínových vlákien sa pohybuje 

v rozmedzí 95 - 157 MPa. Pri obsahu 2 hmotnostných % CNT je hodnota pevnosti v ťahu 

polyméru 260 MPa pred dopovaním a 197 MPa po dopovaní. Za rovnakého obsahu uhlíkových 

nanotrubičiek je hodnota Youngovho modulu PANI – CNT vlákien až 17 GPa, čo je oveľa 

vyššia hodnota ako u čistého polyanilínu, ktorého Youngov modul pružnosti nadobúda hodnoty 

v rozmedzí 2 – 4 GPa [23, 24]. 

Polymérne nanokompozity sa pripravujú viacerými technologickými postupmi, ktorých 

základom môže byť monomér, roztok polyméru alebo tavenina polyméru, zobrazené na 

obrázku 19. V dnešnej dobe existuje niekoľko inovatívnych metód na prípravu PANI – CNT 

kompozitov medzi ktoré patria:  

 priame miešanie 

 chemická polymerizácia (in situ)  
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 elektrochemická polymerizácia 

 

Obrázok 19. Schéma prípravy polymérnych nanokompozitov v tavenine [28] 

Podstata metódy priameho miešania spočíva v zmiešaní uhlíkových nanotrubičkiek vo 

forme prášku v roztoku polyanilínu buď s kyselinou chlorovodíkovou (HCl) alebo N – metyl 2 

pyrrolidinom, pričom dochádza k vzniku PANI – CNT kompozitu v pevnej alebo disperznej 

forme. Výsledná forma PANI – CNT kompozitu sa odvíja od druhu skupenstva, ktoré sa mieša 

(miešanie pevného skupenstva alebo roztoku). Pri chemickej polymerizácií sú vstupnými 

látkami anilín a CNT vo forme disperzie, pričom vzniká PANI – CNT v tuhej forme. 

Elektrochemická polymerizácia využíva na výrobu PANI – CNT kompozitu elektródy skleného 

uhlíka. Využitím tejto metódy prípravy vzniká film PANI – CNT (obrázok 20.). 

 

Obrázok 20. Príprava PANI – CNT kompozitov elektrochemickou polymerizáciou [18] 
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5 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Vzorky pre realizáciu experimentálnej časti boli dodané pani doc. Ing. Lenkou 

Kulhánkovou, Ph.D. z Katedry chémie (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava -  

Fakulta metalurgie a materiálového inžinierstva). Dodanými vzorkami boli čistý polyanilín 

a polyanilín dopovaný uhlíkovými nanotrubičkami v koncentráciách 0,83 hm.% CNT, 2 hm.% 

CNT a 3,6 hm.% CNT. Každá vzorka bola podrobená meraniam v dvoch navzájom kolmých 

smeroch s malou plochou, ktorú budeme v tejto diplomovej práci označovať v skrátenom tvare 

MP a veľkou plochou, ktorá dostala označenie VP.  

5.1 Meranie jednosmernej elektrickej vodivosti  

Realizáciu merania voltampérových charakteristík sme uskutočnili pomocou 

jednosmerného elektrického zdroja DC POWER SUPPLY HY3005D od spoločnosti MASTECH 

(obrázok 21). 

 

Obrázok 21. Jednosmerný elektrický zdroj DC POWER SUPPLY HY3005D 

Princíp merania spočíval v postupnom zvyšovaní elektrického napätia na zdroji na 

základe čoho dochádzalo k zmene elektrického prúdu. Jednotlivé hodnoty elektrického prúdu 
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pri danom napätí sme následne zaznamenávali. Na základe nameraných hodnôt sme zostrojili 

grafické závislosti elektrického prúdu a napätia a následne vypočítali hodnotu merného 

elektrického odporu R pomocou vzťahu 

𝑹 =
𝑼

𝑰
 [𝜴], (13) 

kde U je elektrické napätie a I je elektrický prúd. Následne sme vypočítali jednosmernú 

elektrickú konduktivitu zo vzťahu 

𝝈 =
𝑰∙𝒍

𝑼∙𝑺
 [𝐒 ∙ 𝒎−𝟏], (14) 

kde I je elektrický prúd, l je hrúbka vzorky, U je elektrické napätie a S je plocha vzorky. Na 

meranie voltampérových charakteristík sme použili kontakt z mosadze umiestnený v meracej 

sonde a to z dôvodu zabezpečenia lineárnej voltampérovej charakteristiky. Takýto kontakt 

môžeme potom považovať za ohmický [31]. 

5.1.1 Popis experimentálnych výsledkov merania voltampérových charakteristík 

Na nasledujúcich grafoch sú znázornené výsledky meraní voltampérových 

charakteristík. Každá vzorka bola podrobená meraniu na malej (MP) aj veľkej ploche (VP) čo 

sa premietne aj v grafických výsledkoch.  

Graf 1. predstavuje závislosť elektrického prúdu od napätie čistej formy polyanilínu 

meranej na malej ploche (MP). 

 

 

Graf 1. Závislosť elektrického prúdu od napätia čistého PANI (malá plocha) 
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Na grafe 2. je takisto znázornená závislosť elektrického prúdu od napätia čistého 

polyanilínu vzťahujúca sa však k veľkej ploche (VP). 

 

Graf 2. Závislosť elektrického prúdu od napätia čistého PANI (veľká plocha) 

Graf 3. už popisuje závislosť prúdu od napätia polyanilínu s koncentráciou 0,83 hm.% 

uhlíkových nanotrubičiek (CNT). Tento graf popisuje závislosť meranej na malej ploche (MP) 

vzorky. 

 

Graf 3. Závislosť elektrického prúdu od napätia PANI 0,83 hm.% CNT (malá plocha) 

V grafe 4. je premietnutá závislosť elektrického prúdu od napätia polyanilínu s obsahom 

0,83 hm.% CNT, pričom meranie prebiehalo s využitím veľkej plochy (VP). 
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Graf 4. Priebeh závislosti elektrického prúdu od napätia PANI 0,83 hm.% CNT (veľká 

plocha) 

Graf 5. už znázorňuje vyššiu koncentráciu použitých uhlíkových nanotrubičiek 

obsiahnutú v polyanilíne. Konkrétne sa jedná o hodnotu 2 hm.% CNT. Tento graf predstavuje 

opäť závislosť elektrického prúdu od napätia pre malú plochu vzorky (MP) 

 

Graf 5. Grafické znázornenie závislosti elektrického prúdu od napätia PANI 2 hm.% CNT 

(malá plocha – MP) 

Na grafe 6. môžeme pozorovať závislosť rovnakej vzorky ako v grafe 5., no rozdielom 

je plocha, ktorá sa použila pri meraní. V tomto prípade šlo o plochu veľkú (VP).  
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Graf 6. Závislosť prúdu od napätia PANI 2 hm.% CNT, meranie s veľkou plochou (VP) 

Graf 7. uvádza závislosť elektrického prúdu od napätia pre vzorku s najvyššou 

koncentráciou požitých uhlíkových nanotrubičiek (3,6 hm.% CNT). Graf 7. je vyhodnotením 

vzorky meranej s využitím malej plochy (MP). 

 

Graf 7. Voltampérová charakteristika vzorky PANI s koncentráciou 3,6 hm.% CNT 

vztiahnutá na malú plochu (MP) 

V grafe 8. je takisto premietnutá voltampérová charakteristika vzorky polyanilínu 

s koncentráciou 3,6 hm.% uhlíkových nanotrubičiek (CNT). Graf 8. vypovedá hodnoty 

namerané na ploche veľkej (VP). 
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Graf 8. Výsledná závislosť elektrického prúdu od napätia vzorky PANI s obsahom 3,6 hm% 

CNT merané na veľkej ploche (VP) 

Graf 9. prezentuje výsledné porovnanie voltampérových charakteristík prostredníctvom 

jednosmernej elektrickej konduktivity vzťahujúcej sa ku koncentrácii uhlíkových nanotrubičiek 

pre jednotlivé vzorky vyhodnotené z malej (MP) a veľkej plochy (VP).  

 

Graf 9. Porovnanie jednosmernej elektrickej konduktivity pre jednotlivé koncentrácie CNT 

vo vzorkách PANI 

Graf 10. znázorňuje výsledné hodnoty striedavej elektrickej konduktivity pre jednotlivé 

vzorky polyanilínu s rôznymi koncentráciami uhlíkových nanotrubičiek. V grafe 10. sú 

hodnoty získané z merania striedavej elektrickej konduktivity pri najnižšej frekvencii 1000 Hz. 

Graf 10. je začlenený do tejto kapitoly pre porovnanie výsledných hodnôt s hodnotami z grafu 
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9. Meranie striedavej elektrickej vodivosti prebehlo skôr, ako meranie jednosmernej elektrickej 

vodivosti. Táto skutočnosť sa odrazila aj vo výsledných údajoch z oboch meraní, ako môžeme 

pozorovať v grafickom znázornení.  

 

Graf 10. Závislosť striedavej elektrickej konduktivity pri frekvencii 1000 Hz od koncentrácie 

CNT pre jednotlivé vzorky polyanilínu 

5.2 Meranie striedavej elektrickej vodivosti  

Podstata tohto merania spočívala v meraní frekvenčných závislostí s využitím RCL 

metra FLUKE PM 6306 (obrázok 22.) a multimetra PeakTech 3415.  

 

Obrázok 22. FLUKE 6306 PM RCL meter 
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Obidva tieto prístroje môžeme vidieť na obrázku 23., kde je zostavená celá aparatúra 

potrebná na meranie striedavej elektrickej konduktivity. Okrem už zmienených prístrojoch 

zahŕňa meracia aparatúra aj počítač s programovým vybavením zaznamenávajúcim namerané 

údaje a tiež meraciu sondu, v ktorej je umiestnená vzorka a celá sonda je pripojená do RCL 

metra. 

Po spustení počítačového programu Fluke sme pomocou návodu začali meranie. Princíp 

spočíval v zaznamenávaní zmeny elektrického odporu a elektrickej kapacity v závislosť od 

frekvencii. Meranie prebiehalo vo frekvenčnom rozsahu 0 – 100 kHz. Na základe nameraných 

hodnôt sme mohli následne vypočítať 휀′, 휀′′a 𝑡𝑔𝛿. 

 

Obrázok 23. Aparatúra merania frekvenčných závislostí 

Pre meranie prevažne dlhodobých časových závislostí elektrických a dielektrických 

vlastností sme využili meraciu bunku, ktorá je schematicky popísaná na obrázku 24. Tento typ 

bunky je prispôsobený pre meranie vzoriek z plastu štvorcového prierezu s rozmermi 10 x 10 

mm.  

Pri meraní v MTF STU so sídlom v Trnave sme použili aparatúru, ktorá je zobrazená na 

obrázku 24. Ako znázorňuje obrázok 24., vzorka sa umiestni medzi dve platinové elektródy. 

Mechanizmus uchytenia pozostáva zo sústavy dvoch nosných kapilár z kremíka, ktoré sa 

nachádzajú na dvoch kovových ramenách. Horná kapilára je pohyblivá so stálym prítlakom, 

ktorý zabezpečuje pružina a spodná kapilára je uchytená napevno. V spodnej časti meracej 

bunky je na keramických stĺpoch umiestnený výhrevný odporový drôt. V zadnej časti bunky sa 
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okrem prívodov odporového drôtu nachádzajú vývody k ventilátoru, ktorého úlohou je 

zabezpečiť homogénny ohrev vzorky. Ovládanie ohrevu je riadené pomocou počítača alebo 

spínacieho teplomera, ktorý meria v rozmedzí 0 – 250 °C. Riadenie ohrevu v bunke je možné 

pri teplote od 20 do 200 °C. Táto teplota je potom snímaná pomocou termočlánku typu K (Ni – 

NiCr) [32]. 

 

 

Obrázok 24. Meracia bunka a jej popis: 1 – vzorka, 2 – elektródy, 3 – prítlačná pružina, 4 – 

keramická doštička, 5 – kovové rameno, 6 – kremenná kapilára (nosná), 7 – dvierka, 8 - 

spínací teplomer, 9 – odporový ohrev, 10 – aktívna časť ventilátora, 11 – termočlánok, 12 – 

pohon ventilátora, 13 – kovový rám, A – elektrický prívod ventilátora, B – prívody 

výhrevných telies, C – meracie elektrické prívody, D – elektrické prívody v termočlánku, E – 

prívody ovládania teplomeru [32] 

Komplikovanejšie je však realizácia elektrického zapojenia, ktoré je detailne popísané 

na obrázku 25. Ani komplikovanosť tohto zapojenia neoberá celý systém o množstvo výhod. 

Napríklad všetky elektrické vedenia (ohrev, termočlánkové a meracie vedenia) sú samostatné a 

nezávislé. Zabezpečená je tiež vysoká úroveň homogenity teplotného poľa spolu s reguláciou 

teploty. Ďalšou výhodou je možnosť pripojenia k meraciemu vedeniu digitálny multimeter 

APPA 305 alebo LCR meter, konkrétne GoogWill LCR 819, HIOKI 3522 – 50. Výkon 
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odporového ohrevu je možné regulovať pomocou autotransformátora, pričom maximálny 

výkon odporového ohrevu je 500 W.  

 

Obrázok 25. Elektrická schéma systému k meraniu elektrických a dielektrických meraní: 1 – 

vzorka, 2 – elektródy, 3- termočlánok, 4 – milivoltmeter, 5 – meracia bunka, 6 – vinutie 

ohrevu, 7 – ventilátor, 8 – ampérmeter, 9 – LCR meter, 10 – ohmmeter, 11 – počítač, 12 – 

spínací teplomer, 13 – ovládanie ohrevu, 14 – autotransformátor [32] 

Vďaka softvérovému vybaveniu vytvorenému pre zaznamenávanie a riadenie 

experimentu môžeme flexibilne konfigurovať rôzne podmienky a priebehy meraní. S využitím 

počítačových portov RS 232 je možné voliť zo spektra zapojení meracích prístrojov, ďalej 

môžeme voliť rozsah meracích frekvencií na základe zvoleného LCR metra alebo tiež stanoviť 

podmienky merania, ako sú merací mód, rýchlosť merania, typ náhradného obvodu a počet 

meraných frekvencií [32]. 

5.2.1 Popis experimentálnych výsledkov merania frekvenčných závislostí 

Graf 11. predstavuje závislosti striedavej elektrickej vodivosť od frekvencie čistého 

polyanilínu. Výsledné závislosti reprezentujú merania s využitím malej (MP) aj veľkej plochy 

(VP).  
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Graf 11. Závislosti elektrickej konduktivity od frekvencie čistého PANI 

V grafe 12. sú tiež zobrazené závislosti striedavej elektrickej konduktivity od frekvencie 

vztiahnuté na malú (MP) a veľkú plochu (VP) meranej vzorky. V tomto prípade sa jednalo 

o polyanilín dopovaný uhlíkovými nanotrubičkami o koncentrácii 0,83 hm.%.  

 

Graf 12. Priebeh závislostí elektrickej vodivosti od frekvencie vzorky PANI 0,83 hm.% CNT 

pre malú a veľkú plochu   

Priebehy závislostí zobrazených v grafe 13. sa vzťahujú k vzorke polyanilínu s vyššou 

koncentráciou uhlíkových nanotrubičiek. V tomto prípade ide o hodnotu 2 hm.% CNT. Graf 13. 

je vyjadrením vzťahu medzi striedavou elektrickou konduktivitou a frekvenciou a zahŕňa 

priebeh malej (MP) a veľkej plochy (VP).  

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

0 20000 40000 60000 80000 100000

σac [S/m]

f [Hz]

MP

VP

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 20000 40000 60000 80000 100000

σac [S/m]

f[Hz]

MP

VP



39 

 

 

 

Graf 13. Znázornenie závislostí elektrickej vodivosti od frekvencie PANI 2 hm.% CNT pre 

MP a VP  

Graf 14. je premietnutím vzorky polyanilínu s najväčším zastúpením uhlíkových 

nanotrubičiek. Koncentrácia CNT v tomto prípade predstavuje 3,6 hm.%. Závislosti z grafu 14. 

sú zobrazením nameraných hodnôt elektrickej vodivosti a frekvencie na malej (MP) a veľkej 

ploche (VP) vzorky. 

 

Graf 14. Závislosti striedavej elektrickej vodivosti od frekvencie vzorky PANI 

s koncentráciou 3,6 hm.% CNT pre malú a veľkú plochu  
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V grafe 15. sú premietnuté hodnoty reálnej permitivity έ vzoriek čistého polyanilínu 

a polyanilínu dopovanom uhlíkovými nanotrubičkami s koncentráciami 0,83 hm.%, 2 hm.% 

a 3,6 hm.% pri frekvencii 1000 Hz. Graf 15. zahŕňa hodnoty pre malú (MP) aj veľkú plochu 

(VP). 

 

Graf 15. Grafické znázornenie reálnej permitivity vzoriek PANI rôznych koncentrácií CNT 

vzťahujúce sa k MP a VP 

Graf 16. prezentuje porovnanie hodnôt imaginárnej permitivity ἔ rovnako ako v grafe 

15. pri 1000 Hz. V grafe sú porovnané vzorky polyanilínu s rôznym obsahom uhlíkových 

nanotrubičiek meraných s využitím malej (MP) a veľkej plochy (VP). 

 

Graf 16. Hodnoty imaginárnej permitivity pri frekvencii 1000 Hz pre rôzne koncentrácie CNT 

v PANI merané na MP a VP 
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Výsledky výpočtov potrebných na zostrojenie vyššie uvedených grafických závislosti 

sa nachádzajú v tabuľke 2., ktorá znázorňuje výsledky dielektrických meraní pri frekvencii 0 

Hz a 1000 Hz vzoriek polyanilínu a polyanilínu dopovanom uhlíkovými nanotrubičkami 

o daných koncentráciách meraných na malej (MP) aj veľkej ploche (VP). 

Tabuľka 2. Výsledky dielektrických meraní 

PANI 

CNT [hm.%] l [mm] S [m2] f [Hz] σ [S/m] έ [-] ἔ [-] 

0 

13,2 (MP) 1,1E-04 
1000 2,2 272,9 3,9E+07 

0 2,2 - - 

10,4 (VP) 1,4E-04 
1000 1,9 21,1 3,4E+07 

0 1,9 - - 

0,83 

16,5 (MP) 1,1E-04 
1000 113,5 4770556 2E+09 

0 117,5 - - 

10,5 (VP) 1,7E-04 
1000 39,9 3750334 7,2E+08 

0 42,7 - - 

2 

10,5 (MP) 5,9E-05 
1000 107,8 4862344 1,9E+09 

0 109 - - 

7,7 (VP) 8,1E-05 
1000 54,2 2261205 9,7E+08 

0 56,2 - - 

3,6 

14,9 (MP) 1,1E-04 
1000 108,7 4810161 2E+09 

0 112,9 - - 

10,4 (VP) 1,5E-04 
1000 70,6 4134824 1,3E+09 

0 75 - - 

 

5.3 Meranie elektrického odporu využitím tlakového zaťaženia 

Pre meranie elektrického odporu R využitím tlakového zaťaženia sme použili meraciu 

aparatúru pozostávajúcu z meracieho kondenzátora, multimetra PeakTech 3415 a štyroch 

závaží, pričom každé malo hmotnosť 124 gramov. Celá meracia aparatúra je na obrázku 26. Po 

skompletizovaní meracej aparatúry sme vzorku vložili medzi kontakty meracieho 

kondenzátora, ako je znázornené na obrázku 27. a spustili multimeter. 

V takomto stave pôsobila na vzorku hmotnosť elektródy, ktorá predstavovala 87 

gramov. Hodnotu odporu zobrazujúcu multimeter sme zaznamenali a začali s postupným 

pridávaním závaží. Zaťaženie tak nadobúdalo hodnôt 211g, 335g, 459g a 583g. Pri každom 

navýšení hmotností sme zaznamenali aj príslušnú hodnotu elektrického odporu. Namerané 

hodnoty sme graficky spracovali. Meranie bolo uskutočnené s využitím len malej plochy. 
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Obrázok 26. Meracia aparatúra pre meranie elektrického odporu 

 

 

Obrázok 27. Kondenzátor so vzorkou, elektródou a závažiami 

5.3.1 Popis experimentálnych výsledkov merania elektrického odporu  

Krivka grafu 17. vyjadruje závislosť elektrického odporu od hmotnosti čistého 

polyanilínu vzťahujúcu sa k malej ploche (MP). 
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Graf 17. Regresná krivka predstavujúca mocninnú závislosť elektrického odporu od 

hmotnosti čistého PANI (MP) 

Na grafe 18. môžeme vidieť krivku závislosti už dopovaného polyanilínu uhlíkovými 

nanotrubičkami s koncentráciou 0,83 hm.%. Graf 18. je zobrazením závislosti elektrického 

odporu od hmotnosti. 

 

Graf 18. Regresná krivka predstavujúca mocninnú závislosť elektrického odporu od 

hmotnosti PANI 0,83 hm.% CNT (MP) 

Závislosť elektrického odporu od hmotnosti popisujúcu graf 19. patrí vzorke 

polyanilínu s vyššou koncentráciou uhlíkových nanotrubičiek v porovnaní s grafom 18. 

V tomto prípade polyanilín obsahuje 2 hm.% uhlíkových nanotrubičiek.  
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Graf 19. Priebeh regresnej krivky predstavujúcej mocninnú závislosť závislosti elektrického 

odporu od hmotnosti vzorky PANI 2 hm.% CNT (malá plocha) 

V grafe 20. je zaznamenaný priebeh závislosti elektrického odporu od hmotnosti vzorky 

polyanilínu s najvyššou koncentráciou uhlíkových nanotrubičiek, s akou sa v tejto diplomovej 

práci realizovali merania. Graf 20. reprezentuje údaje namerané na vzorke polyanilínu 

s koncentráciou 3,6 hm.% uhlíkových nanotrubičiek rovnako, ako v predchádzajúcich 

prípadoch s využitím malej plochy (MP). 

 

Graf 20. Priebeh regresnej krivky predstavujúcej mocninnú závislosť závislosti elektrického 

odporu od hmotnosti vzorky PANI s obsahom 3,6 hm.% CNT (malá plocha) 

y = 144,25x-0,503

R² = 0,8227

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

50 150 250 350 450 550 650

R [Ω]

m [g]

y = 233,72x-0,637

R² = 0,9846

0

2

4

6

8

10

12

14

16

50 150 250 350 450 550 650

R [Ω]

m [g]



45 

 

Sériu týchto graficky spracovaných výsledkov uzatvára graf 21., ktorý je porovnaním a 

zoskupením grafov 17 – 20. Graf 21. popisuje výsledné krivky nameraných dát premietnutých 

do závislostí elektrického odporu od hmotnosti pre jednotlivé vzorky polyanilínu.  

 

Graf 21. Porovnanie priebehov závislostí elektrického odporu od hmotností jednotlivých 

vzoriek PANI meraných na MP 

5.4 Analýza výsledkov  

Grafy 1. – 8. reprezentujú výsledky meraní voltampérových charakteristík na malej aj 

veľkej ploche vzoriek. Pri meraní voltampérových charakteristík sme použili elektródu 

z mosadze za predpokladu vytvorenia ohmického kontaktu. Výsledná lineárnosť týchto grafov 

tak potvrdzuje skutočnosť, že kontakty vzoriek s meracou elektródou boli skutočne ohmické. 

Z grafov 1. – 8. je jasné, že s rastúcou koncentráciou CNT narastá pri danom elektrickom napätí 

aj hodnota elektrického prúdu, čím sa potvrdzuje vodivý charakter uhlíkových nanotrubičiek. 

Tieto grafy obsahujú hodnoty tgα, ktoré podľa predpokladu nadobúdajú vyššie hodnoty pri 

vzorkách meraných na malých plochách. Tento jav môžeme pozorovať pri vzorkách PANI (graf 

1.a 2.) a PANI 3,6 hm.% CNT (graf 7. a 8.). Napríklad tgα čistého polyanilínu meraného na 

malej ploche predstavuje hodnotu 33,542 (graf 1.). Na grafe 2. si môžeme všimnúť, že tgα = 

4,2679 pre tiež čistý polyanilín meraný však na ploche veľkej. Nezvyčajný jav môžeme 

pozorovať pri vzorkách PANI 0,83 hm.% CNT (graf 3. a 4.) a PANI 2 hm.% CNT (graf 5. a 6.), 

kde tgα nadobúda vyššie hodnoty z meraní vzoriek realizovaných na veľkej ploche (VP). Za 

touto anomáliou pravdepodobne stojí charakter CNT, ktorý je schopný premeny CNT 

z hydrofóbnych na hydrofilné. Táto skutočnosť mohla vzniknúť na základe nadmerného 
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kontaktu daných vzoriek s vlhkosťou z ovzdušia, zlým zaobchádzaním počas merania alebo aj 

časovými odstupmi od prvotného kontaktu so vzorkami.  Na základe hodnôt tgα, ktoré sa 

s rastúcou koncentráciou CNT zvyšujú môžeme z grafu 9. pozorovať nárast jednosmernej 

mernej elektrickej vodivosti.  

Graf 9. obsahuje výsledné hodnoty jednosmernej mernej elektrickej vodivosti získané 

na základe merania voltampérových charakteristík jednotlivých vzoriek PANI pre malú a veľkú 

plochu. Graf 10. už obsahuje výsledné hodnoty striedavej mernej elektrickej vodivosti získané 

na základe meraní vykonaných v Trnave na Materiálovo technologickej fakulte . Výsledky 

grafu 9. sme porovnali s grafom 10. a zistili sme, že merná elektrická vodivosť z grafu 10. je 

približne o rád vyššia ako v grafe 9., a to pre vzorky PANI – CNT o koncentráciách 0,83 hm.%, 

2 hm.% a 3,6 hm.%. Rozdiel pri čistom PANI je minimálny. Tiež môžeme pozorovať pri 

vzorkách PANI 0,83 hm.% CNT a PANI 2 hm.% CNT (graf 9.) vyššiu hodnotu elektrickej 

vodivosti z meraní na veľkej ploche (VP). Absolútne hodnoty elektrickej vodivosti sa odvíjajú 

od hodnôt tgα z grafov 1. – 8. Tieto javy sú pravdepodobne spôsobené prítomnosťou 

uhlíkových nanotrubičiek v polyanilíne, ktoré sú schopné premeny z formy hydrofóbnej na 

hydrofilnú. Absolútne hodnoty mernej elektrickej vodivosti z grafu 9. boli získané z neskorších 

meraní (a s časovými odstupmi), kedy mohlo dôjsť ku kontaminácii vzoriek PANI – CNT 

s vlhkosťou z ovzdušia počas manipulácie pri meraniach, čo sa prejavilo znížením mernej 

elektrickej vodivosti, ako bolo už popísané vyššie. Túto skutočnosť demonštruje obrázok 15. 

Napriek tomu ostal trend rastúcej mernej elektrickej vodivosti zachovaný. 

Grafy 11. - 14. reprezentujú výsledky meraní striedavej mernej elektrickej vodivosti 

vztiahnutej k frekvencii pre malú aj veľkú plochu. Vo všetkých prípadoch bol frekvenčný 

rozsah 0 – 100 kHz. Čistá forma polyanilínu a polyanilín dopovaný rôznymi koncentráciami 

CNT vykazujú predpokladanú hierarchiu väčšej mernej elektrickej vodivosti pre malú plochu 

(MP). Aj v tomto prípade môžeme pozorovať rastúcu mernú elektrickú vodivosť so zvyšujúcou 

sa koncentráciou CNT v PANI predovšetkým pri veľkej ploche (VP). Pre čistý PANI je σac 

približne 1,9 S/m (graf 11. VP), pre PANI 0,83 hm.% CNT je σac cca 40 S/m (graf 12. VP), pre 

PANI 2 hm.% CNT je σac okolo 54 S/m (graf 13. VP) a pre PANI 3,6 hm.% CNT je σac už 

v rozmedzí cca 63 – 71 S/m (graf 14. VP). 

Graf 15. reprezentuje podiel dipólových momentov na dielektrickej konštante pre 

jednotlivé vzorky PANI a PANI – CNT pre malú aj veľkú plochu. Pre čistý polyanilín sú 

hodnoty reálne permitivity nevýrazné, no markantný nárast sme zaznamenali pri vzorkách 
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PANI – CNT. Z grafu 15. je viditeľné, že pri meraniach na malej ploche (MP) sú absolútne 

hodnoty έ takmer rovnaké.  

Graf 16. je vyhodnotením dielektrických strát spôsobených vodivými elektrónmi pre 

vzorky polyanilínu a polyanilínu dopovanom CNT o daných koncentráciách pri frekvencii 1000 

Hz. Aj v tomto prípade môžeme pozorovať prudký skok pre vzorky PANI – CNT a rovnako ako 

v grafe 15. sú absolútne hodnoty ἔ pre MP približne rovnaké. U veľkej plochy môžeme pri 

vzorkách PANI – CNT pozorovať trend ἔ narastajúci.  

Obrázok 28., ktorý schematicky popisuje na základe frekvencie jednotlivé teoretické 

oblasti hodnôt reálnej έ a imaginárnej permitivity ἔ s nadväznosťou na zmeny štruktúry slúži 

pre lepšie porozumenie poznatkov z grafov 15. a 16.  

 

Obrázok 28. Popis jednotlivých oblastí závislostí elektrickej permitivity od frekvencie 

Na základe obrázka 28. môžeme potom materiály podľa hodnôt έ a ἔ klasifikovať ako 

je uvedené v tabuľke 3. 
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Tabuľka 3. Klasifikácia materiálov na základe elektrickej permitivity 

 

Grafy 17. – 20. znázorňujú výsledné regresné krivky meraní merného elektrického 

odporu s využitím tlakového zaťaženia na malej ploche (MP). Merania boli realizované 

s využitím štyroch závaží, pričom každé malo hmotnosť 124 gramov. Na vzorky sa najskôr 

umiestnila meracia elektróda o hmotnosti 87g a postupným pridávaním závaží tak pôsobili na 

vzorky hmotnosti 211g, 335g, 459g a 583g. Z grafov je viditeľné, že merný elektrický odpor 

so zvyšujúcou záťažou klesá bez ohľadu na koncentráciu CNT. Tento jav je spôsobený 

piezorezistívnym charakterom polyanilínu, ktorý je daný tým, že dochádza k zmene merného 

elektrického odporu pri mechanickej deformácii. Klesajúci trend merného elektrického odporu 

s rastúcou hmotnosťou je síce pre všetky merané vzorky zachovaný, rozdielom sú len absolútne 

hodnoty tohto odporu. Pre čistý polyanilín je R = 92 Ω pre m = 87g (graf 17.), pre PANI 0,83 

hm.% CNT je hodnota R = 73 Ω pre m = 87g (graf 18.), pre PANI 2 hm.% CNT je R = 17,5 Ω 

pre m = 87g (graf 18.) a pre PANI 3,6 hm.% CNT je R = 14 Ω pre m = 87g (graf 19.). Dôvodom 

kontinuálneho znižovania merného elektrického odporu s rastúcou koncentráciou CNT v PANI 

je elektrická vodivosť, ktorá vyšším obsahom CNT narastá. Tieto skutočnosti názorne zobrazuje 

graf 21. 

Tabuľka 4. prezentuje vypočítané hodnoty dielektrických veličín, konkrétne kapacitu 

kondenzátora s dielektrikom C získanú zo vzťahu 

𝑪 = 𝜺𝟎 ∙ 𝜺𝒓 ∙
𝑺

𝒍
, (15) 

kde ε0 je permitivita vákua (ε0 = 8,85 · 10-12), εr odpovedá reálnej permitivite έ, S je plocha a l 

je hrúbka vzorky. Ďalej kapacitu kondenzátora bez dielektrika C0 vypočítanú zo vzťahu 

𝑪𝟎 = 𝜺𝟎 ∙
𝑺

𝒍
,  (16) 

kde ε0 je permitivita vákua, S je plocha a l je hrúbka vzorky.  
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Plošnú hustotu elektrického náboja vo vákuovom kondenzátore σ0 sme získali zo vzťahu 

𝝈𝟎 = 𝜺𝟎 ∙
𝑼

𝒍
,  (17) 

kde ε0 je permitivita vákua, U je napätie kondenzátora (v tomto prípade U = 2V) a l je hrúbka 

vzorky. Ďalej tabuľka 4. obsahuje hodnoty plošnej hustoty elektrického náboja v kondenzátore 

s dielektrikom σp získanú zo vzťahu 

𝝈𝒑 =
𝝈𝟎

𝜺𝒓
  (18) 

Efektívnu hodnotu elektrického náboja σef sme získali zo vzťahu 

𝝈𝒆𝒇 = 𝝈𝟎 − 𝝈𝒑  (19) 

Výsledné hodnoty intenzity elektrického poľa Ep sme vypočítali pomocou vzťahu 

𝑬𝒑 =
𝝈𝒑

𝜺𝟎
  (20) 

Z uvedených výsledných hodnôt v tabuľke 4. môžeme vidieť markantný nárast kapacity 

kondenzátora s dielektrikom C pri vzorkách dopovaného polyanilínu uhlíkovými 

nanotrubičkami v porovnaní s čistým PANI. Kapacita kondenzátora C dopovaných vzoriek teda 

vzrástla až o štyri rády, no hodnoty C u týchto vzoriek ostávajú takmer konštantné. Táto 

skutočnosť súvisí s grafom 16., kde môžeme rovnako pozorovať výrazný nárast reálnej 

permitivity pri dopovaných vzorkách polyanilínu. Ďalej môžeme pozorovať, že hodnoty plošnej 

hustoty elektrického náboja vo vákuovom kondenzátore σ0 sú približne rovnaké na rozdiel od 

plošnej hustoty elektrického náboja v kondenzátore s dielektrikom σp. Tu môžeme pozorovať 

pokles hodnôt σp pri dopovaných vzorkách o štyri rády. Tento pokles hodnôt sa premietne 

rovnakým spôsobom aj pri hodnotách intenzity elektrického poľa Ep. 

Tabuľka 4. Výsledne hodnoty dielektrických veličín  

PANI 

CNT[hm.%] l [mm] S [m2] C [F] C0 [F] 
σ0 

[C/m2] 
σp 

[C/m2] 
σef 

[C/m2] 
EP 

[V/m] 

0 13,2 (MP) 1,1E-04 2E-11 7,3E-14 1,3E-9 4,8E-12 1,3E-9 0,5 

0,83 16,5 (MP) 1,1E-04 2,8E-7 5,9E-14 1,1E-9 2,3E-16 1,1E-9 2,6E-5 

2 10,5 (MP) 5,9E-05 2,4E-7 5E-14 1,7E-9 3,5E-16 1,7E-9 4E-5 

3,6 14,9 (MP) 1,1E-04 3,1E-7 6,5E-14 1,2E-9 2,5E-16 1,2E-9 2,8E-5 
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6 ZÁVER 

Záverom môžeme konštatovať nasledujúce skutočnosti: 

 Na základe zadania tejto diplomovej práce bola spracovaná literárna rešerš zameraná na 

elektrické a dielektrické vlastnosti pevných látok. Popísaný bol mechanizmus vodivosti 

polymérov s dôrazom na polyanilín. Ďalej bola pozornosť venovaná nanokompozitnému 

materiálu, konkrétne CNT (uhlíkové nanotrubičky), pričom bola popísaná ich štruktúra, 

výroba a interakcia tohto materiálu v spojení s polyanilínom. Záver literárnej rešerše patril 

študovanému materiálu, ktorým bol okrem čistého polyanilínu aj  PANI – CNT kompozit. 

V tejto kapitole diplomovej práce boli popísané vlastnosti týchto kompozitov, ich výroba 

a funkcionalizácia.  

 V experimentálnej časti tejto práce boli popísané meracie aparatúry a jednotlivé metódy 

meraní na dodaných vzorkách čistého polyanilínu a polyanilínu dopovaného uhlíkovými 

nanotrubičkami o koncentráciách 0,83 hm.%, 2 hm.% a 3,6 hm.%.  

 Na dodaných vzorkách boli realizované merania voltampérových charakteristík, 

frekvenčných závislostí a meranie elektrického odporu s vyžitím tlakového zaťaženia. 

Merania boli realizované s využitím malej (MP) aj veľkej plochy (VP). 

 Pomocou nameraných hodnôt sme mohli zistiť hodnoty tgα, jednosmernej a striedavej 

mernej elektrickej vodivosti a tiež hodnoty reálnej a imaginárnej permitivity. 

 Namerané výsledky boli následne graficky popísané, spracované do tabuliek a následne 

analyzované. 

 Analýzou grafických vyhodnotení sme potvrdili schopnosť s rastúcou koncentráciou CNT 

v PANI zvyšovať jeho mernú elektrickú vodivosť. Tento fakt je tiež zodpovedný za nižšie 

hodnoty merného elektrického odporu, ktorý naopak s rastúcou koncentráciou CNT klesal.  

 PANI a teda aj PANI – CNT sa vyznačujú značnou piezorezistivitou, vďaka ktorej by mohli 

nájsť uplatnenie ako perspektívne senzory. V tomto prípade by však mohli nastať 

komplikácie pri kombinácii PANI a CNT. Dôvodom by mohol byť práve prídavok 

uhlíkových nanotrubičiek, ktoré môžu zmeniť svoj charakter z hydrofóbneho na 

hydrofilný. Tento jav je popísaný v teoretickej časti práce a podložený nie len na základe 

obrázka 15., ďalej nezachovaním trendu vyššej hodnoty tgα na malej ploche (grafy 3. – 

6.), ale dôkazom môže byť aj porovnanie grafov 9. a 10. Absorbovaním vlhkosti z ovzdušia 

počas meraní v CNT došlo k degradácii, ktorá sa prejavila výrazným poklesom mernej 

elektrickej vodivosti (graf 9.). 
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 Pomocou grafických vyhotovení bol potvrdený ohmický kontakt. 

 Okrem grafu 3. – 6. a 9. môžeme konštatovať, že všetky namerané a vyhotovené priebehy 

sú v súlade s očakávaniami vyplývajúcimi zo získaných teoretických poznatkov, čím 

môžeme prehlásiť, že diplomová práca splnila ciele popísané v úvode.  
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