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Úvod 
Technológie povrchových modifikácií práškových, granulovaných i vláknitých materiálov 
nachádzajú široké uplatnenie: napr. vo farmaceutickom priemysle na mikroenkapsuláciu 
častíc liečiv, ďalej pri zlepšovaní interpartikulárnej adhézie dôležitej pre výrobu 
kompozitných materiálov, pri  zlepšovaní vlastností polymérnej taveniny granulovanej 
suroviny, ako aj pri zvyšovaní stability koloidných suspenzií, spekaní (sintrovaní) 
anorganických práškov či pri výrobe pigmentov a farbív. Povrchové úpravy často  
nevyhnutné, lebo vlastnosti mnohých práškových materiálov sú nevyhovujúce pre ďalšie 
spracovanie. 

S nadobudnutím platnosti smernice Európskej únie REACH1 bolo nariadené postupné 
obmedzenie súčasných chemických technológií resp. ich nahradenie ekologicky 
prijateľnejšími metódami. Plazmová úprava predstavuje ekonomickú a environmentálne 
priateľskú alternatívu, keďže k povrchovej modifikácii postačujú menšie množstvá plynných 
látok, ktoré potom v plazme vytvárajú aktívne častice. Produkcia chemických odpadov sa 
výrazne zredukuje oproti mokrým úpravám. Plazmochemické procesy navyše sú aj veľmi 
účinné vďaka silnej vnútornej excitácii výbojového plynu, čo prispieva ku skracovaniu doby 
povrchovej úpravy. Známe techniky povrchovej úpravy sypkých materiálov plazmou 
využívajú predovšetkým princíp fluidného reaktora, či rotačného bubna v kombinácii 
s nízkotlakými výbojmi. Nízkotlaké výboje sa vyznačujú vysokou neizotermicitou, tj. 
vysokou teplotou elektrónov pri nízkej teplote iónov a neutrálov, ale kvôli nižšej koncentrácii 
aktívnych častíc sú potrebné rádovo minútové až hodinové časy opracovania. Limitujúcim 
faktorom je aj vsádzkový režim činnosti takýchto zariadení. Potreba vákuového systému 
a plynných chemikálií resp. vzácnych plynov výrazne predražuje ich aplikácie. Dostupné 
plazmové reaktory a celá technológia čelí viacerým prekážkam [1]: 

 Nedostatočný kontakt častíc s plazmou resp. nerovnomerné opracovanie 
povrchu; 

 Aglomerácia jemných práškov v objeme a na stenách zariadenia; 
 Nadmerný ohrev práškových častíc v plazme; 
 Prerušovaný – vsádzkový - režim opracovania; 
 Nevyriešená veľkoobjemová prevádzka. 

Elektrické výboje generované pri atmosférickom tlaku predstavujú konkurencieschopnú 
alternatívu k nízkotlakovým zariadeniam, najmä pre nižšie finančné nároky na stavbu plazmo-
vacích systémov ako aj kratšie časy opracovania (jednotky až desiatky sekúnd), preto 
v poslednej dobe sa stali predmetom intenzívneho skúmania. Z pohľadu veľkoobjemovej 
priemyselnej aplikácie je významné štúdium modifikácie pomocou dielektrických 
bariérových výbojov (DBD), ktoré sú zdrojom neizotermickej („studenej”) plazmy 
pri atmosférickom tlaku. 

                                                 
1 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
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Táto dizertačná práca sa zaoberá možnosťami aplikácie DBD na povrchovú modifikáciu 
vybraných organických a anorganických materiálov v partikulárnej forme. Pre náš začínajúci 
výskum bolo potrebné navrhnúť techniky statického a kontinuálneho opracovania týchto 
materiálov ako aj spôsob merania ich povrchových vlastností v našich laboratórnych 
podmienkach. Plazmová úprava bola uskutočnená difúznym koplanárnym povrchovým 
bariérovým výbojom (DCSBD), objemovým DBD (VDBD) aj novo navrhnutým typom DBD 
s inovatívnou konfiguráciou. Ciele dizertačnej boli riešené nasledovne: 

1) Navrhnúť plazmový reaktor na báze dielektrického bariérového výboja, pracujúci pri 
atmosférickom tlaku, vhodný na povrchovú aktiváciu sypkých materiálov. 

Bol zostavený prototyp plazmovacieho zariadenia kombinujúci objemový a povrchový 
dielektrický bariérový výboj, nepodobný známym typom plazmových reaktorov. Bola tiež 
overená použiteľnosť systému novo vyvinutej zakrivenej elektródy DCSBD s prevíjacím 
valcom na úpravu povrchu sklenených mikroguličiek. Bolo testované zariadenie 
zabezpečujúce kontinuálne opracovanie polypropylénových vlákien v objemovom bariérovom 
výboji. 

2) Preskúmať možnosti využitia DCSBD na povrchovú aktiváciu práškových materiálov 
rôznych rozmerov. 

Bola overená použiteľnosť DCSBD na plazmovú úpravu sklenených mikroguličiek, korun-
dového prášku ako aj mnohostenných uhlíkových nanorúrok a navrhnutý manuálny spôsob 
opracovania takýchto materiálov. 

3) Navrhnúť meraciu aparatúru a metodiku na analýzu zmáčanlivosti práškových 
a vláknitých materiálov pred a po plazmovej modifikácii ich povrchov. 

Bolo zostavené meracie zariadenie pre vyšetrovanie kontaktných uhlov a povrchovej energie 
práškových (aj vláknitých) materiálov tzv. Washburnovou metódou. Štandardná metodika 
merania bola spresnená a spôsob analýzy bol vylepšený na základe najnovších analytických 
modelov. Spoľahlivosť navrhnutej metodiky bola overená porovnaním so štandardným 
postupom. 

4) Analyzovať zmeny povrchových vlastností opracovaných sypkých materiálov 
vhodnými metódami. 

Navrhnutý spôsob merania Washburnovou metódou a meracia aparatúra boli testované na 
plazmou opracovaných sklenených mikroguličkách. Zmáčanlivosť mikroguličiek bola 
vyhodnotená kvalitatívnym spôsobom aj kvantitatívne cez povrchovú energiu. Zmáčanlivosť 
a povrchová energia polypropylénových vlákien bola taktiež stanovená Washburnovou 
metódou. Korundový prášok bol analyzovaný sedimentačnými testami, zeta 
potenciálom, DRIFT spektroskopiou a mikroštruktúra spekanej keramiky bola vyšetrovaná 
pomocou SEM. Povrchové analýzy mnohostenných uhlíkových nanorúrok zahŕňali meranie 
zeta potenciálu, transmisných a ATR-FTIR spektier a pozorovania morfologických zmien na 
SEM. 
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Washburnova metóda 

Merania zmáčanlivosti práškových (ako aj vláknitých) materiálov boli uskutočnené 
na laboratórnych váhach DENVER SI-234 rozšírených o jednoduché príslušenstvo (Obr. 1). 
Materiál bol plnený do sklenenej trubice zakončenej filtrom na svojom dne. Filter bol na 
trubicu nasadený pomocou upínacieho prstenca na závit. Táto meracia trubica bola kolmo 
uchytená do nadstavca váh, ktorý je napojený na hmotnostný senzor. Rezervoárom testovacej 
kvapaliny bola sklenená nádoba, ktorého výškové polohovanie sme zabezpečili  laboratórnym 
zdvihákom. Komunikácia váh s počítačom prebiehala cez RS232 port. Hmotnostné údaje boli 
ukladané do textových súborov. Frekvencia posielania dát bola približne 100 ms, čo 
poskytovalo dostatočné časové rozlíšenie prebiehajúcich procesov. Konštrukciou ani 
princípom merania sa toto zariadenie v podstate veľmi nelíši od komerčne dostupných 
prístrojov. 

 
a) b) 

Obr. 1 a) Schematické znázornenie častí meracej aparatúry: 1 – laboratórne váhy, 2 – výškovo 
polohovateľná plošina (zdvihák), 3 – nádoba s testovacou kvapalinou, 4 – meracia trubica so 
vzorkou, 5 – nadstavec váh; b) Pohľad na meracie zariadenie. 

Naším cieľom bolo nájsť taký spôsob vyhodnocovania experimentálnych údajov, pri ktorom 
je výsledok najmenej ovplyvnený chybami experimentátora. Všeobecne akceptovaným 
spôsobom vyhodnocovania je lineárne fitovanie funkcie ( )2m t podľa Washburnovej rovnice: 

 
ε ρ γ θ

µ

 Ω
= = =  

 

2 2 2 2
2 R cos R ;

2
eff lv D

W eff
S

Rm a t t
R

 (0.1) 

kde lvγ značí povrchové napätie kvapaliny, ρ je hustota kvapaliny, Ω je vnútorný prierez  
meracej trubice, θ je kontaktný uhol, ε je porozita a µ dynamická viskozita kvapaliny. 
Zlúčením statického polomeru SR  a hydraulického polomeru DR dostávame efektívny 

polomer pórov .effR O výbere správnej oblasti na fitovanie rozhoduje experimentátor. 
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Optimalizácia fitu obvykle spočíva v hľadaní jej maximálnej hodnoty pre čo najväčší rozsah 
experimentálnych bodov. V skutočnosti je „lineárna“ oblasť slabo zakrivená a sklon priamky 

Wa  preto môže silne závisieť od fitovaného intervalu. V práci sme sa preto rozhodli využiť 
rozšírený matematický model, ktorý môžeme aplikovať pomocou Lambertovej funkcie W  

 ( ) 0 0 0( ) ( )1 exp 1 ,a bm b bt m btam t W
b a a
  − + + −  = + ⋅ − +       

 (0.2) 

Výsledkom fitovania funkciou (6.13) je krivka určená kombináciou dvoch parametrov a  a :b   

 
2 2 2 2 cos

4
lv D

S

Ra
R

ρ ε γ θ
µ

Ω
=  (0.3) 

 
2

2sin
8 D

gb Rρ ε ψ
µ

Ω
=  (0.4) 

kde ψ sklon trubice voči hladine kvapaliny (v našich úvahách 90°). Špecifická rýchlosť 
vsakovania a  je základným parametrom Washburnovej metódy. Rozšírený model nám okrem 
toho umožňuje stanoviť aj často prehliadnutý hydraulický polomer ,DR  ktorý je priamo daný 
prietokovým koeficientom .b  

Sklenené mikroguličky 

Modelovým  materiálom pre testovanie efektivity DCSBD plazmovej úpravy a pre analýzu 
takto vyvolaných povrchových zmien Wasburnovou metódou boli sklenené mikroguličky. 
V práci sme použili sklenené mikroguličky rozmerov 100 – 200 µm, primárne určené na 
tryskanie povrchov. Z pohľadu chemického zloženia sa jedná o bežné sodnovápenaté sklo. 
Mikroguličky boli skladované v uzavretej plastovej nádobe pri izbovej teplote. Keďže častice 
sa vyznačujú vysokou sféricitou, materiál sa správa ako viskózna kvapalina. Výborné sypné 
vlastnosti ho robia ideálnym modelovým materiálom na overenie efektivity navrhnutých 
spôsobov transportu cez DBD plazmu. Sklo je navyše prakticky inertné, čo nám zjednodušilo 
výber testovacích kvapalín.  

DBD so závitovkovým dopravníkom 

V rámci projektu dizertačnej práce bolo vyvíjané inovatívne usporiadanie objemového 
bariérového výboja, kde jedna z výbojových elektród plní súčasne aj funkciu transportéra 
opracovávaného média. Koncept zariadenia bol založený na myšlienke umožnenia kontinuál-
neho režimu plazmovej úpravy partikulárnych materiálov bez aplikovania hnacieho plynu 
(trysky, fluidizácie a pod.). Zariadenie využívalo konštrukciu závitovkového dopravníka 
sypkých materiálov. Centrálnu vysokonapäťovú elektródu tvoril nerezový hriadeľ s 
vyhĺbenou závitovkovou drážkou. Hriadeľ vykonával plynulý točivý pohyb. Trubica z 
kremenného skla plnila úlohu dielektrickej bariéry. Trup zariadenia tvorila koncentrická 
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priehľadná trubica z plexiskla. V objeme medzi sklenenou bariérou a trupom cirkulovala 
vodovodná voda, ktorá plnila súčasne úlohu chladiacej kvapaliny aj vonkajšej kvapalnej 
elektródy. Navrhnutý elektródový cylindrický systém kombinuje v sebe vlastnosti 
objemového a povrchového DBD. 

 

 
 

a) b) 

Obr. 2 a) Schéma konfigurácie elektród DBD reaktora so závitovkovou elektródou; b) Pohľad 
na vylepšený DBD reaktor so závitovkovým dopravníkom. 

V rámci vylepšenia technických parametrov tohto zariadenia sme kremenné sklo vymenili za 
teflón, ktorý sa vyznačuje vynikajúcimi dielektrickými vlastnosťami, nízkym koeficientom 
trenia a dostatočnou pružnosťou. Vonkajšiu elektródu sme vytvorili z hliníkovej fólie 
navinutej na vonkajšiu stenu dielektrickej bariéry. Tenký elektródový prstenec bol napájaný 
priamo z napájacieho zdroja, čo je prinieslo značné vylepšenie efektivity prenosu elektrickej 
energie do výboja. Pohon hriadeľa sme zabezpečili jednosmerným motorom LENZE SPL42-
2NVCR, ktorý má dostatočný krútiaci moment. Pozorovali sme výraznejšiu abráziu vnútornej 
steny teflónovej trubice pri otáčaní hriadeľa ako aj kontamináciu jej povrchu transportovaným 
materiálom. Objavil sa ďalší nežiaduci jav vo forme drvenia zŕn práškového materiálu 
predovšetkým pri vodorovnej orientácii dopravníka. Prakticky to vedie k mechanickej úprave 
materiálu popri plazmovej modifikácii, ktoré je v našom prípade neprípustné. Keďže ani po 
vykonaných úpravách zariadenie nespĺňalo naše požiadavky, zamerali sme sa na alternatívne 
spôsoby transportu a opracovania sypkých materiálov. 

Plochá elektróda DCSBD - manuálne opracovanie 

DCSBD je všestranne využiteľný na aktiváciu povrchov rôznych materiálov makroskopic-
kých rozmerov. V prípade práškových materiálov však narážame na limity koplanárneho 
výboja vo forme malého objemu generovanej plazmy. Pre zabezpečenie kvalitnej plazmovej 
úpravy je žiadaný čo najlepší kontakt práškových častíc s mikrovýbojmi. To vieme 
zabezpečiť iba pre tenký práškový film uložený na povrch dielektrickej bariéry. Principiálny 
nedostatok koplanárneho výboja predstavuje prítomnosť iónového vetra, podobného ako pri 
aerodynamických plazmových aktuátoroch na báze SDBD [2, 3]. Ten spôsobuje prúdenie 
plynu kolmo od roviny keramickej dosky a tým únik časti práškových zŕn z oblasti výboja. 
Účinok iónového vetra je minimálny v prípade hrubozrnných práškov ako sú aj sklenené 
mikroguličky; častice už majú dostatočne veľkú hmotnosť.  Pre potlačenie opísaného javu 
sme už pred zapálením výboja na povrchu dielektrickej bariéry vytvorili tenkú vrstvu prášku. 
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Sypaním mikroguličiek cez husté sito sme zabezpečili relatívne rovnomerné rozloženie častíc. 
Celú plochu výboja sme prikryli sklenenou platňou, aby sme zamedzili nežiaducemu úniku 
častíc a vyrovnali hrúbku práškovej vrstvy. 

Zakrivená elektróda DCSBD – automatizované kontinuálne opracovanie 

Zakrivené elektródy DCSBD boli vyvinuté pre účel opracovania fólií na priemyselných 
linkách, ale po úprave sú vhodné aj na plazmovú modifikáciu práškov. Zakrivená výbojová 
jednotka sa od plochej líši tvarom keramickej bariéry ako aj konfiguráciou elektród (Obr. 4). 
Zakrivené DCSBD využíva inovatívny elektródový systém tvorený iba jedným párom 
špirálovito sa zatáčajúcich koplanárnych elektródových pásov. 

  
a) b) 

Obr. 3 a)Zakrivená elektróda DCSBD počas horenia výboja. b) Pohľad na zakrivenú DCSBD jednotku 
uloženú v systéme s prevíjacím valcom. Pre lepšiu prehľadnosť navádzacie dosky ani jednosmerný 
motor nie sú pripojené. Pri prevádzke je zariadenie naklonené o 90°. 

 

 

a) b) 

Obr. 4 a) Schéma plazmovacieho zariadenia so zakrivenú elektródou DCSBD: 1 – zberná nádoba, 2 - 
motorizovaný valec, 3 – povrchová elektroizolačná úprava valca, 4 – násypka, 5 – plazma, 6 – 
zakrivená DCSBD jednotka; b) Náčrt elektródovej konfigurácie so znázorneným smerom prechodu 
prášku. 
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Súčasťou plazmovacieho systému so zakriveným DCSBD je aj prevíjací valec s rovnakým 
polomerom zakrivenia ako má keramika elektródy (Obr. 4b). Valec je uložený k kovovom 
puzdre a poloha DCSBD jednotky. Presná vzdialenosť keramickej bariéry od povrchu valca 
sa nastavuje sadou mikrometrických skrutiek. Vzdialenosť medzi povrchom valca 
a keramickou platničkou sme nastavili na cca 0,5 mm. Pohon valca zabezpečoval 
jednosmerný motor. Valec vykonával rovnomerný točivý pohyb s rýchlosťou 5 ot./min. Na 
vrchnú a spodnú hranu DCSBD jednotky je upevnili navádzacie dosky, ktoré zabraňovali 
úniku častíc mimo zariadenie. Tento spôsob opracovania sme využili jedine pri sklenených 
guličkách. Pred samotným experimentom sme povrch valca aktivovali plazmou DCSBD. 
Tým sme homogenizovali vlastnosti povrchu. Prášok sme plnili do zásobníka, z ktorého cez 
špičku mikropipety častice samovoľne vypadávali na točiaci sa valec (Obr. 5).  

Výsledky Washburnovej metódy – sklenené mikroguličky 

Parameter b určuje hydraulický polomer, ktorý je zaujímavý z hľadiska efektivity transportu 
kvapaliny v póroch. V doterajších štúdiách zmáčanlivosti a kontaktných uhlov Washburnovou 
metódou jeho hodnota bola považovaná za konštantu. Naše experimenty sú pravdepodobne 
prvým pokusom nielen o samotnú kvantifikáciu hydraulického polomeru explicitne z meraní 
vsakovania kvapalín, ale aj o vyšetrenie účinkov plazmovej aktivácie na jeho hodnotu (Obr. 
6a). 

 

 
a) b) 

Obr. 5 a) Vývoj hydraulického polomeru vzorky sklenených mikroguličiek s povrchovým napätím 
zmáčajúcej kvapaliny. b) Vývoj efektívneho zmáčaného povrchu s povrchovými napätiami 
kvapalín. 

Pre potreby aplikovaného výskumu hydraulický polomer nemá praktický význam. Z pohľadu 
vyšetrovania kvality plazmovej modifikácie práškov autorom postačuje aj porovnanie 
špecifických rýchlostí vsakovania a  pred a po opracovaní. Účinky plazmy na  povrch je 
vhodnejšie interpretovať cez efektívny zmáčaný povrch pS (Obr. 6b). Táto veličina by mohla 
súvisieť s drsnosťou povrchu častíc ako aj interakciou molekúl kvapaliny s povrchovými 
funkčnými skupinami mikroguličiek. Plazma DCSBD oxiduje nečistoty na povrchu skla 
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a súčasne ju zdrsňuje [4], čo sa prejaví vo forme zväčšeného „interakčného“ povrchu, ktorý 
dokážeme merať prostredníctvom prietokových vlastností vzorky. 
 

 
 

a) b) 

Obr. 6 a) Zmáčanlivosť referenčného a opracovaného povrchu sklenených mikroguličiek vyhodnotená 
rozšíreným modelom.  b) Vývoj kapilárneho tlaku v póroch vzoriek neopracovaných 
a opracovaných sklenených mikroguličiek. 

U neopracovaných mikroguličiek pozorujeme klesajúce 0cos Rθ  (rastúci polomer zakrivenia 
menisku, rastúci kontaktný uhol) pre testovacie kvapaliny počnúc cyklohexánom (CH). 
Všetky kvapaliny (okrem formamidu) lepšie zmáčajú plazmou opracovaný povrch, čo 
potvrdzuje zvýšenie povrchovej energie. Väčšie chybové úsečky nameraných hodnôt 
opracovaných vzoriek sú ukazovateľom nedostatočnej homogenity plazmovej aktivácie. 
Povrchovú energiu nie je možné spoľahlivo kvantifikovať z nameraných dát kapilárneho tlaku 
(Obr. 7b). Namerané závislosti totiž vykazujú rast v celom intervale povrchových napätí. To 
znamená, že povrchová energia neopracovaného ako aj plazmou aktivovaného povrchu 
mikroguličiek leží nad 70 mJ.m-2. Maximum krivky, určujúci povrchovú energiu 
neopracovaných sklenených mikroguličiek však podľa miery zakrivenia priebehu odhadujeme 
okolo 80 mJ.m-2. Táto hodnota je blízka povrchovej energii, ktorú sme určili pomocou 
Washburnovej rovnice. 

Polypropylénové výstužné vlákna 

Vláknité materiály majú mnoho spoločných čŕt s práškami a v prípade určovania ich povrcho-
vej energie narážame na rovnaké limity kvapkovej metódy ako u práškov, pre rozmery častíc. 
U vlákien sú typicky dva rozmery na mikroskopickej a tretí rozmer na makroskopickej 
úrovni. Ich podobnosť s práškovými materiálmi ako aj spôsob stanovenia ich nasiakavosti 
opodstatňujú zaradenie tejto štúdie do práce. 

Vlákonobetón (FRC – z angl. Fibre Reinforced Concrete) sa oproti prostému 
(nevystuženému) betónu vyznačuje lepšou štrukturálnou integritou [5]. Rozšíreným 
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materiálom výstuže sú polypropylénové (PP) vlákna, kvôli ich výborným pevnostným 
vlastnostiam, dobrej chemickej odolnosti, nízkej hustote aj relatívne nízkej cene oproti iným 
druhom vlákien [6, 7]. Ich prítomnosť zamedzuje vzniku mikrotrhlín počas tuhnutia betónu, 
kladne vplýva na mnohé technické parametre ako na pevnosť v tlaku, ohybovú pevnosť či 
celkovú životnosť betónu [7-9]. Veľkým nedostatkom polypropylénu je nízka povrchová 
energia. Tá sa prejavuje nielen horšou absorpciou vody na povrch vlákien, ale aj slabou 
súdržnosťou vlákien s cementovou matricou a zlou zamiešateľnosťou do betónovej zmesi 
[10]. Chemické úpravy zvyšujú povrchovú energiu vlákien a tým zabezpečujú lepšiu 
kompatibilitu s betónom. Povrchová modifikácia sa uskutočňuje nanášaním špecifických 
lubrikantov. Nevýhodami chemických úprav sú cena či časté interferencie s inými zložkami 
a aditívami danej betónovej zmesi ako aj riziko znečisťovania životného prostredia.  

Modifikácia povrchu PP vlákien v nízkotlakových výbojoch (Ar, O2) dokáže zvýšiť pevnosť 
vláknobetónu v ťahu ako aj jeho húževnatosť rádovo o desiatky percent [6, 11]. Zo samotnej 
povahy nízkotlakých výbojov a ich prevádzkových nákladov však vyplýva nízky komerčný 
potenciál takýchto úprav. Oveľa perspektívnejšie je využitie dielektrických bariérových 
výbojov, ktoré dokážu účinne modifikovať povrch PP vlákien pri atmosférickom tlaku [12]. 
Dosiaľ však nie je známe žiadne zariadenie, ktoré by ich využívalo pri úprave výstužných 
vlákien priemyselne. 

Proces optimalizácie parametrov výboja ako aj času plazmovej úpravy vyžaduje presné 
stanovenie zmáčateľnosti výstužných vlákien. V rámci tejto práce sme preto vyšetrovali 
nasiakavosť a povrchovú energiu lubrikovaných vlákien, vlákien bez chemickej úpravy a 
plazmou opracovaných PP vlákien pomocou Washburnovej metódy. Jedná sa o prvé praktické 
využitie nami zavedenej metodiky v aplikovanom výskume. V experimentoch boli používané 
multifilamentné polypropylénové vlákna kruhového prierezu s priemerom 18 ± 2 µm. Povrch 
dodaných vlákien bol už od výroby chemicky upravený lubrikantom, ktorý zabezpečuje dobrú 
zmáčanlivosť vlákien a potláča elektrostatické nabíjanie polypropylénu. Skúmali sme, či sa 
efekt plazmovej úpravy na nasiakavosť čistých PP vlákien dokáže vyrovnať účinku chemickej 
úpravy (lubrikantu). Lubrikant preto bol pred meraniami vymytý z vlákien. Vlákna boli 
opracované v objemovom DBD s rovinnou konfiguráciou elektród (Obr. 8). 

  
a) b) 

Obr. 7  a) Schéma konfigurácie VDBD: 1 – výbojové mikrofilamenty, 2 – sklenená bariéra, 3 – zväzok PP 
vlákien, 4 – elektroizolačný olej, 5 – elektróda; b) Realizácia VDBD systému, v pozadí je odvíjací 
valec. 
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a) b) 

Obr. 8 a) Zmáčanlivosť PP vlákien určená Washburnovou metódou. b) Vývoj  kapilárneho tlaku vo zväzku 
PP vlákien. 

Na Obr. 9a  je zobrazený vývoj kontaktného uhla pre všetky pri typy povrchov PP vlákien. 
U vlákien bez povrchovej úpravy klesá 0cos Rθ  s narastajúcim povrchovým napätím 
testovacích kvapalín. Tieto vlákna nie sú vodou zmáčateľné (neprebieha kapilárne nasávanie), 
tzn. 90 .θ > ° Plazmová úprava zvýšila zmáčanlivosť PP vlákien u väčšiny kvapalín, ale 
nedosahuje úroveň vlákien s lubrikantom (chemická úprava). Pre vybranú aplikáciu je 
dôležité, že 0cos Rθ  pre vodu u opracovaných vlákien je veľmi blízke hodnote nameranej pre 
chemicky upravený povrch PP vlákien. Na Obr. 9b sme zobrazili závislosť kapilárneho tlaku 
vo vnútri vláknového zväzku na povrchovom napätí kvapalín. Hľadaná povrchová energia 
vlákien by sa mala nachádzať pri maximálnej hodnote krivky kapilárneho tlaku .cP U vlákien 
bez povrchovej úpravy to pripadá na interval 30 – 40 mJ.m-2, čo je v zhode s meranými 
hodnotami povrchovej energie polypropylénu [13]. Pri plazmou aj chemicky upravených 
vláknach nie je možné týmto spôsobom jednoznačne stanoviť povrchovú energiu kvôli 
kolísavému charakteru týchto priebehov. Veľkosť kapilárneho tlaku však vypovedá 
o zvýšenej nasiakavosti chemicky aj plazmou upravených vlákien voči vymytým vláknam. To 
nepriamo dokazuje aj vyššiu povrchovú energiu týchto vlákien. Pre kompatibilitu PP vlákien 
s cementovou matricou sú významné hodnoty kapilárneho tlaku pre vodu. Kapilárny tlak pre 
VDBD modifikované zväzky PP vlákien je len o 15% menší ako pre chemicky lubrikované 
vlákna. 

Al2O3 (korundový) prášok 

Pevnostné a elektrické vlastnosti spekaných keramík silne závisia od mikroštruktúry: 
porozity, veľkosti zŕn, veľkosti pórov, prítomnosti defektov a iných fáz [14, 15]. Pri izbovej 
teplote dielektrická pevnosť rastie s veľkosťou stabilizovaného (zachyteného) náboja 
v keramike, ktorá je väčšia pre mikroštruktúry s vysokou hustotou rozhraní, t.j. malými 
veľkosťami zŕn a/alebo sekundárnymi fázami s vysokou mierou kryštalizácie [15]. 
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Mechanická pevnosť polykryštalických keramík sa tiež zvyšuje so zmenšovaním strednej 
veľkosti zŕn [16, 17] a počtu defektov [17]. Mnohé metódy formovania keramiky vyžadujú 
vodné suspenzie prášku, ktoré musia spĺňať viacero požiadaviek. Nemalo by v nich 
dochádzať k rýchlej sedimentácii (z dôvodu aglomerácie) ani segregácii častíc rôznych 
veľkostí v suspenzii. Prítažlivé van der Waalsove sily zodpovedajú za tendenciu jemných 
keramických práškov aglomerovať. Tomuto javu sa predchádza pridaním vhodných 
disperzantov, ktoré zabezpečia zmenu vlastností povrchu tak, aby odpudivé sily 
(elektrostatické alebo stérické) medzi časticami prevyšovali príťažlivé interakcie [18]. 
Veľkosť zŕn spekanej keramiky je ovplyvnená druhom použitého disperzantu [19]. 

V odbornej literatúre doteraz nebola venovaná pozornosť plazmovej aktivácii povrchu 
samotného korundového prášku. Tento poznatok nás motivoval uskutočniť predbežnú štúdiu 
zameranú na vyšetrenie účinkov DBD na koloidné vlastnosti korundového prášku ako aj 
na mikroštruktúru spekaných keramík. Prášok sme opracovali manuálne v DCSBD podobným 
spôsobom ako u sklenených mikroguličiek. 

Sedimentačné testy ukázali, že opracovaný korundový prášok vytvára podstatne stabilnejšiu 
suspenziu ako pôvodný neopracovaný. Suspenzia plazmou opracovaného Al2O3 mala 
podstatne nižšiu hodnotu pH ako suspenzia z pôvodného prášku (Obr. 10). Po 24 hodinách 
obsah Al2O3 v suspenzii opracovaného prášku dosahoval ešte 90% počiatočnej hodnoty 
a súčasne bol asi o 45% vyšší ako v referenčnej suspenzii. To potvrdzuje nižší stupeň 
aglomerácie opracovaného prášku. Aby sa vyšetril prípadný vplyv pH na stabilitu suspenzie 
Al2O3, ďalšie dve vzorky boli upravené hydroxidom amónnym, resp. kyselinou dusičnou: pH 
referenčnej suspenzie bolo upravené z pôvodnej hodnoty 5,1 na pH 3,4; suspenzia 
opracovaného Al2O3 z pH 3,4 na pH 5,1. Po 48 hodinách sa pozoroval len mierny pokles 
obsahu Al2O3, pričom rozdiel medzi upraveným a pôvodným práškom ostal zachovaný. 
Môžeme teda tvrdiť, že vyššia stabilita suspenzie upraveného prášku nesúvisí s rôznym pH, je 
len dôsledkom účinkov plazmy.  

 
a) b) 

Obr. 9 a) Koncentrácie neopracovaného a opracovaného Al2O3 vo vodnej suspenzii po sonikácii. b) Krivky 
zeta potenciálu neopracovaného a opracovaného Al2O3 prášku. 
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Charakter interakcie plazmy s povrchom korundu z predbežných povrchových analýz nie je 
jasný. Z DRIFT spektier sme vedeli s istotou usúdiť len vyššiu mieru tvorby vodíkových 
väzieb medzi povrchovými OH a molekulami adsorbovanej vody. 
 
 
 neopracované Al2O3 opracované Al2O3 
teplota 
spekania/výdrž 

rel. hustota 
[%] 

priem. veľkosť zrna 
[μm] 

rel. hustota 
[%] 

priem. veľkosť zrna 
[μm] 

1400°C/0 h 98 0,59 ± 0,08 97,4 0,6 ± 0,07 
1300°C/1 h 99,3 1,03 ± 0,21 99,3 0,72 ± 0,09 

Tab. 1 Relatívne objemové hmotnosti a priemerné veľkosti zŕn spekaných keramík. 

Spekanie pri 1400 °C/0 h preukázalo nižšiu kvalitu zhutnenia opracovaného prášku voči 
referenčnej vzorke, ale nepozoroval sa žiadny rozdiel v mikroštruktúre. Priemerná veľkosť 
zŕn keramiky spekanej z opracovaného Al2O3 pri 1300 °C/1 h ale bola až o 30% menšia 
oproti keramike z neopracovaného prášku (pozri Tab. 1) a mala polovičný rozptyl veľkosti 
zŕn oproti referenčnej vzorke. To poukazuje na homogénnejšiu mikroštruktúru tejto keramiky, 
čo môže mať výrazný vplyv tak na jeho mechanické, ako dielektrické vlastnosti. 

Mnohostenné uhlíkové nanorúrky 

Uhlíkové nanorúrky dokážu zlepšiť mechanické i vodivostné (elektrická, tepelná) vlastnosti 
keramických kompozitov. Ako plnivo sa uprednostňujú mnohostenné uhlíkové nanorúrky 
(MWCNT), ktoré síce nedosahujú takú pevnosť v ťahu ako jednostenné uhlíkové nanorúrky 
(SWCNT) [20], ale sú dostupné vo veľkých objemoch a za prijateľnú cenu2 [21]. Uhlíkové 
nanorúrky sú hydrofóbnej povahy, preto aglomerujú pôsobením van der Waalsových síl, čo 
veľmi sťažuje ich dispergovanie ako aj ich zabudovanie do kompozitov. Tieto nedostatky sa 
zmierňujú procesmi vytvárania funkčných skupín na povrchu nanorúrok [20, 22, 23]. 
Kovalentná funkcionalizácia prebieha buď modifikáciou už viazaných COOH skupín na 
defektných miestach povrchu alebo oxidáciou celého povrchu nanorúrok; zvyčajne 
v  koncentrovanom roztoku kyselín napr. H2SO4, HNO3. Tieto procesy však poškodzujú 
štruktúru nanorúrok a tým zhoršujú ich pevnosť i vodivosť. 

Plazmová úprava uhlíkových nanorúrok  predstavuje sľubnú alternatívu k chemickej 
funkcionalizácii. Modifikácia povrchu MWCNT v nízkotlakých plazmovacích systémoch 
zlepšuje stabilitu ich koloidných suspenzií [24] ako aj ich kohéziu s polymérnymi [25] 
a keramickými [26] matricami. So zlepšujúcou sa dostupnosťou nanorúrok postupne klesá ich 
cena a tým sa nízkotlaké výboje stávajú menej hospodárnymi. To opodstatňuje použitie 
elektrických výbojov za atmosférického tlaku na modifikáciu ich povrchu. Cieľom tejto štúdie 
bolo preskúmať uskutočniteľnosť aktivácie mnohostenných uhlíkových nanorúrok v DCSBD. 
Plazmová aktivácia bola navrhnutá ako alternatíva k bežnej oxidácii MWCNT v HNO3, ktorá 
predchádza vytvoreniu MWCNT/Al2O3 suspenzie pre spekanie nanokompozitu [27]. Táto 

                                                 
2 100-150 €/kg MWCNT vs. ∼100 €/g SWCNT 
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štúdia tak nadväzuje na predchádzajúci experiment, kde sme v DCSBD opracovali Al2O3 
(korundový) prášok. 

Experimenty sme vykonali na komerčne dostupných MWCNT (Chengdu Organic Chemicals 
Co., Ltd.) s dĺžkou ~25 µm a priemerom 7–15 nm. Nanorúrky sme opracovali manuálne 
v DCSBD. S plazmovou úpravou sme pozorovali kvalitatívnu zmenu zeta potenciálu na 
celom meranom rozsahu pH (Obr. 11). Poloha izoelektrického bodu sa z pH 7,8 pre 
neopracované MWCNT posunula na pH 2,5. To jednoznačne potvrdzuje tvorbu kyslých 
funkčných skupín účinkom DCSBD. Zeta potenciál opracovaných MWCNT klesá po pH 7, 
kde dosahuje -25 mV a už zostáva prakticky konštantný pri vyšších pH. Starnutie povrchovej 
úpravy sa prejavuje posunom izoelektrického bodu na pH 3,3 ako aj zmeneným priebehom 
zeta potenciálu. Ten približne lineárne klesá až do pH 10, kde suspenzia „zostarnutých“ 
MWCNT je dokonca stabilnejšia (-35 mV) ako suspenzia čerstvo opracovanej vzorky. 
Chemická úprava spočívala v ohrevom podporenej funkcionalizácii nanorúrok v 65% roztoku 
HNO3 pri teplote 80 °C po dobu 2 hod. Popri oxidácii však dochádza k postupnému rozkladu 
nanorúrok, ako aj ich fragmentácii [28]. Plazmová úprava je jednoznačne atraktívnejšou 
voľbou, lebo na porovnateľnú modifikáciu nám postačovali desiatky sekúnd. To znamená 
o tri rády kratší čas opracovania v porovnaní s chemickou oxidáciou. 

 

 

a) b) 

Obr. 10 a) Krivky zeta potenciálu surových a opracovaných uhlíkových nanorúrok; b) SEM snímka plazmou 
opracovaných nanorúrok. 

Morfológia povrchu nanorúrok bola analyzovaná na SEM. Opracované nanorúrky vytvárali 
husté aglomerované štruktúry, čo pripisujeme príliš dlhej expozícií filamentárnej plazme 
DCSBD mikrovýbojov. Podobné útvary boli pozorované aj v iných štúdiách [29, 30] a sú 
prejavom poškodenia nanorúrok. Aby sa zamedzilo tomuto javu, spôsob opracovania ako aj 
trvanie plazmovej úpravy bude potrebné optimalizovať. 
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Zhrnutie 
Táto dizertačná práca bola venovaná využitiu dielektrických bariérových výbojov 
na povrchovú úpravu rôznych typov partikulárnych materiálov. Spôsob plazmovej úpravy aj 
konfigurácie DBD boli prispôsobené rozmerom a vlastnostiam týchto materiálov. Plazmovú 
úpravu sme uskutočnili predovšetkým v DCSBD, vrátane jeho novo vyvinutého zakriveného 
variantu. Bol navrhnutý a skonštruovaný objemový DBD s rovinnou konfiguráciu elektród 
a sklenenou bariérou ako aj nový typ plazmového reaktora s konštrukciou závitovkového 
dopravníka, kombinujúci v sebe objemový aj povrchový bariérový výboj. Pretrvávajúce 
technické problémy spojené s návrhom tohto inovatívneho zaradenia však uberajú z jeho 
atraktivity. 

Úspešne sme sprevádzkovali vlastné meracie zariadenie pre Washburnovou metódu. Taktiež 
bol vypracovaný podrobný postup merania za účelom obmedziť nežiaduce sprievodné javy, 
vyplývajúce z návrhu meracej metódy. Naše experimenty preukázali schopnosť rozšíreného 
modelu využiť parametre charakterizujúce kapilárne javy pri detailnejšom opise povrchových 
vlastností prášku. Dokázali sme stanoviť nielen zmáčanlivosť neopracovaných a DCSBD 
plazmou aktivovaných sklenených mikroguličiek (modelového materiálu), ale aj efektívny 
zmáčaný povrch vzorky testovacou kvapalinou a hydraulický polomer; ani jedna z týchto 
dvoch veličín nebola doteraz Washburnovou metódou kvantifikovaná. Rozsiahle testy na 
sklenených mikroguličkách mali slúžiť hlavne ako podporná štúdia pre aktuálne prebiehajúci 
aplikovaný výskum. Meracia metóda bola totiž súčasne rozvíjaná pre potrebu charakterizácie 
plazmou modifikovaných polypropylénových vlákien. 

Nasiakavosť polypropylénových vlákien opracovaných v objemovom DBD sme vyšetrovali 
Washburnovou metódou. Preukázali sme kvalitatívne zlepšenie nasiakavosti po plazmovej 
úprave, ale povrchovú energiu sme dokázali spoľahlivo stanoviť len pre vlákna 
bez povrchovej úpravy. Určená povrchová energia neopracovaných vlákien bola porovnateľná 
s tabelovanými hodnotami pre polypropylén, čo je dôkazom spoľahlivosti nami zavedenej 
meracej metodiky aj pre vláknité materiály. 

Prvé výsledky úpravy Al2O3 (korundového) prášku v DCSBD ukázali lepšiu dispergovateľ-
nosť častíc vo vode aj celkovú stabilitu suspenzie. Predbežná analýza povrchových vlastností 
pomocou DRIFT spektier a zeta potenciálu však nedokázala spoľahlivo objasniť tieto účinky 
plazmy na korundový prášok. Veľkosť zŕn keramiky spekanej z opracovaného prášku 
poklesla oproti referenčnej hodnote až o 30%.  

Posledným vyšetrovaným materiálom boli mnohostenné uhlíkové nanorúrky. Účinky DCSBD 
na nanorúrky, merané zeta potenciálom, boli porovnateľné s chemickou oxidáciou v HNO3. 
Povrchová aktivácia však bola sprevádzaná poškodením štruktúry nanorúrok. To bolo 
spôsobené nedokonalou technikou opracovania v DCSBD.  
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Summary 
The objective of  presented thesis was to investigate the dielectric barrier discharges for 
potential applications of modification of powdered and other particulate materials. The 
utilization of diffuse coplanar surface barrier discharge (DCSBD) for surface treatment of 
glass microbeads, alumina powder and multi-walled carbon nanotubes has been investigated. 
A technique of volume barrier discharge treatment of polypropylene fibres has been proposed. 
For high-precision analysis of wettability of powdered materials we have modified the 
Washburn method both technically and theoretically and set up our own self-assembled 
measuring device. In this thesis we present detailed analysis of the parameters describing the 
wettability and surface energy of plasma treated glass microbeads and polypropylene fibres. 
Plasma treatment of alumina powder increased the stability of its aqueous suspension and 
reduced the grain size of the sintered ceramic. The change in zeta potential of multi-walled 
carbon nanotubes after DCSBD treatment was comparable to that of chemical 
functionalization at treatment times shorter by orders of magnitude. The introduced plasma 
treatments of particulate materials are of industrial interest. 
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