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PRACOVNÝ LIST PRE LABORATÓRNU PRÁCU ŠTUDENTOV 

Meno študenta:……………………  

POKUS D: SUPERHYDROFÓBNE MATERIÁLY 

Dátum:………………………………….. 

CIELE: 
 pochopiť pojem hydrofóbne a hydrofilné materiály; 

 preskúmať prírodné superhydrofóbne povrchy v porovnaní s bežnými povrchmi; 

 otestovať nové pokrokové materiály, ktoré boli prostredníctvom napodobnenia prírodných 

materiálov v nanomierke a porovnania s každodennými materiálmi vyvinuté tak, aby mali 

superhydrofóbne vlastnosti. 

 
 
POMÔCKY: 
- Rôzne povrchy na otestovanie: 

* 1 mikroskopické podložné sklíčko 
* 1 rovný kúsok plastu o veľkosti 10 x 10 cm (napr., vystrihnite kúsok z hladkého plastového obalu, 

akým je napríklad plastový fascikel, alebo použite CD nosič). 
* 1 rovný kúsok hliníkovej fólie o veľkosti 10 x 10 cm 
* 1 kus filtračného papiera 
* Kúsky textílií na porovnanie (s rozmermi približne 10 x 10 cm):  

- 3 kúsky látky Nano-Tex® Resist Spills 
- 3 vzorky 100% bavlny 
- 2 vzorky látky vyrobenej zo syntetického vlákna, ako napríklad polyester alebo zmes 

bavlna/polyester. V tomto protokole sme použili látku obsahujúcu 70% polyesteru       
a 30% bavlny. 

 
- Rôzne látky na vytvorenie škvrny. Môžete sa rozhodnúť pre:  
 * 1 pohár vody,  

* 1 pohár džúsu a/alebo 1 pohár koly 
 * Balzamový ocot alebo víno (1 pohár) 
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri tomto pokuse sa nepoužívajú chemikálie, ale iba bežné tekuté a pevné látky. Napriek 
tomu, môže sa však stať, že dôjde k znečisteniu, preto si po skončení práce dôkladne umyte ruky a povrchy pomôcok. 
Použite primeranú ochranu odevu, rukavice a ochranu očí. Všetky tekutiny a vodu, ktorou ste sa umývali nalejte do 
sklenených/plastových nádob a vylejte do umývadla. Všetky pokusy realizujete na svoje vlastné riziko.  Aarhus University 
(iNANO) a celé konzorcium NANOYOU odmietajú prevziať na seba zodpovednosť za škody alebo následné straty spôsobené   
realizáciou uvedených pokusov. 

 

 * stolový olej (1 pohár) 
 * kečup (1 lyžica) 
 * horčica (1 lyžica) 
 * majonéza (1 lyžica) 
 * humusová zemina (zopár hrstí) 
- Rôzne rastlinné listy (nazbierajte ich v školskej záhrade alebo ich prineste z domu) 
 * Jeden obyčajný rastlinný list, napríklad list z brečtana 
 * Jeden kúsok lotosového listu alebo list žeruchy 
- Laboratórna fľaša naplnená vodou 
- Kvapkadlá do očí (alebo Pasteurove pipety), ktoré použijete na to, aby ste naniesli tekuté látky 

spôsobujúce škvrny 
- Plastové nože alebo lyžice na nanesenie ostatných látok spôsobujúcich škvrny 
- Vedro s pracím práškom a vodou (možno bude potrebné, aby ste sa o to podelili s celou triedou) 
- 1 permanentná fixka 
- Niekoľko umelohmotných pohárov, do ktorých nalejete vodu a látky spôsobujúce škvrny 
- Niekoľko umelohmotných tanierov, na ktoré položíte pomôcky počas realizácie testu materiálov 
- Lepidlo na papier a nožnice 
 

POSTUP 
Teraz otestujete rad materiálov, počnúc tými bežnými až po tie pokrokovejšie. Keď budete pri 
testovaní materiálov používať vodu alebo iné tekutiny, vždy položte materiál na umelohmotný tanier, 
aby ste mohli zachytiť všetku vodu. Vodu, ktorú takto nazbierate počas testov, bezpečne zlikvidujte. 
 
1. ČASŤ: Pochopenie povrchových vlastností: od hydrofilných po superhydrofóbne  
 
Dôležitou povrchovou vlastnosťou pevného materiálu je to, ako sa správa pri zmočení, to znamená, 
ako tekutiny reagujú s jeho povrchom. Na ktorýchkoľvek dvoch povrchoch, kvapky vody môžu: 

• Mať rôzne tvary,  

• Byť materiálom absorbované alebo odpudené,  
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• Mať tendenciu odlišne sa pohybovať alebo kĺzať po naklonenom povrchu. 
 
Časť 1a: Tvar kvapky 
 
Na umelohmotné taniere položte šesť vzoriek, ktorých povrchy budete testovať: mikroskopické 
podložné sklíčko, kúsok plastu, štvorec hliníkovej fólie, štvorec filtračného papiera a jeden list 
z každého typu rastliny. Na každý materiál naneste zopár kvapiek vody. 
Úloha č. 1: Aký tvar majú kvapky na odlišných povrchoch? Vyplňte tabuľku dole, nakreslite do nej 

tvar kvapiek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha č. 2: Vlastnými slovami vyjadrite a opíšte rozdiely v tvare kvapiek. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podľa vášho názoru, čo by mohlo vysvetliť tieto rozdiely? 
(Pomôžte si odpoveďami, ktoré sú uvedené v úvode k tomuto cvičeniu.)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Materiál  Tvar (profil) 
kvapky 

Hliník  

Plast  

Filtračný papier  

Sklo  

Obyčajný list  

List žeruchy/lotosu  
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Časť 1b: Od „milovníkov“ vody k „nepriateľom“ vody 

Správanie sa vody na povrchu súvisí s časťou molekúl na styčnej ploche materiálu, ktorý môže byť buď 

hydrofilný („milovník vody“) alebo hydrofóbny („nepriateľ vody“). Spomeňte si na to, čo sa stane, ak 

nalejete olej do vody – olej sa bude snažiť zhlukovať a vytvorí jednu veľkú kvapku, ktorá zostane na 

povrchu vody. Je to kvôli tomu, že olej je hydrofóbny a tieto dve tekutiny sa snažia zminimalizovať svoj 

kontakt. 

Správanie sa vody na povrchu materiálu má niekoľko aspektov, jeden z nich môžeme použiť na 

zmeranie správania sa pri zmočení: Pri pozorovaní tvaru kvapky na povrchu môžeme zmerať kontaktný 

uhol. Je to uhol, ktorý kvapka tekutiny zviera s pevným povrchom, dole sa nachádza tabuľka, kde je to 

znázornené. Čím viac povrch „neznáša“ vodu, tým viac sa kvapka vody zaguľatí do korálika a bude sa 

snažiť zminimalizovať svoj kontakt s daným povrchom. Povrchy môžeme rozdeliť v závislosti od ich 

kontaktného uhla, ako je to znázornené v tabuľke dole, na hydrofilné, stredné, hydrofóbne 

a superhydrofóbne. 

Úloha č. 3: Podľa pokusu v časti 1a a vyššie uvedeného vysvetlenia vyplňte chýbajúce údaje           

v tejto tabuľke: 

 

Tvar (profil) Hodnota kontaktného 
uhla 

Typ povrchu Materiály 
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Úloha č. 4: Filtračný papier sa správal odlišne ako ostatné materiály. Ako? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Úloha č. 5: Podľa vášho názoru, ako môžeme rozhodnúť, či je filtračný papier hydrofóbny alebo 

hydrofilný? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ako vidíme, skutočnosť, že materiál je „milovníkom vody“ alebo „nepriateľom vody“ si môžeme 
všimnúť, ak budeme pozorovať tvar kvapky alebo aj nasiakavosť (ako to môžeme vidieť v prípade 
filtračného papiera). 
 
Časť 1c: Kĺzanie kvapky 
Vyberte dva najviac hydrofóbne povrchy (pomôcka: List žeruchy/lotosu by mal byť jedným z nich). 
Použite lyžicu alebo Pasteurovu pipetu na nanesenie malého množstva vody na každý povrch, 
nadvihnite trochu jednu stranu povrchu a pozorujte ako sa voda kĺže alebo kotúľa dolu povrchom. 
 
(Mali by ste použiť nádobu, do ktorej zachytíte vodu a majte po ruke papierovú utierku.) 
 
Úloha č. 6: Dochádza k namočeniu povrchov kvapkami vody (t. j. zostáva voda na povrchoch aj 

potom, čo ju prestanete liať)? Čo vám to naznačuje? 
Uveďte odpoveď pre každý typ povrchu, ktorý ste otestovali. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Úloha č. 7: Kvapky vody sa po povrchoch kotúľajú alebo kĺžu? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na každý z oboch povrchov nalejte viac vody a držte ich vodorovne vo svojich rukách. 
Úloha č. 8: Dokážete ustáliť kvapku na povrchu každého z materiálov? Je to ľahké alebo ťažké? 

Opíšte, čo vidíte. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hydrofóbny verzus superhydrofóbny: Na hydrofóbnom povrchu sú kvapky vody odpudzované 
z povrchu pred nimi. Vplýva to na to, ako sa voda pohybuje po povrchu. Na superhydrofóbnom 
povrchu je však odpudzovaná tak silno, že sa nám zdá, že medzi kvapkami a povrchom nie je žiadna 
interakcia a kvapka sa po povrchu len voľne kotúľa, takmer ako korálik na povrchu. 
 

Úloha č. 9: Na základe vyššie uvedených pozorovaní a informácií, ktorý z týchto dvoch povrchov je 
najviac hydrofóbny? Vysvetlite. 
Zhoduje sa to s tvarmi kvapiek, ktoré sme použili na určenie týchto typov povrchov? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Úloha č. 10: Napíšte svoje závery k tomuto pokusu: (venujte sa každej časti pokusu) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. ČASŤ – Analýza funkčného nanomateriálu 

Ako ste mohli vidieť v prvom pokuse, listy lotosu majú výnimočnú vlastnosť úplne odpudzovať vodu, 

sú superhydrofóbne. Výsledkom toho je, že kvapky vody sa skotúľajú po povrchu listu a ako sa tak 

deje, berú so sebou špinu z listu. Tento efekt nazývaný „samočistenie“ robí lotosový list čistým 
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Obrázok č. 1. Pohľad zblízka na postupné zväčšovanie listu žeruchy odhaľuje prítomnosť povrchových nanokryštálov 
(záber úplne vpravo). (Poďakovanie za obrázok (A): A. Snyder, Exploratorium; (B, C): A. Marshall, Stanford University, (D): 
A. Otten a S. Herminghaus, Göttingen, Nemecko, všetky obrázky sú materiálom siete NISE Network, www.nisenet.org, 
znovu vytlačené v súlade s podmienkami siete NISE.) 

 

a odolným voči špine. Ten istý efekt nachádzame u ostatných listov, napríklad u listov žeruchy 

a u niektorých rastlín z druhu Kana. 

Ako to funguje? Toto je nano! Detailná analýza na základe skenovania elektrónovým mikroskopom 
(SEM) listov, ktoré preukazujú Lotus-Effect® odhalila prítomnosť nanokryštálov vosku na povrchu listu. 
Tieto kryštály vytvárajú vodeodolnú vrstvu, ktorú umocňuje drsnosť povrchu: Kvapky vody na takomto 
liste sú v kontakte hlavne so vzduchom, ktorý sa dostal medzi „nano-stĺpiky“ pod kvapkou. Ak si 
predstavíme ideálny prípad jedinej kvapky visiacej vo vzduchu, bude mať úplne sférický tvar. Pre 
kvapku vody na povrchu s nanoštruktúrami platí, že čím viac vzduchu zostane v povrchu pod 
kvapkou, tým bližšie sa dostaneme k tomuto „ideálnemu“ sférickému tvaru a tento povrch sa takto 
stáva superhydrofóbnym. 
 
V prípade lotosového listu má kvapka kontaktný uhol približne 150°, čo spôsobuje, že z vody sa vytvorí 
korálik a skotúľa sa. Nižšie sa nachádzajúci obrázok ukazuje postupné zväčšenie listu žeruchy. Na 
poslednom zábere vpravo vidíme nanokryštály o veľkosti len niekoľko nanometrov. 
 
 
 
 

 

 

 

A                                 B                                  C                                   D    
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Obrázok č. 2: Dve ukážky prírodných materiálov, u ktorých sa prejavuje lotosový efekt: (vľavo) vodomil (Obrázok: 
Izabela Raszkova, Wiki commons, Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0); (vpravo): lotosový list (Poďakovanie za 
obrázok: iNANO, Aarhus University, Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0). 

 

Učíme sa od prírody: Lotus Effect®. Materiálni vedci dlhú dobu používali rôzne chemické látky, 
pomocou ktorých dokázali zmeniť povrchové vlastnosti určitých povrchov. Vezmime si napríklad 
kovové kuchynské náradie, akými sú panvice: vrstva teflónu, ktorý je druhom plastu, sa pridáva na 
kovový povrch panvice, aby bol nelepivý. Povrchová chémia sa dá však použiť len na výrobu 
hydrofóbnych povrchov,  nie však superhydrofóbnych. A dnes nachádzame superhydrofóbnosť 
v prírode, napríklad (ako to vidíme v tomto pokuse) na niektorých listoch, napríklad na lotosovom liste 
a u niektorých zvierat, napríklad na nohách vodomilov (pozri obrázok č. 2). U týchto prírodných 
materiálov, akým je lotosový list, superhydrofóbnosť je výsledkom súhry chémie (kryštály vosku na 
povrchu listu) a nano-topografie (rozmery, tvar, vzájomná vzdialenosť nanokryštálov). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lotus Effect® je inšpiráciou pre niekoľko inovatívnych materiálov, ako napríklad farby na natieranie, 
nátery a textílie. Niektoré spoločnosti, ako napríklad Nano-Tex, Inc., dnes obchodne využívajú textílie, 
ktoré boli vyvinuté tak, aby mali superhydrofóbne vlastnosti. Tento efekt je možné dosiahnuť vďaka 
prítomnosti „nano-kryštálikov“ na povrchu vlákien, ktoré tvoria tkaninu. 
V tejto časti pokusu budete robiť rozbor textílie, ktorá bola vyvinutá tak, aby kopírovala Lotus Effect®  

 

Možnosti využitia sú: 

- Nátery, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a textílie, ktoré odpudzujú špinu a vyžadujú menej 

čistenia. Patria tu materiály ako fasádne farby, textílie (vrátane osobného oblečenia) a sanitárne 
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nátery. Všetky tieto materiály majú  ešte takú výhodu navyše, že je potrebné menej ich čistiť (a tým sa 

spotrebuje menej pracieho prášku a vody), následkom čoho je tu zjavný prínos pre životné prostredie. 

- Zlepšenie výkonu slnečných článkov (energetické využitie). Jedným z problémov tejto technológie 

je, že tieto články sú umiestnené vonku, a preto sú náchylné na zašpinenie. Vrstva špiny „maskuje“ 

katalytické časti slnečných článkov a tým znižuje ich účinnosť a životnosť. Ak na slnečný panel 

natrieme superhydrofóbny náter, panel  zostane oveľa čistejší. Kvôli drsnosti nano-povrchu tento 

náter prepúšťa UV žiarenie, ktoré je nevyhnutné pre všetky typy týchto zariadení. Superhydrofóbny 

náter je taktiež trvanlivý, čím sa ešte viac zlepšuje životnosť solárneho panela. 

 

2a: Vzájomné pôsobenie s vodou  

Na umelohmotný tanier položte jeden kúsok textílie Nano-Tex® a jeden kúsok bežnej bavlnenej 
tkaniny a nalejte na ne trochu vody. 
 
Úloha č. 11: Textília Nano-Tex® sa správa podobne ako ktorý materiál z časti 1a? Akým spôsobom? 

Bavlna sa správa podobne ako ktorý materiál? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2b: Vzájomné pôsobenie s rôznymi tekutinami  
 
Teraz chceme otestovať využitie vlákna Nano-Tex® v porovnaní s bežnou bavlnou a polosyntetickým 
vláknom. Potrebujete k tomu celkovo dva kusy bavlnenej tkaniny, dva kusy polosyntetickej tkaniny 
a dva kusy tkaniny Nano-Tex® (každý kus o veľkosti asi 10 x 10 cm). Pokračujte podľa nižšie 
uvedeného postupu. 
 
1. KROK – „Účinok vytvorenia škvrny“  
Testovanie účinku tekutín (kola, ocot, olej, atď.) a hustých tekutín (majonéza, horčica, atď.). 
 
Na tento pokus si pripravte pohár s každou tekutinou, ktorú chcete otestovať, podľa tohto postupu: 
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• Vyberte si dva  druhy tekutiny (džús, kola, ocot, víno a olej). 

• Vyberte si dva druhy hustej tekutiny (kečup, horčica, majonéza). 
Pripravené tri kusy rôznych tkanín položte do radu, vľavo je bavlna, uprostred je polosyntetická 
tkanina, vpravo je tkanina Nano-Tex®. Na kus papiera napíšte, aký typ tkaniny to je a položte ho pod 
každú tkaninu (tak, ako je to na obrázku dole).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnite sa, v akom poradí umiestnite tekutiny a zapíšte si to:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomocou pipety alebo kvapkadla do očí na každú tkaninu naneste kvapku z každej tekutiny, ktorú 
chcete otestovať. Husté tekutiny naneste na tkaninu pomocou lyžice alebo špachtle. Na voľnom 
mieste to vyznačte permanentnou fixkou. 
Ak chcete porovnať tieto tkaniny, stanovte si určitý čas, počas ktorého budú tekutiny pôsobiť na 
tkaniny v tomto pokuse (napr. 5 minút). Zaznačte to do tabuľky dole.  
 

1. Tekutina 

________ 

1. Hustá tekutina 

 

2. Hustá tekutina 

 

2. Tekutina 

_______ 
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Po stanovenom čase jemne zotrite tekutiny z tkaniny, vysajte ich pomocou kuchynskej utierky.  Na 
odstránenie hustých tekutín z tkanín použite vlhkú handričku. Dajte pozor, aby ste nezmiešali 
odlišné tekutiny. 

 
 
Poznámka: 
Všetky materiály, ktoré testujete, by ste si mali nechať na ďalšie testovanie. 
 
Úloha č. 12:  Svoje pozorovania zaznamenajte do pripravenej tabuľky. 

V každom okienku sa vyjadrite k dvom aspektom, v rámci každého aspektu sú 
stanovené tri úrovne: 
Absorbované: vôbec nie, trochu, veľmi  
Zašpinené: vôbec nie, trochu, veľmi 
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Otázka č. 13: Bol medzi tkaninami rozdiel? Vypracujte.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Úloha č. 14: Dali sa z tkaniny Nano-Tex® odstrániť všetky škvrny? Vypracujte  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Stanovený čas na pôsobenie tekutiny: …………sekúnd (doplňte) 

Materiál/tekutina, 
ktorú ste si zvolili 

1 

1. tekutina 
(napríklad 

džús) 

2 

2. tekutina 

 

3 

1. hustá 
tekutina 

(napríklad 
horčica) 

4 

2. hustá 
tekutina 

 

Značka 

Bavlnená tkanina      

Polo-syntetická tkanina      

Tkanina Nano-Tex      
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2. KROK – „Efekt špiny“ 
V tomto kroku použijeme humusovú zeminu, pomocou ktorej budeme porovnávať tkaninu Nano-Tex® 
s bežnou bavlnou a polosyntetickou tkaninou. 
 
Vezmite tri čisté, suché kúsky tkaniny, jednu 
z každého typu a do ich stredu dajte trochu 
humusovej zeminy. Tkaninu zložte, pošúchajte 
a potom každú tkaninu otvorte. Z každej tkaniny 
odstráňte zeminu a pozorujte.  
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Všetky materiály, ktoré testujete, by ste si mali nechať na ďalšie testovanie. 
 
Úloha č. 15: Zašpinili sa všetky tkaniny rovnakým spôsobom? Opíšte. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Teraz sa pokúste svojimi rukami očistiť tieto tkaniny. 
 
Úloha č. 16: Podarilo sa vám vyčistiť tieto tkaniny? Je medzi nimi viditeľný rozdiel? Ak áno, opíšte, 

ktorý typ tkaniny ste dokázali najľahšie vyčistiť. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Úloha č. 17: Bola medzi nimi taká tkanina, ktorá sa dala úplne vyčistiť a vyzerala ako nová? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Obrázok č. 3. Obrázky s vysokým rozlíšením zachytávajúce textíliu Nano-Tex (Obrázky poskytla         Nano-Tex, 
Inc., autorské práva Nano-Tex. Inc). (Vpravo): obrázky kontaktných uhlov kvapôčok vody na textílii Nano-Tex 
a lotosovom liste (Obrázky: iNANO; Aarhus University, Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0). 

 

3. KROK – „Úroveň vyčistenia“ 
Testovanie jednoduchosti vyčistenia.  
Teraz sa snažte pomocou studenej vody a pracieho prášku vyčistiť tri tkaniny použité v 1. a 2. 
KROKU. 
 
Úloha č. 18: Zostali všetky tkaniny čisté? Ak nie, ktorá zostala čistá? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Úloha č. 19: Ktorý typ tkaniny sa dal najľahšie vyčistiť? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Úloha č. 20: Je na vzorkách tkaniny Nano-Tex® jedna škvrna (alebo viac), ktorá sa nedá vyčistiť? 

Ktorá je to? Čo si myslíte, prečo je to tak? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ako to funguje? Tkanina Nano-Tex® je vyvinutá tak, aby kopírovala Lotus Effect®. Podarilo sa to 
dosiahnuť prostredníctvom veľkého množstva veľmi malých „ihličiek“ alebo „kryštálikov“ na povrchu 
vlákien. Práve preto táto textília nemá na povrchu povlak (ktorý by sa praním a potením mohol zničiť), 
ale má nano-vyvinuté vlákna. Výsledkom toho je materiál, ktorý je superhydrofóbny, čo dokazuje 
zmeraný kontaktný uhol, ktorý zachytáva obrázok č. 3. 

 

 

* Obrázok kontaktného uhla lotosového listu slúži na porovnanie. 

NANO-TEX LOTUS 
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Obrázok č. 4. (Hore) Diagram poukazujúci na spojitosť medzi 
drsnosťou a samočistením povrchu: v hornej časti obrázku 
kvapka vody odstraňuje špinu z povrchu vďaka lotosovému 
efektu. (Dole): Grafické znázornenie znečisťujúcej látky a 
kvapôčok vody na lotosovom liste (Poďakovanie za obrázok: 
autor - William Thielike, Wiki commons, Creative Commons 
ShareAlike 3.0) 

 

 
Nanoštruktúra povrchu, ktorý odpudzuje kvapky vody (podobne ako aj iné tekutiny) je príčinou 
samočistiaceho javu. 
 
Keď sa kvapka vody kotúľa po znečisťujúcej látke, odstráni znečisťujúcu časticu z povrchu listu, na 
rozdiel od kvapky, ktorá skĺzne po povrchu listu a zanechá na ňom znečisťujúce častice (Obrázok č. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha č. 21: Napíšte svoje závery k 2. časti tohto pokusu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Úloha č. 22: Aké sú možnosti využitia nanomateriálov? Vysvetlite. 

(Porovnajte a diskutujte s celou triedou.)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
So svojím učiteľom si pozrite video NANOYOU Video 4: Lotus Effect®- 2. Časť 
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V tomto videu uvidíte povrch vyvinutý z pórovitého silikónu, ktorý je predmetom ďalšieho vývoja 

v laboratóriách iNANO, Aarhus University, a ktorý kopíruje vlastnosti lotosového listu. 

So svojím učiteľom diskutujte o možných oblastiach využitia tohto materiálu, o tom, kde by podľa 
vášho názoru mohli byť takéto vlastnosti užitočné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
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