
                                                                

 

 

NANOYOU súbor školiacich materiálov pre učiteľov zameraný na nanotechnológie určený pre študentov vo veku 14-18 rokov 
(Pokusný modul) 

Strana 1 z 14 

Tieto závery sú výsledkom výskumu, ktorý získal dotácie zo Siedmeho rámcového programu Európskej komunity          
(FP7/2007-2013) na základe zmluvy o financovaní pod číslom 233433. 

Meno študenta:……………………  

PRACOVNÝ LIST PRE LABORATÓRNU PRÁCU ŠTUDENTOV                                
POKUS D: SUPERHYDROFÓBNE MATERIÁLY 

Dátum:………………………………….. 

CIEĽ:   - porozumieť prítomnosti nanoštruktúr v zložení prírodných materiálov a tomu, ako vplývajú na 

                 ich vlastnosti, 
- nové pokrokové materiály, ktoré boli vyvinuté v nanoškále, aby boli syperhydrofóbne a ich 
   použitie, 
- analýza praktického nanomateriálu v rámci výskumu v iNANO (prostredníctvom videa), 
- analýza a praktický test superhydrofóbnej textílie.  

 

PRED VYPLNENÍM TOHTO PRACOVNÉHO LISTU: 
- prečítajte si materiál POZNÁMKY PRE ŠTUDENTOV k POKUSU D, 
- ak máte nejaké otázky, obráťte sa s nimi na svojich učiteľov. 

 

POMÔCKY: 
- rôzne povrchy na otestovanie: 

* 1 mikroskopické podložné sklíčko 
* 1 rovný kúsok plastu 10x10 cm (napr. vystrihnite kúsok z plastového obalu, aký má napríklad      

umelohmotná zložka) 
* 1 rovný kúsok hliníkovej fólie 10x10 cm 
* 2 kúsky filtračného papiera 
* kúsky textílií na porovnanie (približne 10x10 cm):  

- 4 z materiálu Nano-Tex® a dve iného typu  
- 3 vzorky 100% bavlny 
- 3 vzorky tkaniny vyrobenej zo syntetického vlákna ako napríklad polyester alebo bavlna/zmes 

 polymérov (v tomto protokole sme použili tkaninu obsahujúcu 70% polyesteru a 30% bavlny) 
 

- rozličné odstraňovače škvŕn na otestovanie  
 * 1 pohár vody, 1 pohár džúsu a/alebo 1 pohár koly 
 * balzamikový 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 dôjsť k znečisteniu rúk a povrchov materiálov, preto ich po použití dôkladne umyte. Používajte primeranú 
ochranu odevu, rukavice a chrániče očí. Všetky tekutiny a vodu po umytí zachyťte do sklenených/plastových nádob 
a zlikvidujte cez výlevku. Všetky pokusy realizujete na svoje vlastné riziko. Aarhus University (iNANO) a konzorcium 
NANOYOU nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť za škody alebo následné ujmy spôsobené realizáciou uvedených 
pokusov. 

 

 * stolový olej (1 pohár) 
 * kečup (1 lyžica) 
 * horčica (1 lyžica) 
 * majonéza (1 lyžica) 
 * organická pôda (zopár priehrští) 
- rôzne listy rastlín (nazbierajte v školskej záhrade alebo prineste z domu) 
 * jeden obyčajný rastlinný list napríklad z brečtana 
 * jeden kúsok listu z lotosu alebo žeruchy 
- laboratórna fľaša naplnená vodou 
- 5 očných kvapkadiel (alebo Pasteurových pipiet) na nabratie tekutých odstraňovačov škvŕn – plastové 
nože alebo lyžice na nabratie ďalších tekutých odstraňovačov škvŕn 
- vedro pracieho prášku s vodou (asi bude vhodné podeliť sa o to s celou triedou) 
- 10x10 cm brúsneho papiera  
- 1 permanentná fixka 
- niekoľko umelohmotných pohárov na vodu a odstraňovače škvŕn  
- niekoľko umelohmotných tanierov, na ktoré položíte materiály počas ich testovania 
- lepidlo na papier a nožnice 

 
POSTUP 
Teraz budete testovať niekoľko materiálov, začnete tými bežnými a postupne sa budete venovať 
pokrokovejším materiálom. Keď budete testovať materiály vodou alebo inými tekutými/pevnými 
látkami, testovaný materiál vždy položte na plastový tanier, aby ste mohli zachytiť všetku vodu. Vodu, 
ktorú takto zachytíte medzi testami odstráňte! 
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Veľmi hydrofilné Veľmi hydrofóbne 

1. Porozumenie vlastnostiam povrchov: hydrofilické a hydrofóbne 
 
- Na testovanie si pripravte štyri povrchy: sklenené podložné sklíčko, kúsok plastu, hliníkovú fóliu, drevo, 
filtračný papier. Na každý materiál kvapnite zopár kvapiek vody a svoje pozorovanie zaznamenajte do 
pripravenej tabuľky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základe vášho vizuálneho pozorovania,  roztrieďte materiály na hydrofilické a hydrofóbne (vyplňte 
tabuľku). 
 
- 1. OTÁZKA: Správal sa filtračný papier ako iné materiály? Ak nie, prečo? 
…………………………………………………… 
 
- 2. OTÁZKA: Na základe vášho vizuálneho pozorovania, vyznačte na škále, kde sa nachádza hliník, plast 
a sklo, postupujte od najviac hydrofilných k najviac hydrofóbnym materiálom. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

 
 

Materiál  Hydrofilický alebo 
hydrofóbny? 

Poznámky 

Hliník   

Plast   

Filtračný 
papier 

  

Sklo   
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- 3. OTÁZKA: Označili by ste niektorý z doposiaľ testovaných materiálov za „veľmi hydrofóbny“? Prečo? 
 
………………………………………………………….. 
- 4. OTÁZKA: Z poslednej strany tohto dokumentu teraz vystrihnite fotografie a nalepte ich do rámčeka 
a vytvorte rovnakú škálu, akú ste práve vytvorili v 2. otázke. Pod každú fotografiu napíšte, ktorý materiál, 
to je podľa vášho názoru. 

 
  

                           
 

2. Analysis of natural nanomaterials: The lotus leaf (or nasturtium) 
 
STEP 1 
- Put in one plastic plate a leaf of a common plant you have collected (e.g. ivy). If you have more than 
one, test each separately. 
 

2. Analýza prírodných nanomateriálov: lotusový list (alebo list žeruchy) 
 
1. KROK 
- Na jeden plastový tanier položte list bežnej rastliny, ktorú ste nazbierali (napr. brečtan popínavý). Ak 
máte viac druhov rastlín, samostatne otestujte každý z nich. 
 
- Nalejte trošku vody na každý list rastliny a pozorujte, ako sa voda  skotúľa z jednotlivých povrchov. Na 
zachytenie vody by ste mali použiť vedro alebo inú nádobu. Majte poruke papierovú utierku. 
 
- 5. OTÁZKA: Namokol povrch listov od kvapiek vody (t.j. zostala voda na listoch aj keď ste ju prestali 
liať)? Uveďte odpoveď pre každý typ listu, ktorý ste testovali. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
- 6. OTÁZKA: Kvapky vody sa skotúľali alebo zošmykli z listu? 
…………………………………………………………….. 
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2. KROK 
- Na druhý plastový tanier teraz položte lotosový list alebo list žeruchy (alebo jeho kúsok) (podľa toho, 
čo vám dal váš učiteľ). 
 
- 7. OTÁZKA: Namokol povrch listu od kvapiek vody (t.j. zostala voda na listoch aj keď ste ju prestali liať)? 
Uveďte odpoveď pre každý typ listu, ktorý ste testovali. 
……………………………………………………………… 
 
- 8. OTÁZKA: Kvapky vody sa skotúľali alebo zošmykli z listu? 
…………………………………………………………….. 
 
- 9. OTÁZKA: Čo sa stane, keď list vodorovne položíte na laboratórny stôl a postriekate ho vodou? 
…………………………………………………………….. 
 
- 10. OTÁZKA: Môžete zabezpečiť, aby kvapka zostala nehybne stáť na povrchu? Je to ľahké alebo ťažké? 
Čo vám to hovorí o vlastnostiach povrchu tohto listu?.............................................................. 
 
 
- Dajte lotosový alebo žeruchový list pod tečúcu vodu. 
 
- 11. OTÁZKA: Namokne list, keď naň dopadá dokonca tečúca voda? 
 
………………………………………………………………. 
 
- 12. OTÁZKA: Na základe vášho pozorovania, je lotosový list (alebo žeruchový list) viac alebo menej 
hydrofóbny ako plast? 
…………………………………………………………….. 
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- 13. OTÁZKA: Kde by ste umiestnili na škále, ktorú ste zhotovili v 4. otázke, fotografiu kontaktného uhla 
lotosového listu (nachádza sa na konci tohto dokumentu)? Znovu vystrihnite všetky fotografie 
a v rámčeku zhotovte novú škálu, pod každú fotografiu napíšte, ktorý typ materiálu je to. 

 
 
 3. KROK 
- Pozrite si NANOYOU Video 4 Lotus Effect®- 2. časť, na ktorom je 
materiál, ktorý vynašli v iNANO (Aarhus University), jeho povrchové 
vlastnosti sú porovnateľné s vlastnosťami lotosového listu 
(superhydrofóbne).  
 
- 14. OTÁZKA: Ako je pórovitý silikónový materiál, ktorý ste videli vo 
videu porovnateľný s lotosovým  listom, pokiaľ ide o povrchové 
vlastnosti? 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
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3. Analýza praktického nanomateriálu. V tejto časti pokusu budete analyzovať 
textíliu, ktorú vynašli v snahe napodobniť Lotus Effect®, a ktorá má samočistiace 
vlastnosti 
 
- Zoberte 1 kúsok materiálu Nano-Tex® a 1 kúsok obyčajnej 
bavlnenej tkaniny. Každý kúsok položte na umelohmotný tanier. 
- Nalejte na ne trochu vody. Ak je to možné, na porovnanie použite 
lotosový alebo žeruchový list. 
 
- 15. OTÁZKA: Pokiaľ ide o namoknutie pôsobením vody, správa sa 
textília Nano-Tex® podobne ako Lotus Effect®? 
 
………………………………………………….. 
 
- Teraz budete testovať textíliu Nano-Tex® a porovnáte ju s obyčajnou bavlnenou a polysyntetickou 
tkaninou. Na to budete potrebovať celkovo 3 kúsky bavlnenej textílie, 3 kúsky polysyntetickej textílie a 4 
kúsky materiálu Nano-Tex® (každý s rozmermi približne 10x10 cm). Postupujte podľa nižšie uvedených 
krokov. 
 
 
1. KROK 
Teraz by ste mali otestovať textíliu Nano-Tex® a porovnať ju s obyčajnou bavlnenou a polysyntetickou 
tkaninou. V tomto kroku by ste mali použiť škvrny od tekutín (kola, ocot, olej, atď.). 
 
- Pripravte si pohár s každou testovanou tekutinou (džús, kola, ocot alebo víno a olej).  
 
- Vedľa seba položte 3 kusy rôznych textílií: zľava bavlnenú, uprostred polysyntetickú látku, vpravo 
Nano-Tex®. Na kúsok papiera napíšte, o aký typ textílie ide a položte ho pod ňu (podobne ako je to na 
dole uvedenom obrázku). Rozhodnite sa, v akom poradí budete testovať tekutiny a zapíšte to sem: 
 
- Použitím pipety urobte na každú textíliu kvapku z každej testovanej tekutiny. Každý roztok by ste mali 
nechať pôsobiť na každý z 3 typov textílií na určitú dobu. Zaznamenajte to v nižšie uvedenej tabuľke. 
Robte tento test postupne, vždy testujte jednu tekutinu na jednej textílii. 
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- Po uplynutí vymedzeného času kuchynskou papierovou utierkou tekutinu jemne zotrite z textílie. 
 

                                      
 
 
Svoje pozorovanie zaznamenajte do pripravenej tabuľky. Zapíšte, či textília absorbovala tekutinu, či 
tekutina zostala na povrchu textílie, či tekutina zanechala škvrnu na textílii a či sa vám podarilo 
odstrániť tekutinu z textílie pomocou papierovej utierky. Dopíšte akékoľvek ďalšie poznámky, ktoré 
máte. 
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- 16. OTÁZKA: Zaznamenali ste viditeľný rozdiel medzi textíliou Nano-Tex® a ostatnými textíliami? 
Popíšte. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
- 17. OTÁZKA: Nakoľko bolo ľahké odstrániť škvrny po tekutinách z textílie Nano-Tex®? Odstránili ste 
všetky škvrny po tekutinách? 
……………………………………………. 
 
 
 
 
 

 Čas pôsobenia tekutiny na textíliu: …………sekúnd (doplňte) 

Materiál  Džús Kola Ocot alebo víno Olej 

Bavlnená textília     

Polysyntetická textília     

Nano-Tex®     
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2. KROK 
Teraz by ste mali otestovať textíliu Nano-Tex® a porovnať výsledky s obyčajnou bavlnenou 
a polysyntetickou textíliou. Počas tohto kroku by ste mali použiť škvrny z pevných látok (majonéza, 
horčica, atď.). 
 
- Otestujte tri typy textílií pomocou vybraných „pevných látok“: kečup, 
horčica, majonéza. Majte po ruke kúsok papiera. 
 
- Vezmite 3 nové kúsky textílií, jeden z každého typu. Na každú textíliu 
naneste určité množstvo z každej pevnej látky. Použite na to lyžicu alebo 
lopatku. Na voľnom mieste urobte značku permanentnou fixkou (viď 
obrázok). 
- Ak chcete porovnávať textílie, musíte si vymedziť čas, počas ktorého bude pevná látka pôsobiť na 
textílie v tomto pokuse (napr. 5 min).  
 
- Po uplynutí vymedzeného času (napr. 5 min), pomocou vlhkej utierky odstráňte pevné látky z textílií. 
 
UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby ste nezmiešali rozličné pevné látky. 
 
Do nižšie pripravenej  tabuľky zaznamenajte svoje zistenia o tom, aké škvrny zanechala každá pevná 
látka na textíliách. 
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- 18. OTÁZKA: Zaznamenali ste viditeľný rozdiel medzi textíliou Nano-Tex® a ostatnými textíliami? 
Popíšte. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
- 19. OTÁZKA: Nakoľko bolo ľahké odstrániť škvrny po pevných látkach z textílie Nano-Tex®? Odstránili 
ste všetky škvrny po pevných látkach? 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
 

 Čas pôsobenia pevnej látky: …………sekúnd (doplňte) 

Materiál  Kečup Horčica Majonéza Permanentná 
fixka 

Bavlnená textília     

Polysyntetická textília     

Nano-Tex®     
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3. KROK 
Teraz by ste mali otestovať odolnosť textílie Nano-Tex® voči špine a porovnať výsledky s obyčajným 
bavlneným a polysyntetickým vláknom. V tomto kroku použijete organickú pôdu. 
 
- Pripravte si 3 nové kúsky textílie, jeden z každého typu. 
  
- Doprostred každého kusu textílie naneste určité množstvo 
organickej pôdy, zložte kus textílie a rozotrite. Potom každý kus 
textílie otvorte, odstráňte z nich pôdu a pozorujte. 
 
- 20. OTÁZKA: Zašpinili sa všetky textílie? Zašpinili sa rovnakým 
spôsobom? Popíšte. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..                                           
 
- Teraz sa snažte rukami očistiť textílie použité v 3. KROKU. 
 
- 21. OTÁZKA: Podarilo sa vám textílie vyčistiť? Je medzi nimi viditeľný rozdiel? Popíšte. 
…………………………………………………………… 
 
- 22. OTÁZKA: Bola medzi textíliami taká, ktorá sa dala úplne vyčistiť a vyzerala ako nová? 
……………………………………………………………. 
 
- 23. OTÁZKA: Ktorý typ textílie sa dal ľahšie  vyčistiť? 
……………………………………………………………. 
 
- Teraz sa snažte pomocou studenej vody a mydla vyčistiť tri textílie použité počas PREDOŠLÝCH 
KROKOV. 
 
- 24. OTÁZKA: Vyčistili ste všetky textílie? Ak nie, ktorá z nich sa dá vyčistiť? 
……………………………………………………………. 
 
- 25. OTÁZKA: Ktorý typ textílie sa dal ľahšie  vyčistiť? 
……………………………………………………………. 
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- 26. OTÁZKA: Nachádza sa na vzorkách textílie Nano-Tex® nejaký druh (alebo viac druhov) škvŕn, ktoré 
sa nedajú odstrániť? Aká je to škvrna? Prečo si myslíte, že je to tak? 
……………………………………………………………. 
 
4. KROK Testovanie textílie Nano-Tex® pomocou brúsneho papiera. 
 
- Mali by ste si pripraviť 1 nový kúsok textílie Nano-Tex® a kúsok brúsneho papiera. 
 
- Otestujte túto textíliu a zistite, nakoľko je trvácna. Najprv pozorujte, ako sa voda kotúľa po tejto 
tkanine. Rozstrihnite textíliu na dve časti. Potom vezmite kúsok brúsneho papiera a šúchajte ním po 
povrchu jedného z dvoch kúskov textílie. Testujte túto textíliu až po hranice jej možností! POZNÁMKA:  
Neodporúčame použiť teplo. 
 
- 27. OTÁZKA: Zmenilo zaobchádzanie s brúsnym papierom vlastnosti textílie Nano-Tex®? Aký to malo 
vplyv na túto textíliu? 
……………………………………………….. 
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Tieto závery sú výsledkom výskumu, ktorý získal dotácie zo Siedmeho rámcového programu Európskej komunity          
(FP7/2007-2013) na základe zmluvy o financovaní pod číslom 233433. 

PODMIENKY POUŽITIA OBRÁZKOV: Tieto obrázky sú chránené autorskými právami iNANO, Aarhus University. Je povolené 
deliť sa o tieto obrázky a distribuovať ich v súlade s licenciou Creative Commons Attribute ShareAlike 3.0. 

POUŽITE TIETO OBRÁZKY NA DOPLNENIE ÚLOH V 4. A 13. OTÁZKE 

 

  

 

 

 

 
 


