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Anotace 

DOSTÁL, M. Pyrolýza v plynné fázi indukovaná infračerveným laserem. Ostrava. 

VŠB-TUO, Diplomová práce, 2013. Vedoucí práce Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. 

Práce se zabývá pyrolýzou indukovanou infračerveným laserem a jejím 

experimentálním vyuţitím ke studiu chemické kinetiky při tepelném rozkladu plynů a par 

některých heterocyklických uhlovodíků. Produkty tepelného rozkladu byly v rámci této práce 

měřeny pomocí infračervené absorpční spektroskopie, konkrétně spektrometrem s Furierovou 

transformací. Součásti práce jsou výsledky naměřených dat a také návrh muti-reflexní kyvety 

a experimentální sestavy pro měření infračervených absorpčních spekter pomocí laser-

diodové spektrometrie. 

Klíčová slova: Laserem indukovaná pyrolýza; 2-methylfuran; laser-diodová spektrometrie. 

 

Annotation 

DOSTÁL, M. Pyrolisis in the gas phaze induced by an infrared laser. Ostrava. VŠB – TUO, 

Thesis, 2013. Thesis supervisor Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.  

Thesis is engaged in the infrared laser-induced pyrolisis and its experimental use for studying 

the chemical kinetics due to thermal decomposition of gases and steam of some heterocyclic 

hydrocarbons. Thermal decomposition products have been measured by infrared absorption 

spectroscopy, namely spectrometer with Furier transformation. The thesis includes the results 

of the measured data and also proposal of multi-reflective cuevette and experimental setup for 

measuring the infrared absorption spektrum by laser-diode spectroscopy.  

Keywords: laser-induced pyrolysis, 2-methylfuran, laser-diode spectroscopy.   
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1. Úvod 

V dnešní době roste snaha nahrazovat fosilní paliva jinými alternativními druhy paliv. 

Důvodů k této stále rostoucí tendenci je několik, ať uţ jimi jsou důvody ekonomické, kde 

sniţující se zásoby fosilních paliv mají za následek jejich neustále rostoucí cenu, důvody 

strategické, které souvisí s nerovnoměrným rozdělením zásob těchto paliv na planetě a 

nakonec důvody ekologické, při kterých je snaha sniţovat škodlivé produkty vzniklé 

spalováním těchto paliv. S vývojem nových paliv souvisí také zkoumání produktů jejich 

tepelné degradace, aby se předešlo poškozování ţivotního prostředí následným masivním 

pouţíváním těchto paliv. 

Mezi metody, kterými lze zkoumat produkty tepelné degradace látek, lze zařadit i 

infračerveným laserem indukovanou homogenní pyrolýzu v plynné fázi. Tato metoda má 

oproti jiným pyrolytickým metodám několik výhod. K pyrolýze dochází jiţ při malém 

mnoţství zkoumané látky vlivem přítomnosti fotosensitizéru, který silně absorbuje záření 

laseru a získanou energii převádí na translační energii pohybu molekul, coţ vede k lokálnímu 

nárůstu teploty. Zvýšená teplota vede k tepelné degradaci molekul zkoumané látky. 

Pro analýzu vzniklých produktů postačí některá ze spektrometrických metod. Spektrometrické 

měření produktů pyrolytického rozkladu můţe probíhat jak následně po pyrolýze, tak přímo 

jiţ při probíhající pyrolytické reakci, záleţí jen na volbě spektroskopické metody a 

experimentálním uspořádání.  

Tato diplomová práce je zaměřena na monitorování produktů tepelného rozkladu látek 

s uţitím metody laserem indukované pyrolýzy v plynné fázi. Látky, na které je tato metoda 

v této práci aplikována, jsou alternativní paliva získávána z biomasy pro spalovací motory. 

 

1.1 Cíle práce 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem a experimentálním odzkoušením 

infračerveným laserem indukované homogenní pyrolýzy v plynné fázi. Dílčí cíle této práce 

lze shrnout v několika následujících bodech: 
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 Bibliografická rešerše zaměřená na pyrolýzu v plynné fázi indukovanou 

infračerveným laserem. 

 Teoretický rozbor souvisejících fyzikálních a chemických jevů. 

 Sestavení experimentální sestavy, přípravná a testovací měření produktů 

pyrolytického rozkladu látek. 

 Návrh konstrukčního řešení multi-reflexní kyvety a experimentální sestavy za 

pouţití laser-diodové spektroskopie. 

Pro naplnění zmíněných cílů byla v rámci této práce aplikována metoda infračerveným 

laserem indukované pyrolýzy pro tepelnou degradaci 2-methylfuranu. 

1.2 Bibliografická rešerše 

Detailní rozbor teoretických a praktických aspektů tykající se laserem indukované 

homogenní pyrolýzy je popsán v článku Douglase K. Russella Infrared Laser Powered 

Homogeneous Pyrolysis [19]. Autor v tomto článku popisuje chemické a fyzikální jevy 

spojené s laserem indukovanou homogenní pyrolýzou včetně historického pozadí vyuţití této 

metody, jsou zde také prezentovány výsledky několika experimentů včetně vzniklých 

pyrolytických produktů látek, na něţ byla tato metoda aplikována. 

Rozsáhlé informace týkající se pouţití metody laserem indukované homogenní 

pyrolýzy na tepelném rozkladu některých heterocyklických uhlovodíků se zabývá článek The 

thermal decomposition of 5-membered rings: a laser pyrolysis study [7] Nathana R. Horea a 

Douglase K. Russella. Je zde popsán samotný experiment včetně spektrálních analytických 

metod uţitých k rozlišení vzniklých produktů pyrolytické reakce, včetně podrobných popisů 

chemické kinetiky probíhající během této reakce u jednotlivých zkoumaných látek. 

Pouţití laser-diodové spektroskopie k identifikaci produktů vzniklých při laserem 

indukované pyrolýze je popsáno v práci Tunable diode laser study of the ʋ2 infrared band of 

fluoroketene: Confirmation of anomalously low CBO stretching frequency [18] Douglase K. 

Russella a Ralfa Wesendrupa. V této práci je zejména popsána muti-reflexní kyveta, ve které 

je pomocí laser-diodové spektroskopie monitorována probíhající pyrolytická reakce. 

Studií vlivů během reakce ozařování fotosensitizéru pulzním CO2 laserem se zabývá 

práce On the characterization of CO2 laser photosensitized reactions [11] Pavla Kubáta a 

Josefa Poly. Tato práce je zejména zaměřena na rozloţení teploty uvnitř reaktoru a vliv 

poměru směsí a příměsí inertních plynů na rozměrech teplotně ovlivněné oblasti. 
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2. Teoretická část 

2.1 Elektromagnetické záření 

Souhrn záření je moţné uspokojivě vyjádřit jen na základě předpokladu 

vlnově-korpuskulárního charakteru záření. Podle této teorie má záření vlastnosti vlnové 

(ohýbá se, odráţí se, láme se), ale zároveň se chová jako proud elektromagnetických kvant 

energie (fotonů), které se pohybují jako částice. Pohybující částici je přidělena určitá vlnová 

délka 𝜆 která je daná Broglieho vztahem 

𝜆 =
ℎ

𝑚𝑣
, 

kde ℎ je Planckova konstanta (ℎ = 6,626 ∙ 10−34 J∙s), 𝑚 je hmotnost částice, 𝑣 je její 

rychlost. Vlnové vlastnosti záření je moţné popsat pomocí periodicky se měnícího 

elektrického a magnetického pole, jejichţ vektory (𝐸   - vektor intenzity elektrického pole, 

𝐵   - vektor magnetické indukce) jsou orientované kolmo na směr šíření vlnění a jsou téţ kolmé 

vůči sobě. (Obr. 1) 

m  

Obr. 1 Elektromagnetické vlnění [26] 

Elektromagnetické vlnění lze také charakterizovat některými základními veličinami: 

 Frekvence 𝑓  - udává počet kmitů za sekundu, jednotkou je 1 Hz, který 

vyjadřuje jeden kmit za sekundu. Většinou se pouţívají násobky této jednotky 

(například kHz a MHz) 

 Vlnová délka 𝜆  - dráha, o kterou se posune vlna za dobu jednoho kmitu. 

Nejčastěji pouţívanými jednotkami vlnové délky jsou µm (10
-6

 m) a nm 

(10
-9

 m). 

 Vlnočet 𝑣  - je odvozen od vlnové délky ( 𝑣 =
1

𝜆
) a vyjadřuje počet vln 

připadajících na jednotku délky. Jednotkou vlnočtu je nejčastěji cm
-1

. 
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 Rychlost šíření záření 𝑣  - je vzdálenost, o kterou se posune vlna za jednu 

sekundu. Je dána vztahem 𝑣 = 𝑓 ∙  𝜆. Ve vakuu má elektromagnetické záření 

rychlost 𝑐 = 2,9979 ∙ 108 m∙s-1
. V ostatních prostředích je tato rychlost o něco 

menší. 

Pro energii fotonů Planck odvodil vztah, který vyjadřuje závislost mezi vlnovými 

vlastnostmi záření (jeho frekvencí) a jeho energií: 

 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 

Elektromagnetické spektrum je konvenčně rozdělené na oblasti, mezi kterými nejsou 

přesně definované hranice (Obr. 2). Spektrum pokrývá velmi širokou oblast energií od 

rentgenového záření, které má krátkou vlnovou délku (a vysokou hodnotu frekvence), přes 

ultrafialové, viditelné, infračervené aţ k velkým délkám rádiových vln. [15]  

m  

Obr. 2 Spektrum elektromagnetického záření[9] 
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2.1.1 Vznik optického záření 

V kvantové fyzice je popsán jev vzniku optického záření jako emise fotonů 

z kvantových soustav při přechodech těchto soustav z vyšších energetických hladin do niţších 

energetických hladin. Kvantové soustavy, které jsou schopné emise fotonu, jsou atomy, 

molekuly a ionty. [14] 

Absorpce záření látkou 

Kvantové soustavy se dostávají do vybuzeného (excitovaného) stavu důsledkem 

pohlcení (absorpce) energie. Energii, která je potřebná k vybuzení, je třeba dodat kvantovým 

soustavám ve vhodné formě a potřebném mnoţství. Můţe se jednat o energii tepelnou, 

světelnou, kinetickou energii elektronů, elektrickou a uvolňovanou při chemických nebo 

biochemických procesech. 

 

 

Na Obr. 3 je znázorněna absorpce fotonu šipkou vzhůru, coţ znázorňuje přeskok 

elektronu z niţší energetické hladiny do energetické hladiny vyšší. K přeskoku dojde jen 

tehdy, má-li foton takovou energii, která je rovna rozdílu mezi energií hladiny, na kterou 

elektron přeskakuje, a energií hladiny, na které byl elektron před skokem. Podle obrázku musí 

platit vztah: 

ℎ𝑓01 = 𝐸1 − 𝐸0, 

A
B

S
O

R
P

C
E

FO
TO

N

E0

E1

E

Obr. 3 Absorpce záření[14] 
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kde f01 je frekvence absorbovaného fotonu. K přeskoku elektronů nedochází náhodně 

mezi libovolnými hladinami. Podle kvantové fyziky existují pravidla, která určují, za jakých 

podmínek dochází mezi energetickými hladinami k elektronovému přeskoku. Tato pravidla se 

nazývají výběrová pravidla. Podle těchto pravidel existují i podmínky, za kterých k přeskoku 

nedojde, nazývají se zakázané přeskoky. V  tomto excitovaném stavu soustavy setrvávají 

většinou velmi krátkou dobu (10
-3 

– 10
-7

 sekund) a poté se vracejí do stavu s minimální 

energií. Zároveň dochází k emisi fotonu, která můţe proběhnout buď jako spontánní 

(samovolná) nebo stimulovaná (vynucená). [14, 23] 

Spontánní emise záření 

Kvantová soustava, jejíţ energetický model je zobrazen na Obr 4, absorbuje energii 

fotonu v čase t1, dojde tedy k přeskoku elektronu na vyšší energetickou hladinu. Kvantová 

soustava přechází do excitovaného stavu. V tomto stavu ale nesetrvá dlouho a v čase t2 

samovolně přejde zpět do základního stavu.  

 

Během přeskoku elektronu zpět na základní hladinu dojde k vyzáření fotonu. Jelikoţ 

se jedná o přeskok mezi stejně vzdálenými hladinami jako při absorpci, bude mít vyzářený 

foton stejnou energii, jako byla energie absorbovaného fotonu. Musí tedy platit: 

𝑓01 = 𝑓10  

Návrat kvantové soustavy z excitovaného do základního stavu nastává sice krátce po 

absorpci fotonu, ale časový interval ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 není ani pro sledovanou kvantovou soustavu 

A
B

S
O

R
P

C
E

A
B
SO

R
B
O

V
A

N
Ý

 

FO
TO

N

E0

E1

E
M

IS
EEM

ITO
V

A
N

Ý
 

FO
TO

N

tt2t1

E

Obr. 4 Spontánní emise[14] 
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dokonale konstantní. Časový interval ∆𝑡 se při opakovaných excitacích kvantové soustavy 

mění.  Změna je způsobena ději probíhajícími v blízkosti kvantové soustavy, jedná se 

například o interakci s fotony, elektrostatické vlivy kmitající krystalové mříţky, nebo vlivy 

pruţných sráţek volných atomů. Prakticky je v určitém objemu látky kvantových soustav 

obrovské mnoţství (aţ 10
20

 v 1 m
3
) Při ozáření látky jsou kvantové soustavy přivedeny do 

excitovaných stavů a znova se vracejí do základních stavů. Tyto děje se neustále opakují, 

dokud na látku působí vnější zdroj energie. Časová a prostorová nesouhlasnost emise 

způsobuje, ţe fotony vystupující z látky mají díky tomu různou fázi i směr. Výsledné světlo je 

tedy nekoherentní (světlo ţárovek, zářivek, LED diod atd.). [14, 23] 

Stimulovaná emise záření 

Na Obr. 5 je znázorněn energetický model kvantové soustavy. V okamţiku 𝑡1 dochází 

opět k absorpci energie a vybuzení soustavy do excitovaného stavu. Soustava v tomto stavu 

setrvá po dobu ∆𝑡 a v okamţiku 𝑡2 spontánně přechází do základního stavu a vyzáří se foton.  

 

Pokud ale přivedeme v okamţiku 𝑡2 do soustavy foton těsně před vznikem spontánní 

emise, přejde kvantová soustava do základního stavu v okamţiku 𝑡2. Foton, který přechod 

způsobil, se nazývá stimulující. Přechod způsobený stimulujícím fotonem doprovází emise 

dalšího fotonu, který má stejný směr, stejnou energii a stejnou fázi vlnění jako foton 

stimulující. Záření je tedy koherentní. [14, 23] 

2.1.2 Útlum záření v látce 

U látek, které jsou v termodynamické rovnováze, převládají kvantové soustavy 

v základním stavu (schopné absorbovat záření). Fotony šířící se látkou tedy s velkou 

A
B

S
O

R
P

C
E
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E1

E
M
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E
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E
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Obr. 5 Stimulovaná emise[14] 
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pravděpodobností zasáhnou takovéto kvantové soustavy. Pokud mají fotony vhodnou energii 

a dovolí to výběrová pravidla, jsou kvantovými soustavami absorbovány. 

 Soustavy se přebytečné energie zbavují zářivými i nezářivými přechody (záleţí na 

materiálu), zářivé přechody emitují fotony, při nezářivých vznikají fonony. Fonony ovlivňují 

kmitání molekul v látce. Důsledkem tohoto děje je zmenšování intenzity procházejícího světla 

a zahřívání látky. Změnu intenzity procházejícího záření lze popsat následujícím vztahem: 

𝐼𝑧 = 𝐼0𝑒
−𝛼𝑧  

Kde 𝐼0 je intenzita záření vstupující do látky, 𝐼𝑧  je intenzita po průchodu záření látkou, 

𝑧  vzdálenost průchodu záření látkou, 𝛼  je součinitel absorpce, jeho velikost je závislá na 

materiálu látky a vlnové délce procházejícího záření, a 𝑒 je základ přirozeného logaritmu. 

Znaménko součinitele absorpce závisí na tom, zda v látce převládá počet kvantových soustav 

neexcitovaných (schopných absorbovat záření), nebo počet soustav excitovaných (schopných 

emitovat záření). Z uvedeného vztahu tedy vyplývá, ţe intenzita optického záření po 

průchodu látkou závisí na jejím materiálu a na délce průchodu látkou. 

Obecně existuje v energetickém modelu látky řada úrovní (hladin) odpovídajících 

drahám, na nichţ se elektrony v kvantových soustavách mohou po určitou dobu udrţet. 

Kvantové soustavy se vţdy snaţí zaujmout stav s nejniţší energií. Proto v látce, která je 

v termodynamické rovnováze, převaţuje počet kvantových soustav v neexcitovaném stavu. 

Počet soustav, které mají obsazené hladiny s vyššími energiemi, je tím menší, čím jsou 

energie odpovídající těmto hladinám větší. Rozdělení počtu kvantových soustav v látce, která 

je v termodynamické rovnováze se nazývá Boltzmanovo rovnovážné rozdělení (rovnovážná 

populace) (Obr. 6).  
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Obr. 6 Boltzmanovo rovnovážné rozdělení [14] 

Například látka, která v určitém objemu za rovnováţných podmínek obsahuje 𝑁1 

kvantových soustav s energií 𝐸1 a 𝑁2 kvantových soustav s energií 𝐸2 (Obr. 6). Je-li tato látka 

ozářena proudem fotonů, z nichţ kaţdý má energii ∆𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 (to znamená záření vhodné 

vlnové délky), dojde k absorpci fotonů, neboť při 𝑁1 > 𝑁2  je rozdíl 𝑁2 − 𝑁1  kladný. 

Součinitel absorpce 𝛼 je důsledkem toho také kladný a výše uvedený vztah 𝐼𝑧 = 𝐼0𝑒
−𝛼𝑧  dává 

výsledek 𝐼𝑧 < 𝐼0 , coţ znamená útlum optického záření v látce. [14, 23] 

 

Inverzí populace 

Pokud se dosáhne takového stavu, ve kterém by byl počet 𝑁2  kvantových soustav 

s vyšší energií větší neţ počet 𝑁1 kvantových soustav s energií, byl by rozdíl 𝑁2 − 𝑁1, který 

určuje znaménko součinitele absorpce 𝛼 , záporný. Exponent rovnice  𝐼𝑧 = 𝐼0𝑒
−𝛼𝑧  by byl 

kladný. V takovém případě nedojde k útlumu, ale k zesílení optického záření 𝐼𝑧 > 𝐼0 . Tato 

situace je základní podmínkou pro sestrojení laseru. Dalším důleţitým jevem pro konstrukci 

laseru je jiţ zmíněná délka průchodu záření látkou 𝑧, která v tomto případě zvyšuje intenzitu 

prošlého záření vůči záření vstupujícího do látky. 

Poţadovaného stavu můţe být dosaţeno přivedením vhodného mnoţství energie 

takzvaným buzením (nebo taky čerpáním). V důsledku absorpce budící energie se zmenšuje 

počet 𝑁1  neexcitovaných kvantových soustav (Obr. 6), to odpovídá zkracování úsečky m. 

Současně se zvyšuje počet 𝑁2 excitovaných kvantových soustav. To odpovídá prodluţování 

úsečky 𝑛 ve stejném obrázku. Popsaný proces připomíná „přečerpávání“ kvantových soustav 
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Obr. 7 Inverzní populace [14] 

Při určitém takzvaném prahovém výkonu budícího zdroje je 𝑁1 = 𝑁2 a úsečky 𝑚 a 𝑛 

jsou stejně dlouhé. Při dalším buzení převládne počet 𝑁2 vybuzených soustav nad počtem 𝑁1 

nevybuzených soustav, tento stav je zobrazen na Obr. 7, kde délka úsečky 𝑛 je vetší neţ délka 

úsečky 𝑚 . Látka je v nerovnováţném energetickém stavu, v látce tedy vzniká inverzní 

populace kvantových soustav. Látka v tomto stavu tvoří takzvané laserové aktivní prostředí 

schopné zesilovat optické záření. [14, 23] 

2.2 Laser 

 Laser je zkratka anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation, který lze přetlumočit jako zesilování světla využitím stimulované emise. [24] 

Laser je generátor koherentního elektromagnetického záření v infračervené, viditelné a 

ultrafialové oblasti spektra, vyznačuje se velmi vysokou monochromatičností, nízkou 

rozbíhavostí svazku a vysokou hustotou přenášeného výkonu či energie. Ţádné jiné záření neţ 

záření generované laserem tyto vlastnosti nemá. Laser je tedy přístroj zkonstruovaný na 

principu kvantové interakce záření s látkou umoţňující generaci záření s neobvyklou 

uspořádaností (koherencí). [22] 

2.2.1 Historie laseru 

Jiţ v roce 1917 byla Albertem Einsteinem teoreticky představena stimulovaná emise 

záření a po více neţ deseti letech, v roce 1928, byla také pozorována fyziky R. Ladenburgem 
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a H. Kopfermannem. Po dalších více neţ deseti letech, v roce 1940, ji poprvé vyuţil pro 

zesilování světla sovětský fyzik W. A. Fabrikant. V roce 1958 A. L. Schawlow a C. H. 

Townes navrhli vyuţití stimulované emise záření na uplatnění principů maseru pro světlo. 

Teoretické základy laserového generátoru byly vytvořeny N. G. Bassowem a A. M. 

Prochorowem. Jako vynálezce prvního plynového a pevnolátkového laseru je povaţován G. 

Goul po dlouholetém soudním sporu. V roce 1960 byl T. H. Maimanem sestrojen první 

rubínový laser a v roce 1961 byl uveden do provozu první plynový laser.  V roce 1961 byl 

také sestrojen první plynový laser (Obr. 8) v tehdejší československé socialistické republice 

technickým týmem pod vedením Ing. Františkem Petrů na ústavu přístrojové techniky 

akademie věd v Brně. [20, 27] 

 

Obr. 8 První plynový laser v České republice [27] 

 

2.2.2 Princip laseru 

Laser generuje zesílení optického záření. Zesilování je způsobeno převaţující 

stimulovanou emisí fotonů v aktivním laserovém prostředí. Přiváděné fotony jsou stimulující 

a k nim se podél dráhy paprsku přidávají fotony uvolněné stimulovanou emisí, tyto fotony 

jsou stimulující pro další fotony. Tento jev je způsoben umístěním aktivního prostředí do 

optického rezonátoru. Nejjednodušším optickým rezonátorem jsou dvě zrcadla umístěna proti 

sobě, u nichţ je jedno polopropustné. Po překročení určité hraniční intenzity optického záření 

se jiţ záření neodrazí, nýbrţ zrcadlem projde.  
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Obr. 9 Princip laseru [20] 

Aby bylo aktivní prostředí opravdu „aktivní“, musí v něm být zajištěna inverzní 

populace energetických hladin. Té lze docílit vhodným buzením z vnějšího zdroje. Při buzení 

dochází k absorpci energie, která se následně při návratu kvantové soustavy na původní 

hladinu projeví vyzářením fotonu, ale v ţádné látce nedochází pouze k zářivým přechodům. 

Část energie je spotřebována nezářivými přechody, tudíţ dojde k zahřívání aktivního 

prostředí. Zahřívání sniţuje výkon laseru a proto je nutné aktivní prostředí chladit. Jak bylo 

jiţ zmíněno kapitole 2.1.2, intenzita záření je také ovlivněna délkou průchodu záření v 

aktivním prostředí. Jednoduše řečeno, čím delší bude aktivní prostředí, tím bude intenzita 

výstupního záření vyšší a tedy i výkon laseru bude vyšší. [20, 23] 

Funkce laseru je tedy závislá na čtyřech základních prvcích, kterými jsou: 

 Laserové aktivní prostředí – je tvořeno souborem kvantových soustav s diskrétním 

spektrem vlastních energií. Tyto soustavy mají schopnost prostřednictvím rezonanční 

interakce zesílit energii elektromagnetického pole. Soustavy musí mít inverzní 

obsazení energetické hladiny na příslušném rezonančním kvantovém přechodu. 

Aktivní prostředí se nachází v termodynamicky nerovnováţném stavu. 

 Optický rezonátor – je to systém optických prvků, které zajišťují tlumení rezonátoru 

tím, ţe je vyvázána energie záření z laseru, a také zajišťuje kladnou zpětnou vazbu 

záření do aktivního prostředí. 

 Buzení neboli čerpání – je to způsob, kterým je do aktivního prostředí přiváděna 

excitační energie. Tím se zajišťuje vznik inverzního obsazení hladin a prostředí 

zesiluje rezonanční záření. 
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 Chlazení – procesem chlazení se odvádí teplo z aktivního prostředí a tím je udrţován 

stálý průchod energie aktivním prostředím. Tím se udrţuje termodynamicky 

nerovnováţné obsazení hladin aktivního prostředí. [22]  

 

Typy laserů 

Výše jiţ bylo zmíněno, ţe všechny lasery pracují víceméně na stejném principu, ale 

existuje jich mnoho typů, které se liší konstrukcí a provedením jednotlivých částí. Můţeme je 

dělit do skupin podle několika kritérií.  

Jako první lze lasery rozdělit podle skupenství aktivního prostředí, to jsou lasery 

pevnolátkové, kapalinové, plynové a plazmatické a polovodičové, coţ je zvláštní skupina 

nazývána laserové diody. 

Na dvě velké třídy lze lasery rozdělit podle reţimu generace. První třídou jsou lasery 

kontinuální, ty jsou označovány zkratkou CW, a druhou jsou lasery pulzní. Skupinu pulzních 

laserů dále můţeme rozdělit na ty, které pracují v reţimu volné generace (délku impulsů mají 

v řádech 10
-4

 s), pracující v reţimu zisku (délka impulzů je řádově 10
-8 

s, reţim zisku je často 

označován jako Q-spínání) a pracující v reţimu synchronizace módů (délka impulzů řádově 

10
-4

).  

Dalším dělením je dělení podle způsobu čerpání. Tak se lasery dělí na opticky 

čerpané, buď koherentně, nebo nekoherentně, a lasery čerpané elektrickým výbojem, 

chemickou reakcí, atd. [21] 

2.2.3 Plynové lasery 

Plynové lasery jsou takové, které mají aktivní prostředí v plynné fázi. Inverzní 

populace kvantových soustav je vytvářena mezi energetickými hladinami některých sloţek 

plynu. Sloţkami plynu se rozumí atomy (atomární lasery), ionty (iontové lasery), molekuly 

(molekulární lasery). [24] V případě atomů a iontů se jedná převáţně o energetické hladiny 

v elektronovém obalu, ale v případě molekul se tyto hladiny dále dělí na vibrační a rotační 

stavy. Plynové lasery mohou pracovat jak v kontinuálním (převáţná většina), tak v pulzním 

reţimu. [20]  

Z vlastností plynného prostředí vyplývá řada vlastností, které jsou společné všem 

plynovým laserům. Vlastnosti mohou být výhodné, jsou to například: 
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 Malá rozbíhavost výstupního paprsku – způsobena menší deformací svazku 

v aktivním prostředí neboť plyny jsou vysoce homogenní. 

 Vysoká stabilita frekvence záření – způsobena malými šířkami spektrálních 

čar. 

 Vysoká účinnost, aţ v desítkách procent (CO2 laser aţ 40%). 

Plynové lasery, ale mají taky své nevýhody, například: 

 Malý objemový výkon výstupního záření – způsobený malou objemovou 

hustotou počtu částic. 

 Velké rozměry – pro dosaţení vyšších výkonů je nutná větší délka dráhy záření 

v aktivním prostředí. [20] 

V následující tabulce jsou některé typy plynových laserů s jejich zástupci, je zde také 

zmíněna vlnová délka záření, kterou generují.  

Typ Aktivní prostředí Vlnová délka [nm] Buzení 

Atomární Páry mědi 510 el. výboj 

Hélium - neon 633, 1150, 3390 el. výboj 

Jód 1315 fotodisociace 

Iontový Hélium - kadmium 442, 325 el. výboj 

Argon 488, 514 el. výboj 

Molekulární 

elektronový přechod 

Vodík 116 el. výboj 

Dusík 337 el. výboj 

Excimerový svazek Argon - fluor 193 el. výboj 

Krypton - fluor 249 svazek elektronů 

Xenon - chlor 308 svazek elektronů 

Vibrační přechod Fluorovodík 2700 chemické 

Oxid uhelnatý 5500 el. výboj 

Oxid uhličitý 10600 el. výboj, chemická 

reakce, expanze plynu 

Rotační přechod Vodní páry 118600, 220200 rezonanční 

Kyanovodík 331000, 337000 optické 

Tabulka 1 Typy plynových laserů [23] 



15 

 

2.2.4 Polovodičové lasery 

V dnešní době je to vůbec nejrozšířenější typ laserů. Často jsou také označovány jako 

laserové diody. Aktivním prostředím laseru je krystal obsahující P-N přechod, který je 

opracován do tvaru hranolu tak, aby čelní stěny byly kolmé právě na tento P-N přechod. 

Tímto uspořádáním je vytvořen Fabry-Perotův rezonátor (Obr. 10), přičemţ toto je pouze 

základní uspořádání polovodičového laseru. Polovodičových laserů existuje spousta druhů, 

které se liší svým sloţením, v závislosti na tom se liší vlnová délka jejich výstupního záření. 

Aktivní prostředí je buzeno elektrickým proudem. Mohou pracovat jak v kontinuálním, tak 

pulzním reţimu. [13, 21 ,2] 

 

Obr. 10 Schéma laserové diody[4] 

Mezi nesporné výhody diodových laserů patří: 

 velmi malé rozměry, 

 snadná modulace laserového paprsku – lze jí docílit pouhou změnou budícího 

elektrického proudu, 

 vysoká účinnost, běţně aţ 50 %, 

 vysoký výkon – vzhledem k malým rozměrům. 

Nevýhodami jsou: 

 vysoká citlivost na změnu teploty – vlivem změny vodivosti v krystalech 

polovodiče, 

 větší rozbíhavost výstupního svazku záření. [21] 
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2.3 Spektrometrie 

Podstatou spektrometrie je interakce elektromagnetického záření se studovanou látkou 

s cílem vyuţít pozorované jevy na důkaz látky, studium její struktury, nebo stanovení její 

koncentrace. Jedná se tedy o kvalitativní nebo kvantitativní spektrometrie.  

Existuje několik spektroskopických metod, které se dělí podle interakce záření se 

studovanou látkou. 

I. Interakce, při kterých dochází k výměně energie mezi studovanou látkou a 

elektromagnetickým zářením. 

 absorpce - při průchodu záření hmotným prostředí dochází k jeho 

pohlcování; 

 emise - při průchodu záření hmotným prostředím dochází k emisi 

záření ze samotné látky tvořící hmotné prostředí; 

 nepruţný rozptyl -  záření interaguje s látkou hmotného prostředí tak, 

ţe dochází k jeho rozptylu a jeho vlnová délka se mění. 

II. Interakce, při kterých látka ovlivňuje vlastnosti procházejícího záření bez toho, 

aby docházelo k výměně energie, vlnová délka záření se tedy nemění. [15] 

2.3.1 Infračervená absorpční spektrometrie 

Infračervená absorpční spektrometrie se zabývá měřením a vyhodnocováním 

absorpčních spekter látky s vlnovými délkami v rozmezí 800 nm aţ 1000 µm a přechody mezi 

vibračně rotačními hladinami molekul v daném elektronovém stavu. Podstata vibračně 

rotačního spektra molekul spočívá v tom, ţe atomy a molekuly jsou schopny za vhodných 

podmínek pohlcovat, nebo vyzařovat elektromagnetické vlnění. Jelikoţ atomy a molekuly 

mohou existovat pouze v určitých kvantových stavech, které se liší obsahem energie, mohou 

vyzařovat, nebo pohlcovat energii pouze určitých vlnových délek.  

Pomocí infračervené spektrometrie lze studovat různé druhy vzorků ve všech 

skupenstvích, jako jsou kapaliny, roztoky, pasty, práškové vzorky, laky, plyny a povrchy. 

V posledních letech můţeme pomocí nově vyvinutých technik na měření infračerveného 

spektra zkoumat také látky, jako jsou polymery, organické sloučeniny, anorganické a 

biologické vzorky, oleje, katalyzátory, minerály a mnoho dalších vzorků. Díky této 

spektroskopické metodě lze identifikovat nové sloučeniny, zkoumat chemické rovnováhy, 

rychlost chemických reakcí a mnoho dalšího. 
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Infračervené záření se při průchodu molekulou rozdělí na dvě části, jedna část záření s 

určitými kmitočty je absorbována a druhá část s ostatními kmitočty látkou pouze projde. Toto 

absorbované záření způsobí změnu tzv. vibračního stavu molekuly. Rozdíly energie mezi 

jednotlivými vibračními stavy jsou vzhledem k elektronovým stavům molekul velmi malé, a 

proto k vyvolání absorpce stačí dodat infračervené záření s malou energií a větší vlnovou 

délkou neţ má viditelné záření.  

Polohy absorpčních pásů se udávají ve vlnočtech v~  vyjádřených v cm
-1

. Infračervené 

záření lze rozdělit do tří skupin. Jako první je záření v tzv. blízké oblasti (z anglického 

překladu near -  infrared, NIR) s vlnovou délkou v rozmezí 800 aţ 2500 nm, tj. 12500 aţ 400 

cm
-1

. Další je záření ve střední oblasti (middle – infrared , MIR) s vlnovou délkou 2,5 aţ 50 

µm, tj. 4000 – 200 cm
-1

. Jako poslední je záření v daleké oblasti (far – infrared, FIR) 

s vlnovou délkou 50 aţ 1000 µm, tj. 200 aţ 10 cm
-1

. [15, 6] 

Měření infračervených absorpčních spekter 

Infračervená spektra lze měřit jako absorpční nebo i emisní spektra v jejich plynném, 

kapalném, nebo pevném stavu. V chemických aplikacích se většinou měří absorpce 

infračerveného záření. Mnoţství pohlceného záření (absorpce A) je závislé na síle vrstvy 

zkoušené látky, popřípadě na její koncentraci. Mnoţství absorpce se udává v procentech. 

V infračervené spektroskopii se vyuţívají zdroje, které vyzařují spojité záření 

v infračervené oblasti. Podle vlnových délek se záření poté rozkládá v disperzní části 

spektrometru. Jako nejčastějších zdrojů záření se většinou vyuţívá Nernstových nebo 

globarových tyčinek.  

Po průchodu kyvetou vstupuje záření v infračervených spektrech se zkoumanou látkou 

do disperzní části spektrometru - monochromátoru. Zde se po odrazu na mříţce a interferenci 

nebo lomem na hranolu rozloţí podle vlnových délek. Poté jednotlivé vlnové délky postupně 

dopadají na detektor infračerveného záření, kde se energie záření mění v elektrické signály. 

Tyto elektrické signály se poté zesílí a převádějí na zapisovací zařízení spektrometru. 

Komerční spektrometry se vyrábějí jako tzv. dvoupaprskové přístroje. Svazek infračervených 

paprsků vycházejících ze zdroje se v nich štěpí na dva svazky, které procházejí ekvivalentní 

optickou drahou tak, ţe jeden prochází měrnou kyvetou a druhý kompezační kyvetou a měří 

se rozdíl intenzity. Výhodou tohoto uspořádání je, ţe umoţňuje záznam spektra např. 
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v procentech transmise, dále se v tomto uspořádání neprojevuje vliv atmosférické absorpce. 

[6] 

Aplikace infračervených spekter 

Infračervená spektra obsahují mnoho tzv. absorpčních pásů, které náleţí jednotlivým 

vazbám a skupinám atomů. Frekvence vibrací a frekvence záření, které molekula absorbuje, je 

dána druhem atomů, druhem vazby a geometrií molekuly. Proto lze tyto spektra pouţít jak 

k identifikaci neznámých sloučenin, tak je moţné určit přítomnost funkčních skupin 

v molekule.  

Identifikace neznámé sloučeniny se provede tak, ţe porovnáme spektrum, které jsme 

naměřili s řadou jiných referenčních spekter známých sloučenin. K přesnému určení musí být 

obě dvě spektra naměřena stejnou technikou při stejných podmínkách. [15]  

Pokud jde o jednodušší molekuly, je moţné analýzou vibračně rotačních spekter zjistit 

velmi přesné informace o geometrii molekuly. Další pouţití infračervené spektroskopie je 

obor chemické aplikace, při níţ se určí konstituce neznámé látky, tedy topologie atomů 

v molekule. Tato aplikace je zaloţena na tom, ţe frekvence a intenzity některých vibračních 

přechodů jsou charakteristické pro určité atomové skupiny a vazby v molekule.  

Další praktickou aplikací je spektroskopická termodynamika, tedy výpočty 

termodynamických funkcí ideálních plynů z vibračních a strukturních dat molekul. Dalším 

vyuţitím můţe být např. výzkum kosmického prostoru v astrofyzice (studium atmosféry 

planet aj.), výzkum v oblasti molekulových kvantových generátorů, selektivní stimulace 

chemických reakcí infračerveným laserem atd. [6] 

2.3.2 Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací 

Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (dále jen FTIR) je alternativou 

spektrálního rozpadu záření a postupného proměřování jeho pohlcení pro kaţdou vlnovou 

délku. V FTIR spektrometru se namísto monochromátoru pouţívá interferometr, pomocí 

kterého se získá interferogram. 
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Obr. 11 Schéma Michelsonova interferometru [12] 

 

Interferometr pouţívaný v FTIR spektrometru je Michelsonův interferometr. Přístroj 

má dvě na sebe kolmá zrcadla, jedno z těchto zrcadel má pevnou polohu a druhé se pohybuje 

stálou rychlostí (v cm∙s-1
). Mezi zrcadly je umístěn polopropustný optický prvek, takzvaný 

dělič svazku, který rozděluje nemodulovaný svazek optického záření ze zdroje na obě dvě 

zrcadla. Po odraze od zrcadel opět svazky spojuje (sčítá nebo odčítá v závislosti na poloze 

pohyblivého zrcadla), dochází tedy k interferenci svazků a přivádí na výstup interferometru 

jako modulovaný svazek, který prochází vzorkem a dopadá na detektor (viz Obr. 11). 

Získaný interferogram obsahuje všechny spektrální informace, které se z něj dají 

získat právě Fourierovou transformací. Mezi intenzitou na interferogramu jako funkcí 

optického dráhového rozdílu 𝐼 𝛿  a intenzitou jako funkcí vlnočtu infračerveného záření 𝐼 𝑣   

platí matematický vztah vyjádřený kosinovou Fourierovou transformací: 

𝐼 𝛿 =  𝐼 𝑣  𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝛿𝑣  

∞

−∞

𝑑𝑣  

Inverzní transformace poskytuje ze získaného interferogramu infračervené spektrum: 

𝐼 𝑣  =  𝐼 𝛿 𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝛿𝑣  

∞

−∞

𝑑𝛿 
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Na dosaţení optimálních parametrů získaného infračerveného spektra je nevyhnutelné 

realizovat exaktně definovaný pohyb zrcadla a spojení počítače, který transformuje 

digitalizovanou hodnotu detekovaného signálu. Takto získaná hodnota intenzity intervalu 

spektra, která odpovídá pohybu zrcadla interferometru, se ukládá do paměti počítače. [10, 15] 

2.3.3 Laser-diodová absorpční spektrometrie 

Laser-diodová absorpční spektroskopie je zaloţena na průchodu laserového záření 

indukovaného laditelným diodovým laserem měřeným vzorkem a následným měřením 

intenzity prošlého signálu, který dopadá na detektor, a jeho porovnávání se signálem 

vstupním. Pro dosaţení co nejkvalitnějšího signálu musí být dráha záření ve vzorku co 

nejdelší. Rozsah a spektrální oblast naměřeného spektra závisí na volbě laserové diody. 

Zpravidla je ale tento rozsah (jehoţ lze docílit změnou proudu přiváděného do diody) velmi 

malý, řádově několik desítek reciprokých centimetrů. Z toho vyplývá, ţe naměřené absorpční 

spektrum látky je pak velice detailní. [2, 18] 

2.4 Pyrolýza indukovaná infračerveným laserem  

2.4.1 Historické pozadí 

Jako první pouţili Infračervený (dále jen IR) laser při vyvolávání chemických reakcí 

Bordé a jeho spolupracovníci. Zpozorovali, ţe čpavek při tlaku několika torrů (1 torr = 

1 mmHg = 133 Nm
-2

) vysílá ţlutou luminiscenci při ozařování CO2 laserem o energii okolo 

40 W. Spektroskopické analýzy této luminiscence ukázaly, ţe zářičem byl volný radikál NH2 . 

Pouţitím impulsního CO2 laseru byli schopni změřit rychlost rozpadu světla vyslaného 

radikálem. Tato pozorování připisovali blízké rezonanci rotačních částí 
1

02 vibračních 

přechodů v NH3 s výstupem CO2  laseru. Při pouţitých tlacích je mnohem pravděpodobnější, 

ţe to byla infračervená laserem indukovaná homogenní pyrolýza (dále jen IR LPHP), co 

skutečně zaznamenali. Tato práce byla následována v roce 1967 podobným pozorováním na 

celé řadě uhlovodíků. V tomto případě, byly různé aromatické uhlovodíky produkovány 

z ethenu, propenu nebo allenu. Přestoţe se výše uvedené práce představují jako první 

experimentální pozorování, řada pracovníků, zejména ruských, navrhla moţnosti jiţ dříve a 

zvaţovali některé teoretické aspekty.  

Jedna z motivací raných prací na IR laseru při vyvolávání reakcí, se vynořila z naděje, 

ţe excitace specifických vibračních reţimů v molekulách mohou vést ke kontrole směru 

reakce a zejména mohou otevřít cestu k účinné separaci izotopů. První demonstrace tohoto 
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zmíněného jevu byla zaznamenána Mayerem a jeho spolupracovníky. Pracovníci vystavili 

směs CH3OH, CD3OD a Br2 na výstupu z vysokofrekvenčního chemického laseru a 

pozorovali spotřebu CH3OH na úkor CD3OD. Příčinou byla selektivní excitace vazby OH 

vzhledem k OD vazbě.  

První skutečná laserová separace izotopů byla zaznamenána v roce 1974 skupinou 

Letokhov, která dosáhla 1,6ti násobné obohacení 
11

B:
10

B tím, ţe vystavili směs BCl3 a D2S 

záření CO2 laseru.  

V roce 1972 Tardieu de Maleissye navrhl, ţe pyrolýza z nasycených uhlovodíků nebo 

alkinů (z nichţ ani jeden neabsorbuje záření CO2 laseru přímo) by mohla být dosaţena tím, ţe 

vystaví směs plynů a fluoridu sírového laserovému záření; krátce nato on a jeho 

spolupracovníci toto experimentálně demonstrovali pro ethyn a ethan. Konečnými produkty 

byly jemný prášek z uhlíku (který rychle zastínil vstupní okno a zabránil další reakci) a patrně 

vodíku.  

Tato technika byla vyvinuta do stavu značné propracovanosti při rozsáhlém prošetření 

v roce 1975 Shaubem a Bauerem. Mezi dalšími výsledky bylo to, ţe tito pracovníci 

demonstrovali rozsah dosaţitelných teplot a stanovili vhodné experimentální reţimy tlaku, 

výkon laseru, čas expozice a navíc se prokázala moţnost pouţití techniky „chemického 

teploměru“ pro měření kinetických parametrů řady činidel. 

Od roku 1975 byla práce (vývoj i aplikace) na IR LPHP rozsáhlá. Jedna z hlavních 

překáţek vychází z generace nejednotného teplotního profilu v indukované laserové pyrolýze. 

To se dá elegantně obejít řadou vylepšení, která vyuţívají pulzní zdroje laserového záření. 

[19]  

2.4.2 Pyrolýza indukovaná infračerveným laserem 

Pouţívání laseru v chemii, zejména k vyvolávání chemických reakcí, lze přičítat 

k značným výhodám laserového světla. Laserové záření je koherentní (soudrţné), přirozeně 

lineární a monochromatické. První studie, zahrnující chemickou reakci vyvolanou laserem, 

byly omezeny na ty molekuly, které mohly absorbovat infračervené záření okamţitě. Bylo 

zjištěno, ţe problému lze předejít zavedením chemicky neutrálního infračerveného tlumiče do 

systému. Energie absorbovaná ve specifickém vibračním reţimu fotosenzitizéru můţe být 

rychle převedena na translační energii skrz velmi efektivní vnitřní a vnější molekulovou 

relaxaci. Výběrem fotosenzitizéru s malou tepelnou vodivostí je teplo převedeno do cílových 
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molekul skrz mezimolekulární kolize, kde je soustředěno do centrální kyvety. Pyrolýza 

indukovaná infračerveným laserem, díky které je tato technika známá, poskytuje mnoţství 

nesporných výhod proti jejím běţným nevýhodám. Proces je zcela homogenní, energie je 

dopravena přímo do pyrolytické kyvety s plynnou směsí látek. Konečný nehomogenní 

teplotní profil má dvojí výhodu: 

 povrchové zahájení reakce je vyloučeno, 

 prvotní produkty pyrolýzy jsou vytlačeny do chladnějších oblastí kyvety, tímto 

je zabráněno dalším reakcím. 

Navíc IR pyrolýza potřebuje jen malé mnoţství vzorku, proto je moţné zkoumat 

rozklad sloţenin, ve kterých jsou oba vzorky drahé nebo vzácné. Nevýhodou IR pyrolýzy je 

obtíţné rozlišení absolutní teploty, při které reakce nastane. Sběr kinetických dat chemických 

reakcí je tímto limitován, reakční rychlosti jsou závislé na jednoznačné teplotě. Navíc 

vytváření reakčních produktů můţe měnit teplotní vodivost a tepelnou kapacitu systému, 

proto se mění tepelný rozklad látek. Prostorově průměrnou rychlost, při které reakce nastane, 

je moţné zjistit porovnáváním systému s jinými, u kterých známe jejich rychlostní parametry 

tj. vyuţitím chemického teploměru, příkladem můţe být ethylethanoát. 

Nehledě na tyto nevýhody, IR pyrolýza představuje cenný nástroj ke zkoumání reakcí 

v plynné fázi. [1, 16] 

2.4.3 Fotosensitizér 

Přidáním fotosensitizéru do pyrolytické kyvety umoţňuje pyrolytickým směsím to, ţe 

nedojde k absorpci infračerveného záření okamţitě. Ideálním výběrem fotosensitizéru je 

flourid sírový, který má tyto vlastnosti: 

 silná absorpce záření na vlnové délce 10,6 µm, které odpovídá záření 

vytvořenému CO2 laserem, 

 velmi účinný vnitřní a vnější proces molekulární relaxace, to umoţňuje převod 

translační energie do reakční molekuly. Doba vibrační relaxace fluoridu 

sírového byla zaznamenána na 10 µs, 

 vysoká teplotní stabilita, údajně víc neţ 1500 K, 

 chemická neutralita, 

 nízká tepelná vodivost, teplo vytvořené při laserovém ozáření je tudíţ omezeno 

na střed kyvety. [1] 
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2.4.4 Vibračně translační relaxace 

 Vibračně translační relaxace je způsobena absorpci záření CO2 laseru o vlnové délce 

10,6 µm v molekule fluoridu sírového. Tato absorpce se projeví excitací kvantových soustav 

molekuly a jejich následným nezářivým přechodem do základního stavu. Při nezářivém 

přechodu dochází k zesílení vibrací molekulových vazeb a rotaci molekuly jak je zobrazena 

na Obr. 12.  

 

Obr. 12 Absorpce záření v molekule fluoridu sírového 

Rotující a vibrující molekula fluoridu sírového naráţí svým pohybem do okolních 

molekul fluoridu sírového a tímto se převádí rotační a vibrační pohyb na pohyb translační 

zobrazeno na Obr. 13. To vede k lokálnímu zvýšení teploty v místě průchodu záření. 

translace

 

Obr. 13 Převod absorbované energie na translační energii pohybu molekul 

Rostoucí teplota působí na vazby molekul tím, ţe dochází ke zvyšování vibrační 

energie mezi vazbami, pokud je energie vibrací vyšší neţ energie potřebná k udrţení nejslabší 

vazby, dojde k roztrţení molekuly (Obr. 14). [5] 

 

Obr. 14 Tepelný rozklad molekuly 
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3. Experimentální část 

Následující část této diplomové práce se zabývá experimentální aplikací laserem 

indukované homogenní pyrolýzy pro účely zkoumání reakčních cest a chemické kinetiky 

okysličených paliv. Prvotním úkolem bylo navrhnout postup, jakým se bude vzorek paliva 

ozařovat a následně výsledné produkty analyzovat. K ozařování vzorku byl pouţit CO2 laser 

v kontinuálním reţimu a k monitorování absorpčních spekter spektrometr s Furierovou 

transformací Bruker IFS 125 HR. Kyveta naplněná vzorkem byla umístěna do optické dráhy 

laserového paprsku a po následném ozáření byl obsah kyvety přepuštěn do měřící kyvety 

FTIR spektrometru. Výsledná data naměřených spekter byla následně analyzována pomocí 

softwaru Bruker OPUS 5.0 (dále jen OPUS), Originlab ORIGIN 9 (dále jen ORIGIN) a 

Microsoft EXCEL 2007 (dále jen EXCEL). Aby bylo moţné analýzu provést, musela být 

nejprve spektrometrem naměřena spektra pouţitých chemických látek a jejich moţných 

produktů pyrolýzy. Moţné produkty pyrolýzy byly získány na základě analýzy literatury [7, 

14, 21]. Spektra látek, která nebylo moţné změřit, byla nalezena v databázích nebo 

v literatuře.  

3.1 Experimentální soustava pro laserem indukovanou pyrolýzu 

Jako zdroj infračerveného záření byl pouţit kontinuální CO2 laser emitující záření v 

rozsahu vlnových délek od 1090 do 925 cm
-1

. Jako pracovní plyn byla v laseru pouţita směs 

oxidu uhličitého (CO2), dusíku (N2) a hélia (He) v poměru zhruba 1:2:8. Konstrukčně byl 

laser tvořen skleněnou trubicí o délce 1 m a světlosti 16 mm, do které byly umístěny tři 

elektrody. Zakončena byla okny z bromidu draselného (KBr). Trubice byla ovinuta další 

skleněnou trubicí slouţící k vodnímu chlazení. Dále byla trubice napojena na olejovou rotační 

vývěvu.  

Buzení laseru bylo zajištěno zdrojem vysokého napětí zhruba 18 kV. Elektrický výboj 

probíhal vţdy mezi dvěma elektrodami. V případě pouţité konstrukce laserové trubice, kde 

byly tři elektrody, probíhaly dva výboje současně. Katody umístěné na konci trubice 

emitovaly budící elektrony směrem k jedné společné anodě umístěné ve středu trubice 

(Obr. 15).  
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Obr. 15 Výboj laseru 

Pro ladění laseru na určitou energetickou hladinu byl pouţit mříţkový monochromátor 

ovládaný krokovým motorem. K přenesení co nevětší energie laserového záření do vzorku byl 

laserový paprsek fokusován pomocí čočky z bromidu draselného (KBr). Energie laserového 

záření byla snímána měřičem výkonu (Coherent). Optická dráha laserového paprsku je 

znázorněna na Obr. 16. 
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Obr. 16 Schéma experimentálního uspořádání laserem indukované pyrolýzy 

 

3.1.1 Zkouška experimentálního uspořádání 

Před samotným ozařováním bylo nutné soustavu odzkoušet - bylo potřeba správně 

nastavit jednotlivé části soustavy, ať uţ se jednalo o správnou optickou dráhu paprsku nebo 

nastavení výkonu laseru. Samotné nastavení výkonu laseru bylo velmi citlivé a závislé na 

mnoha faktorech. Jedním z nich je poměr plynů aktivního prostředí laseru, které byly 



26 

 

umístěny v tlakových lahvích a v pomalém průtoku procházely laserovou trubicí. Před 

vstupem do laserové trubice byly míchány a jejich průtok byl regulován jehlovými ventily. 

Nastavení správného poměru plynu se provádí postupně u kaţdého plynu zvlášť tak, ţe 

nejdřív se přívod plynu zastaví a sleduje se, jak reaguje výchylka intenzity signálu na 

osciloskopu, případně jak se změní výkon na měřiči výkonu. Pokud intenzita krátkodobě 

stoupá, je konkrétního plynu v trubici moc a je třeba jeho průtok sníţit. V opačném případě je 

třeba průtok zvýšit. Jelikoţ jsou plyny v pomalém průtoku, odezva signálu na změnu poměru 

trvá několik vteřin. Takto se postupuje se všemi třemi plyny v soustavě.  

Další faktorem, který má vliv na výkon laseru je nastavení optické dráhy. Začne se u 

zadního zrcadla rezonátoru tak, aby se co nejvíce odraţené záření vracelo zpět do trubice a na 

mříţku monochromátoru. Změna je zase sledována na intenzitě signálu osciloskopu a měřiči 

výkonu. Dále pak lze nastavováním mříţky monochromátoru zvolit konkrétní vlnovou délku 

záření. Natáčení mříţky monochromátoru provádí krokový motor, který je ovládán na řídícím 

panelu jeho zdroje. Monochromátorem byla nastavena vlnová délka s nevětším výkonem 

záření. Pro fokusaci laserového paprsku je třeba umístit spojnou čočku tak, aby byl fokus 

uprostřed kyvety se vzorkem. Výkon laseru po těchto nastaveních byl 1,7 W.  

Před samotným ozařováním bylo také vyzkoušeno, zda okna kyvety dostatečně 

propouští záření laseru. Okna kyvety musí být vyrobena z bromidu draselného (KBr), který 

dobře propouští záření v oblasti vlnových délek emitované CO2 laserem. Kyveta byla tedy 

evakuována rotační vakuovou pumpou aţ na 10
-3

 torr. Evakuovaná kyveta byla umístěna do 

optické dráhy laseru za spojnou čočku, naměřený úbytek výkonu laseru se pohyboval jen 

v desítkách mW. Kyveta tedy záření propouští.   

S takto nastavenou experimentální sestavou a s kyvetou propouštějící záření laseru 

bylo moţné přejít k samotnému ozařování vzorku, přičemţ po kaţdém delším odstavení 

laseru bylo potřeba nastavení zopakovat. 
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3.1.2 Chemické látky použité při experimentu 

Pro experimenty byly pouţity následující chemické látky. Jako okysličené palivo byl 

pouţit 2-methylfuran. Za normálního atmosférického tlaku a teploty je 2-methylfuran 

kapalina. Tato látka se vyznačuje vysokou hořlavostí, toxicitou, karcinogenními a 

mutagenními vlastnostmi. Do organismu se můţe dostávat jak kůţí nebo okem, tak i 

vdechováním par nebo poţitím. Dále se tato látka vyznačuje vysokou tenzí par. 

Jako fotosensitizér byl pouţit fluorid sírový. Za normálního atmosférického tlaku a 

teploty se jedná o plyn.  

2-methylfuran fluorid sírový 

Chemický vzorec C5H6O SF6 

CAS číslo 534-22-5 2551-62-4 

Čistota ≥ 98.5 % 99.75% 

Molární hmotnost [g·mol-1] 82.1 146,06 

Tabulka 2 Látky použité ve směsi a jejich specifika 

 

3.1.3 Příprava vzorku pro ozařování 

Vzorek tvoří směs okysličeného paliva, kterým je 2-methylfuran, s fotosensitizérem, 

kterým je fluorid sírový (SF6). 2-methylfuran byl skladován ve skleněné láhvi o objemu 1 litr. 

Z této láhve bylo pomocí pipety odebráno malé mnoţství vzorku do skleněné baňky opatřené 

vakuovým ventilem. Kvůli jeho nebezpečným vlastnostem pro lidské zdraví byla veškerá 

manipulace s látkou prováděna v digestoři s pouţitím osobních ochranných prostředků 

(latexové rukavice a brýle). Fluorid sírový byl skladován v tlakové láhvi a veškerá 

manipulace s ním probíhala pomocí vakuové aparatury. 

Pro měření byla pouţita skleněná kyveta s přilepenými okny z bromidu draselného 

opatřená vakuovým ventilem. Kyveta byla plněná vzorkem pomocí vakuové aparatury 

(viz Obr. 17), vakuum bylo zajišťováno pomocí rotační vývěvy. Tlak byl v aparatuře měřen 

pomocí elektronického manometru, který měřil tlak v rozsahu 0 aţ 1000 torr. 
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Obr. 17 Vakuová plnící aparatura 

Postup při plnění kyvety byl následující: 

 K vakuové aparatuře byla připojena kyveta pomocí vakuové spojky 

s gumovým těsněním (dále jen CAJON Obr.18). 

 Celá aparatura včetně kyvety byla evakuována na tlak přibliţně 10
-3

 torr. 

  K aparatuře byla připojena malá baňka se vzorkem 2-methylfuranu pomocí 

spojky (CAJON). 

 V baňce byl 2-methylfuran vymraţen pomocí tekutého dusíku a následně byla 

celá aparatura i s baňkou evakuována. Po zahřátí látky na pokojovou teplotu 

byla část za sníţeného tlaku odpařena do aparatury a kyvety.  

 Aparatura s kyvetou byla evakuována a znova naplněna parami, tento krok byl 

několikrát zopakován, aby došlo k propláchnutí aparatury i kyvety a byly 

odstraněny zbytky předchozích látek. 

 Kyveta byla naplněna parami o tlaku 9 torr a uzavřena. 

 K aparatuře byla připojena tlaková láhev s fluoridem sírovým pomocí spojky 

(CAJON). 

 Aparatura byla naplněna fluoridem sírovým o tlaku 15 torr a uzavřena. 
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 Následně byl mírně otevřen ventil kyvety a tlak v aparatuře začal pomalu 

klesat, aţ došlo k jeho ustálení na hodnotě 13 torr, byl ventil kyvety uzavřen. 

 

 

Obr. 18 Vakuová spojka s gumovým těsněním (CAJON) 

3.1.4 Popis experimentu 

Průběh experimentu byl následující: CO2 laser byl spuštěn a nastaven na maximální 

moţný výkon. Nastavování laseru je popsáno v kapitole č. 3.1.1. Výkon laseru se při 

experimentu pohyboval kolem hodnoty 1,7 W. Kyveta naplněná vzorkem byla umístěna na 

podloţku do optické dráhy laseru těsně za spojnou čočku tak, aby fokus paprsku byl přibliţně 

uprostřed kyvety. Aby nedošlo při umísťování kyvety ke zranění laserovým paprskem nebo 

k poškození kyvety, bylo nutné přerušit optickou dráhu laserového parsku. Přerušení optické 

dráhy se provádělo papírovou clonou před zadním zrcadlem rezonátoru, kde je energie záření 

nízká. Po umístění kyvety byla clona odstraněna a tím bylo ozařování vzorku zahájeno. Na 

detektoru výkonu nebyl naměřen ţádný výkon. Veškerá energie záření byla absorbována ve 

vzorku.  

Po uplynutí jedné hodiny byla kyveta vyjmuta a zaznamenán výkon laseru, který byl 

na hodnotě 1,56 W. Tímto bylo ozařování dokončeno a bylo moţně přistoupit k měření 

moţných produktů pomocí spektrometrie. 

Krom samotné směsi fluoridu sírového a 2-methyl furanu byl také ozářen čistý fluorid 

sírový z důvodu následného porovnávání naměřených absorpčních spekter. Pro toto ozařování 

byla pouţita stejná kyveta jako v případě ozařování směsi fluoridu sírového 

s 2-methylfuranem. Výkon laseru při tomto ozařování byl přibliţně 1,6 W a ozařování 

probíhalo taktéţ po dobu jedné hodiny. 
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3.2 Spektroskopické měření 

3.2.1 Instrumentace pro měření infračervených absorpčních spekter molekul 

Měření infračervených absorpčních spekter bylo prováděno pomocí spektrometru 

s Fourierovou transformací Bruker IFS 125 HR (Obr. 19). Tento spektrometr dokáţe měřit 

infračervená spektra látek s vysokým rozlišením. K měření signálu se vyuţívají polovodičové 

dusíkem chlazené detektory InSb a HgCdTe. Dělič paprsku Michelsonova interferometru je 

zhotoven z fluoridu vápenatého (CaF2), bromidu draselného (KBr) nebo křemíku (Si). Pouţití 

konkrétního děliče je závislé na zvolené spektrální oblasti. V pásmu středního infračerveného 

záření (MIR) se pouţívá KBr dělič s HgCdTe detektorem s rozsahem vlnových délek od 

700 cm
-1

 do cca 5000 cm
-1

. Od asi 3000 cm
-1

 je vzhledem k poměru signál-šum výhodnější 

měřit s nastavením pro oblast blízkého infračerveného záření (NIR) za pouţití kombinace 

CaF2 děliče s InSb detektorem s rozsahem omezeným citlivostí InSb detektoru do 1850 cm
-1

. 

Při emisním měření je vzhledem k moţné saturaci detektoru silným signálem mimo 

poţadovanou oblast a vzniku spektrálních artefaktů nutné pouţívat interferenční filtry. 

 

Obr. 19 Spektrometr Bruker IFS 125 HR 

Ke spektrometru byla připojena multi-reflexní kyveta (Whiteova typu), do které je 

pomocí soustavy zrcadel přiveden měřící paprsek. Kyveta má délku 1 m s optickou dráhou 

30 m.  
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3.2.2 Nastavení Spektrometru Bruker IFS 125 HR 

Před samotným měřením bylo nutné spektrometr nastavit a odzkoušet. Pro měření byla 

jako nejvhodnější zvolena spektrální oblast od 600 cm
-1

 do 5000 cm
-1

  (oblast MIR), v této 

spektrální oblasti měří detektor HgCdTe. Pro nastavení tohoto detektoru se v ovládacím 

panelu softwaru OPUS (který slouţí jak k ovládání spektrometru, tak ke sběru naměřený dat) 

zvolil tento detektor. Spektrometr automaticky přesunul rovinné zrcadlo do dráhy paprsku tak, 

aby se od něj paprsek odrazil a dopadal na HgCdTe detektor. Automatický posun zrcadla byl 

ale porouchaný, a bylo tedy nutné zrcadlo přesunout ručně. Pro určenou spektrální oblast bylo 

také nutné pouţít v Michelsonově interferometru dělič svazku z bromidu draselného. Pro 

výměnu děliče svazku je nutné otevřít kryt interferometru. Aby byla citlivost detektoru co 

největší, bylo nutné jej před měřením vymrazit tekutým dusíkem (viz Obr. 20). 

 

Obr. 20 Vymrazování detektorů tekutým dusíkem 

Dalším krokem bylo zjištění intenzity přijímaného signálu detektorem po průchodu optickou 

dráhou a její nastavení na co nejvyšší hodnotu. Intenzita signálu je taktéţ důleţitá pro citlivost 

přístroje a je závislá na průchodu paprsku optickou dráhou. Správné nastavení optické dráhy 

se provádí pomocí šroubů slouţících k náklonu zrcadel. Během nastavování optické dráhy se 

na monitoru počítače se softwarem OPUS zobrazovaly hodnoty intenzity dopadajícího signálu 

na detektor. Optická dráha je zobrazena na Obr. 21. 
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Obr. 21 Schéma optické dráhy ve spektrometru Bruker IFS 125 HR 

Po nastavení intenzity mohl být přístroj uzavřen. Kyvetu včetně přístroje bylo moţné 

evakuovat pomocí rotační vakuové pumpy na tlak přibliţně 10
-3

 torr. 

3.2.3 Použité chemické látky 

Před měřením ozářeného vzorku bylo nutné změřit infračervená absorpční spektra 

látek, které by při pyrolýze 2-methylfuranu měly vzniknout, a také spektra samotného 

2-methylfuranu a fluoridu sírového. Látky vzniklé při pyrolýze 2-methylfuranu lze nalézt 

v literatuře [14, 21]. Jeho rozklad je popsán na Obr. 22. 
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Obr. 22 Pyrolytický rozklad 2-methylfuranu 

Rozkladných pyrolytických reakcí 2-methylfuranu je několik nicméně zde je popsaná 

jen ta, která nastává při laserem indukované pyrolýze nejčastěji. Při této rozkladné reakci se 

od 2-methyfuranu odtrhne CH3 radikál a následnou adicí vodíku vznikne furan. Laserem 

indukovaná homogenní pyrolýza furanu má dva hlavní rozkladné směry, které jsou popsány 

na Obr. 23. Konečnými produkty zde jsou oxid uhelnatý + allen nebo keten + acetylen. 
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Obr. 23 Pyrolytický rozklad furanu 

Tato spektra budou pouţita jako referenční pro pozdější analýzu. Měřené látky jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Název Chemický vzorec Čistota CAS číslo 

Allen C3H4     ≥ 97,0 % 463-49-0 

Furan C4H4O     ≥ 99,0 % 110-00-9 

2-Methylfuran C5H6O     ≥ 98,5 % 534-22-5 

2,5-Dimethylfuran C6H8O     ≥ 98,5 % 625-86-5 

Fluorid sírový SF6     ≥ 99.75% 2551-62-4 

Tabulka 3 Měřené chemické látky 

Spektra látek, která nebylo moţné změřit (například proto, ţe tyto látky nebyly fyzicky 

k dispozici) byla nalezena v databázi HITRAN [25], coţ je databáze vysoce rozlišených 

spekter na Harvardské univerzitě. Obsahuje absorpční a emisní spektra v infračervené a 

ultrafialové oblasti. Tyto látky jsou zobrazeny v následující tabulce. 
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Název Chemický vzorec 

Acetylén C2H2 

Oxid uhličitý CO2 

Oxid uhelnatý CO 

Voda H2O 

Tabulka 4 Látky, jejichž spektra byla nalezena v databázi HITRAN 

 

3.2.4 Měření infračervených absorpčních spekter  

Do multi-reflexní kyvety spektrometru Bruker IFS 152 HR byly vzorky látek 

napouštěny pomocí vakuové plnící aparatury. Kyveta, včetně spektrometru, byla evakuována 

pomocí rotační vakuové pumpy na tlak přibliţně 10
-3

 torr. Jako první bylo nutno změřit 

spektrum pozadí evakuované kyvety. 

Následně pak byly měřeny jednotlivé látky. V případě plynů byla k plnící vakuové 

aparatuře připojena tlaková láhev s konkrétním plynem pomocí spojky (CAJON). Aparatura 

byla evakuována aţ po redukční ventil tlakové láhve. Poté mohl být do aparatury napuštěn 

konkrétní plyn o určitém tlaku. Následně mohl být obsah aparatury napuštěn do multi-reflexní 

kyvety přístroje. Tlak v kyvetě byl změřen a zaznamenán. Tento postup byl nutný zejména 

proto, aby se předešlo případnému poškození kyvety nebo přístroje. 

Pokud se jednalo o kapaliny, byly nejdříve umístěny do skleněné baňky. Baňka byla 

připojena k vakuové plnící aparatuře taktéţ spojkou (CAJON). Kapalný vzorek byl v baňce 

vymraţen tekutým dusíkem a aparatura včetně plynů v baňce byla evakuována. Baňka byla 

zahřána na pokojovou teplotu a v důsledku sníţeného tlaku došlo k odpařování kapaliny. 

Vzniklé páry byly následně napuštěny do multi-reflexní kyvety přístroje. Tlak v kyvetě byl 

změřen a zaznamenán. 

Nastavení parametrů (rozlišení spektra, počet skenů) měření bylo u jednotlivých látek 

individuální, mělo na něj vliv několik faktorů. Jedním z hlavních faktorů byl poměr 

signál/šum. Měření byla nastavena tak, aby byl tento poměr co největší. Zvýšení tohoto 

poměru lze docílit počtem skenů provedených přístrojem, nicméně s počtem skenů narůstá 

časová náročnost měření. Jako první bylo nutno změřit spektrum pozadí evakuované kyvety. 
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Byly nastavovány tyto parametry: 

 spektrální rozsah, 

 spektrální rozlišení, 

 aparatura, 

 počet skenů. 

V následující tabulce jsou zobrazena jednotlivá nastavení pro konkrétní měřené látky. 

Spektra látek byla měřena za různých tlaků. Vlivem vyššího tlaku jsou spektrální čáry širší a 

jejich rozeznání ve spektru je pak sloţitější, jednotlivá spektra jsou zobrazena v příloze této 

práce. 

Chemická látka Tlak [torr] Počet 

skenů 

Apertura 

[mm] 

Rozlišení 

[cm-1] 

Spektrální rozsah [cm
-1

] 

Od do 

Furan 1,0  300 4  0,50 500 5000 

 0,3  300 4  0,50 500 5000 

 0,1  300 4  0,50 500 5000 

2-methylfuran 0,5  300 4  0,50 500 5000 

 0,3  300 4  0,50 500 5000 

 0,1  300 4  0,50 500 5000 

2,5-dimethylfuran 0,3 300 4  0,50 500 5000 

 0,1 300 4 0,50 500 5000 

Allene 1,0  3 1,5  0,01 500 5000 

 0,4  40 1,5  0,01 500 5000 

Tabulka 5 Nastavení parametru měření pro jednotlivé látky a tlaky 

 

V případě měření infračervených absorpčních spekter ozářených směsí byla kyveta se 

vzorkem připojena k vakuové plnící aparatuře pomocí spojky (CAJON), ta byla následně 

evakuována. Poté byl ventil na pyrolytické kyvetě otevřen a její obsah byl napuštěn do 

aparatury.  
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Byl změřen a zaznamenán tlak v aparatuře, který činil v případě směsi fluridu sírového 

s 2-methylfuranem 50 torr a v případě čistého fluoridu sírového byl naměřen tlak 52 torr. Před 

ozařováním byl tlak v kyvetě v případě zmíněné směsi 13 torr a v případě čistého fluoridu 

sírového 5,5 torr. Tento nárůst tlaků můţe být způsoben nárůstem teploty, ale také 

poškozením kyvety a nasáváním okolního vzduchu. Následně byl všechen obsah plnící 

aparatury přepuštěn do multi-reflexní kyvety spektrometru, kde byl taktéţ změřen a 

zaznamenán tlak o hodnotě 0,36 torr v případě směsi fluoridu sírového s 2-methylfuranem a 

0,37 v případě čistého fluoridu sírového.  

 

3.3 Sběr a zpracování dat 

Spektrometr byl připojen k počítači, který slouţí k jeho ovládání a zároveň ke sběru 

dat z detektoru. Naměřená data byla ve formě grafu zobrazována softwarem OPUS a lze 

s nimi dále pracovat. Nicméně datový formát, s kterým pracuje software OPUS, není pro jiný 

software čitelný, proto je nutné data ukládat v takovém formátu, aby bylo moţné s nimi dále 

pracovat i v jiných programech jako jsou EXCEL a ORIGIN. Čitelným formátem je například 

soubor DPT (data point table), jedná se o textový soubor (s kódováním ASCII). Kaţdý řádek 

v tomto souboru znamená jeden bod ve spektru. Takový soubor lze otevřít například 

v programu EXCEL a dále s ním pracovat. 

Naměřené spektrum látky není čisté. Jsou v něm obsaţena i spektra nečistot 

obsaţených v kyvetě. Z toho důvodu se nejdříve měří spektrum prázdné kyvety tzv. pozadí, 

které se pak od naměřeného spektra odečítá. Pokud je softwaru OPUS určeno spektrum 

pozadí, provádí jiţ odečtení automaticky a zobrazuje pouze spektra čistá. Odečtení pozadí je 

zobrazeno na následující straně (Obr. 24, 25, 26).  
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Obr. 24 IR absorbční spektrum furanu včetně pozadí 
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Obr. 25 IR absorpční spektrum pozadí 
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Obr. 26 IR absorpční spektrum furanu 
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Ke snadnějšímu grafickému zpracování infračervených spekter byl pouţit software 

ORIGIN, ve kterém lze vytvořit přehledné grafy a jednoduše popsat jednotlivé sloţky včetně 

os. Tento software byl pouţit převáţně pro úpravu výsledných spekter určených pro tisk. 

3.3.1 Analýza naměřených spekter 

Analýza naměřených spekter látek byla prováděna softwarem OPUS (Obr. 27). 

V tomto softwaru lze spektra jednoduše porovnávat. Jednotlivá naměřená spektra zde lze 

vzájemně porovnávat jednoduchým překrytím přes sebe a pozorovat, jestli se jednotlivé 

spektrální čáry náleţející určité látce vzájemně shodují.  

Otevřené 

soubory

Porovnáváná 

spektra

Okno s 

parametry 

měření

 

Obr. 27 Prostředí softwaru Bruker OPUS 5.0 

Naměřené spektrum ozářené směsi 2-methylfuranu a fluoridu sírového  (Obr. 28) bylo 

nutné tedy porovnat s naměřeným spektrem ozářeného fluoridu sírového (Obr. 29) a 

naměřeným spektrem čistého 2-methylfuranu (Obr. 30). Spektrum ozářeného fluoridu 

sírového zde bylo pouţito z důvodu případného vzniku látek při pyrolytické reakci, které 

nesouvisí s tepelným rozkladem 2-methylfuranu. Pouţitím spektra ozářeného fluoridu 

sírového se zamezilo interpretaci těchto látek jako produktů pyrolytického rozkladu 2-

methylfuranu. 
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Obr. 28 IR absorpční spektrum ozářené směsi fluoridu sírového s 2-methylfuranem 
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Obr. 29 IR absorpční spektrum ozářeného fluoridu sírového 
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Obr.  30 IR absorbční spektrum 2-methylfuranu 



40 

 

Porovnáním bylo zjištěno, ţe výrazné linie v porovnávaných spektrech se shodují (viz 

Obr. 31). Ve spektru ozářené směsi 2-methylfuranu a fluoridu sírového tedy nelze prokázat 

ţádné produkty tepelného rozkladu 2-methylfuranu.  
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Obr. 31porovnávaní naměřených spekter 

Nicméně v naměřeném spektru (krom spektrálních linií 2-methyl furanu a fluoridu 

sírového) se nacházejí spektrální linie molekul vody, molekul oxidu uhličitého a oxidu 

uhelnatého. Spektra těchto látek byla získána z databáze HITRAN a porovnána s naměřeným 

spektrem. Linie těchto látek lze pozorovat jak ve vzorku ozařované směsi fluoridu sírového 

s 2-methylfuranem, tak v ozářeném vzorku čistého fluoridu sírového. Tyto látky tedy nelze 

povaţovat za produkty pyrolytického rozkladu, protoţe samotný fluorid sírový není schopen 

produkovat tyto látky, ba dokonce není díky svým vlastnostem schopen za podmínek, které 

při experimentu nastaly se vůbec rozkládat. Tyto látky se tedy do obou ozářených vzorků 

musely dostat nějakým jiným způsobem. Z tohoto důvodu byla pouţitá kyveta znovu 

evakuována na hodnotu přibliţně 10
-3

 torr. Po uzavření ventilu k rotační vakuové pumpě bylo 

zjištěno, ţe tlak v kyvetě narůstá a kyveta do sebe nasává okolní vzduch. 
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4. Hodnocení a diskuze 

4.1 Vyhodnocení experimentu 

Z popsaných zjištění lze tedy vyvodit, ţe v naměřeném spektru ozářené směsi fluoridu 

sírového a 2-methylfuranu nelze prokázat produkty pyrolytického rozkladu 2-methylfuranu. 

Z toho tedy vyplývá, ţe pyrolytická reakce vůbec neproběhla. Důvodů proč k pyrolýze 

2-methylfuranu nedošlo, můţe být několik: 

 Kyveta absorbovala záření laseru na svých oknech. 

 Laserové záření nemělo správnou vlnovou délku shodnou s absorpcí fluoridu 

sírového. 

 Nebyl správný poměr směsi fluoridu sírového a 2-methylfuranu. 

 Výkon laseru nebyl dostatečný pro spuštění pyrolytické reakce. 

První důvod, tedy ţe kyveta absorbovala záření laseru na svých oknech, lze vyloučit, 

protoţe uţ při zkoušce experimentální soustavy (popsané v kapitole č. 3.1.1) bylo ověřeno, ţe 

evakuovaná kyveta záření propouští dostatečně a úbytek výkonu laseru na oknech byl 

minimální. 

Druhý důvod, tedy ţe vlnová délka záření se neshodovala s vlnovou délkou absorpce, 

lze také vyloučit. CO2 má nejintenzivnější linii vyzařování na vlnové délce 10,6 µm (tedy na 

vlnočtu 943 cm
-1

). Tato linie byla při nastavování laseru naladěna (jak je popsáno 

v kapitole č. 3.1.1). Na tomto vlnočtu má fluorid sírový nejsilnější absorpci, jak je patrné 

z Obr. 32. Absorpce laserového záření byla dokázána zkouškou popsanou ve výše zmíněné 

kapitole, kdy byla kyveta naplněná pouze fluoridem sírovým vystavena záření CO2 laser a na 

měřiči výkonu umístěném za kyvetou nebyl naměřen ţádný výkon. 
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Obr. 32 Absorpční linie fluoridu sírové s vyznačenou linií vyzařování CO2 laseru 

Dalším důvod, kterým mohl být špatný poměr fluoridu sírového a 2-methylfuranu, lze 

také vyvrátit, protoţe směs byla namíchána v poměru, který byl pouţit při experimentu 

laserem indukované homogenní pyrolýzy furanu popsané v literatuře. [21]  

Zbývající důvod nedostatečného výkonu CO2 laseru ke spuštění pyrolytické reakce, 

který během experimentu činil 1,7 W lze tedy povaţovat za vysoce pravděpodobný. Výkon 

CO2 laseru při experimentu popsaném v literatuře [21] byl 10 W. 

Dále lze usoudit, ţe pouţití kyvety s přilepenými vstupními okénky není vhodné, 

protoţe i při relativně malém výkonu CO2 došlo k poškození lepidla na okénku kyvety vlivem 

zvýšení teploty za tímto okénkem. Toto poškození mělo za následek nasávání okolního 

vzduchu do kyvety.  

4.2 Návrh řešení s použitím laser-diodové spektroskopie 

Pouţití laser-diodové spektroskopie umoţní měřit absorpční infračervená spektra 

přímo při probíhající pyrolýze infračerveným laserem. K řešení experimentu s pouţitím laser-

diodové spektroskopie je potřeba navrhnout experimentálního uspořádání, včetně zvolení 

laserové diody, která je závislá na volbě spektrální oblasti. Dále pak kyvetu, ve které bude 

probíhat pyrolytické reakce.  
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4.2.1 Návrh pyrolytické kyvety 

Při návrhu pyrolytické kyvety pro měření infračervených spekter pomocí laser diodové 

spektroskopie a současně probíhající pyrolytické reakce bylo nutné se převáţně zaměřit na 

způsob, jakým bude procházet paprsek diodového laseru kyvetou a současně jakým způsobem 

bude do kyvety přiváděn paprsek CO2 laseru. Dále bylo potřeba se zaměřit také na rozměry 

této kyvety, které mohou mít vliv na kvalitu měřeného signálu z diodového laseru a zároveň 

na samotnou pyrolýzu a detekci jejich produktů.  

Z důvodu detekce pyrolýzních produktů musí být kyveta poměrně malá, protoţe 

pyrolytická reakce probíhá v malé oblasti, na které je záření CO2 laseru nejvíce absorbováno 

fotosezitizérem. Pro rozšíření této oblasti je moţné do kyvety umístit trubici z reflexního 

materiálu, od které se můţe paprsek CO2 laseru odrazit a rozšířit tak oblast absorpce. Dále 

pro zvýšení kvality měřeného signálu, tedy pro zisk co nejkvalitnějších infračervených 

absorpčních spekter, by bylo vhodné navrhnout kyvetu co nejdelší. Tedy takovou, kde by 

paprsek diodového laseru měl nevětší dráhu průchodu právě v oblasti výskytu produktů 

pyrolýzy. To ale odporuje předchozí podmínce, aby byla kyveta co nejmenší. Z toho důvodu 

byla navrţena kyveta takzvaná multi-reflexní tedy taková, kde se paprsek diodového laseru 

několikrát odrazí od parabolických zrcadel a aţ po té projde výstupním okénkem k detektoru. 

Tímto se několikrát prodlouţí optická dráha procházejícího paprsku. 

Z důvodu toho, ţe lepidlo, kterým byla přilepena vstupní a výstupní okénka, bylo 

poškozeno laserovým zářením, došlo k nasávání okolního vzduchu a zkreslení naměřených 

spekter. Tomuto lze předejít mechanickým upevněním vstupního okénka pro CO2 laser, 

například přírubou. 
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Obr. 33 Schematický návrh multi-reflexní kyvety 

 

Specifika Navrhované kyvety (Obr. 33) 

 délka kyvety 250 mm, 

 průměr 120 mm, 

 skleněný skelet s dvěma otvory opatřenými vakuovými ventily slouţící 

k plnění a přírubou připevněnými hlinikovými uzávěry, ve kterých jsou 

umístěna okna pro průchod diodového laseru, 

 pozlacená parabolická zrcadla slouţící s mikrometrickými šrouby slouţícími 

k nastavování jejich polohy šrouby, které jsou upevněny k uzávěrům, 

 hliníková trubice umístěná ve vnitřní části kyvety s otvorem pro průchod CO2 

laseru slouţící k rozptýlení záření CO2 laseru do prostoru kyvety, 

 přírubou upevněné vstupní okénko pro CO2 laser. 

 

4.2.2 Návrh experimentální sestavy 

Návrh experimentální sestavy, kde k přímému měření infračervených absorpčních 

spekter lze pouţít laser-diodové spektrometrie závisí především na poţadavku, jak budou 

naměřená spektra zobrazována a zaznamenávána.  
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Schéma navrhované experimentálni soustavy s pouţitím lase-diodové spektrometrie je 

zobrazeno na Obr. 34. Měření a záznam infračervených spekter bude zpracováván pomocí 

počítače. Z toho důvodu tedy musí experimentální sestava obsahovat krom samotného 

počítače také několik dalších prvků slouţících, jak k zesílení naměřeného signálu, tak k jeho 

převodu na signál zpracovatelný počítačem. Pro frekvenční modulaci zdroje záření tedy 

diodového laseru je do sestavy zapojen před modulátor proudu RC generátor, kterým se mění 

frekvence proudu přiváděného na laserovou diodu. Díky tomu lze dosáhnout velmi vysokého 

poměru signál-šum, a tedy získat velmi kvalitní absorpční spektrum látek. Z modulátoru 

proudu se na fázově citlivý zesilovač LOCK-IN přivádí referenční modulační signál potřebný 

k identifikaci frekvence záření emitované diodou a následné načítání hodnot. Umístění 

osciloskopu v sestavě je z důvodu snadné vizualizace meřeného absorpčního spektra během 

probíhajícího měření. Před počítačem musí být také umístěn A-D převodník slouţící 

k převodu naměřeného signálu na signál zpracovatelný počítačem. Helium neonový laser je 

zde umístěn jen pro zviditelnění parsku diodového laseru, aby mohla být nastavena nejlepší 

optická dráha parsku. 
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čočka
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Obr. 34 Návrh experimentálního uspořádání s laser-diodovou spektroskopií 
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Při návrhu sestavy je také vhodné určit spektrální oblast, ve které se měření bude 

provádět. Tato oblast je závislá na měřených produktech pyrolýzy a na zjištění, které vlnočty 

jsou pro ně charakteristické. V případě pyrolytického rozkladu 2-methylfuranu  se jedná o 

spektra látek oxidu uhelnatého, který je doprovázen vznikem allenu, nebo spektrum 

acetylenu, který je doprovázen vznikem ketenu. Spektrální oblast typická pro oxid uhelnatý 

(Obr. 35) a acetylén (Obr.36) se pohybuje okolo vlnočtu 6450 cm
-1

. Pro tuto spektrální oblast 

lze zvolit laserovou diodu InGaAsP, která dokáţe pracovat na vlnových délkách v rozsahu od 

1,53 - 1,57 µm (6369.43 - 6535.95 cm
-1

) Tato dioda dokáţe pracovat za normálních 

laboratorních teplot. 
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Obr. 35 Detailní IR spektrum oxidu uhelnatého 
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Obr. 36 Detailní IR spektrum acetylenu 
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5. Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na vyuţití laserem indukované homogenní pyrolýzy 

v plynné fázi a následné spektroskopické měření produktů tepelného rozkladu látek. Cílem 

této práce bylo zpracování bibliografické rešerše týkající se zmíněné metody, sestavení 

experimentální sestavy a provedení prvotních a testovacích měření na vybraných látkách, 

návrh muti-reflexní kyvety a experimentální sestavy s pouţitím laser-diodové spektroskopie. 

Splnění cílů lze popsat následovně: v teoretické části této práce byly rozebrány 

základní principy infračerveným laserem indukované homogenní pyrolýzy. Taktéţ jsou zde 

popsány fyzikální jevy důleţité k pochopení základních principů laserů včetně interakce 

záření s látkou a jevů k pochopení principů infračervené absorpční spektrometrie pouţívané 

jako analytické metody k určení produktů pyrolýzy. Při tom byly pouţity mnohé zdroje 

týkající se jak teoretických základů výše zmíněné metody, tak zdroje, ve kterých byla metoda 

pouţita na konkrétních experimentech.  

V praktické části byla sestavena experimentální sestava slouţící k ozařování 

pyrolytické směsi v plynné fázi CO2 laserem. Sestava byla úspěšně nastavena na maximální 

moţný výkon. Bylo provedeno ozařování směsi fluridu sírového a 2-methylfuranu a také 

ozařování samotného fluoridu sírového. Následně byla naměřená vysoce rozlišená spektra jak 

ozařovaných vzorků, tak prekurzorů tedy látek které by se mohly v naměřeném spektru 

ozařované směsi vyskytnout. Analýza naměřených spekter proběhla v první fázi odečtením 

spektra ozářeného fluoridu sírového od spektra ozářené směsi a následným porovnání se 

spektrem 2-methylfuranu. Tímto bylo zjištěno, ţe v analyzovaném spektru se vyskytuje pouze 

2-methylfuran s fluoridem sírovým. Byla zde také zjištěna spektra látek jako voda a oxid 

uhličitý a uhelnatý, nicméně tyto látky se zde vyskytly z důvodu poškození kyvety CO2 

laserem během ozařování, která tímto nasávala okolní vzduch. 

Na základě zkušeností a znalostí bylo diskutováno, proč v ozářené látce nebyly 

prokázány produkty pyrolýzy. Zde bylo bráno v úvahu několik moţností, které mohly být 

příčinou. Jako nejpravděpodobnější byla moţnost nedostatečného výkonu CO2 laseru. 

V poslední řadě byla navrhnuta multi-reflexní kyveta a experimentální sestava pro laserem 

indukovanou homogenní pyrolýzu za současného měření laser-diodovou spektroskopií včetně 

volby jednotlivých parametrů. 
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