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Abstrakt 

Teoretická část se zabývá historii vzniku nanotechnologie, nanomateriálů, 

jejich vlastností a využití. Pozornost je věnována zejména nanočásticím stříbra, vlastnostem 

a použití v praxi. Blíže jsou popsány různé metody přípravy nanočástic stříbra za účelem 

získání optimálních podmínek pro přípravu nanočástic. Tato část se také věnuje stříbru, jeho 

historii a chemickým vlastnostem. 

Experimentální část je orientovaná na samotnou přípravu nanočástic stříbra ze zásobních 

roztoků při různých průtocích a teplotách. Byl pozorován vliv těchto parametrů na vzniklou 

velikost nanočástic stříbra. Z celkového objemu reaktoru a zvolených objemových průtoků 

reaktorem byl zjištěn prostorový čas, tedy čas zdržení reaktantů v reaktoru. Klíčovou pasáží 

praktické části je měření vzniklých velikostí nanočástic stříbra metodou dynamického rozptylu 

světla na přístroji Zetasizer Ultra Malvern. Z mnoha stanovených variant teplot a objemových 

průtoků pro získání optimální velikosti částic se jako ideální jevily nižší teploty, ale rychlost 

průtoku reaktantů neměla zásadní vliv na velikosti částic. 

Klíčová slova:  

Nanočástice, nanočástice stříbra, objemový průtok, teplota, metoda dynamického rozptylu 

světla (DLS), optimální velikost částic. 

  



 

 

 

Abstract 

Theoretical part is focused on history of development of nanotechnologies, nanomaterials 

and their properties and use. Special attention is paid to nanoparticles of silver, properties and 

use of silver. Different methods of synthesis of silver nanoparticles are further described in 

order to find optimal conditions of nanoparticles synthesis. This part also studies silver, its 

history and chemical properties. 

Experimental part focuses on silver nanoparticles synthesis from stock solutions where 

different flow rate and temperature were applied. Influence of these parameters on the size of 

developed nanoparticles was observed. The total volume of reactor and the volume flow rate 

values were used to find out the residence time of reactants in the reactor. The key role of 

experimental part plays the measurement of silver nanoparticles sizes by dynamic light 

scattering method using Zetasizer Ultra Malvern device. Certain values of temperature and 

volume rate flow were applied for acquiring optimal size of particles. An ideal condition 

appears to be lower temperature, nevertheless reactant flow rate have no important effect on 

particle size. 

 

Keywords:  

Nanoparticles, silver nanoparticles, flow rate, temperature, method dynamic light scattering 

(DLS), optimal size of particles.  
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1 Úvod 

Nanočástice ve svém využití umožňují mnohému lidskému konání zlepšovat klíčové 

vlastnosti jinak obyčejných procesů. I přes svou extrémně malou velikost skýtají obrovský 

potenciál. Proto je třeba hledat takové postupy jejich příprav, které lze označit, 

jako optimální. Optimalizace výroby nanočástic stříbra jako proces, který je velice 

významný pro svůj průběh, konečné výsledky a aplikaci v praxi, je v předkládané bakalářské 

práci popisován jak z pohledu teoretického, tak je ve své experimentální části prokazována 

optimální příprava nanočástic stříbra ze zásobních roztoků při různých průtocích a teplotách. 

V teoretické části je věnována pozornost především celému procesu optimalizace, a to 

z mnoha pohledů. Samostatný důraz je kladen na uvádění výhod a nevýhod vyjmenovaných 

metod připravy nanočástic stříbra. Tyto nabyté zkušenosti jsou v předkládané bakalářské 

práci zasazovány do různých kontextů lidského života, respektive se věnuje dopadu na různé 

okruhy činnosti.  

Cílem této bakalářské práce bylo určení optimálního způsobu přípravy nanočástic 

stříbra. Příprava nanočástic byla prováděna pomocí zvolené metody (biosyntéza), kdy 

podmínky reakce byly měněny na základně různých objemových průtoků reaktantů v 

reaktoru a různé teploty, při které reakce probíhala. Klíčem pro celkové zhodnocení průběhu 

reakce jsou pak provedena měření vytvořených nanočástic, ke kterému byl použit přístroj 

Zetasizer Ultra Malvern. Z analyzovaných dat velikosti nanočástic bylo poté vyhodnocení 

jednoduššího určení optimálního způsobu, který byl dle podmínek vyhovující z hlediska 

finančního a z hlediska dopadu na životní prostředí.  
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2 Teoretická část 

2.1 Nanotechnologie a nanomateriály  

Pro účely této bakalářské práce je pojem nanotechnologie chápán jako 

„multidisciplinární obor zahrnující chemii, fyziku, biologii, vědy o materiálech 

a inženýrství,“ který zahrnuje „projektování, charakterizace, produkce a aplikace struktur, 

zařízení a systémů řízení tvarů a rozměrů v nanometrické škále.“ [1] 

V obecné rovině lze usuzovat, že nanotechnologie respektive nanomateriály jsou 

výdobytkem moderní doby. Opak je pravdou, historie nanotechnologie sahá až do období 

středověké Mezopotámie. Fakt, že o nanotechnologii a nanomateriálech víme nyní jako 

lidstvo více, je způsobeno rozvojem dalších vědních disciplín, pomocí kterých 

nanomateriály můžeme zkoumat. Právě tato skutečnost u mnohých členů laické i odborné 

veřejnosti může vyvolávat dojem, že se jedná o nový vědní obor. Pokrok nanotechnologie 

vidíme především při objevování nových nanomateriálů a jejich nevšedních fyzikálně-

chemických vlastností. Využití různých nanomateriálů je variabilní, zajímavé výsledky 

přináší zkoumání jejich vlastností, způsobů užití či přínosů. Proto se dnes touto vědní 

disciplínou zabývá mnoho vědeckých laboratoří; zaměření na toto odvětví vykazuje mnoho 

průmyslových firem, například využití nanomateriálů pro zdravotnické účely je z mnoho 

úhlů pohledu velice výhodné. [1] 

2.1.1 Historie vzniku oboru nanotechnologie  

Historie oboru nanotechnologie lze rozdělit na dvě etapy, kdy klíčovou roli v tomto 

rozdělení hrála osoba vědce Richarda Feynmana (viz dále).  

První období popisuje věk Starověku a Středověku. V těchto historických obdobích 

byly nanomateriály využívány dle dobové charakteristiky, to je pro výrobu například pohárů. 

Dnes víme, že tyto poháry byly tvořeny nanokrystaly stříbra či zlata. Příkladem mohu uvést, 

že se jednalo o Lukyrgovy poháry (pocházející z období 4. století, teda období Římské říše). 

Další významnou fází této etapy je objevení koloidu (při studiu rychlosti difúze skupiny 

látek přes pergamenové membrány), výrobu sazí i zjištění molekulární struktury DNA 

(1953, Jamesem Watsonem a Francisem Crickem). [1] 
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Klíčovým rokem pro přechod mezi dvěma historickými etapami oboru 

nanotechnologie je rok 1959, ve kterém americký vědec Richard Feynman vedl přednášku 

při společenském setkání fyziků v Kalifornském technologickém institutu s názvem „There 

is plenty of room at the bottom, an invitation to enter a new field of physics“ (volně přeloženo 

Existuje ještě spoustu místa, aby byl definován nový obor). [2] 

Ve své přednášce mimo jiné řekl, že: „ … Nicméně se nebojím zabývat se i poslední 

otázkou, zda – ve vzdálené budoucnosti – dokážeme rozmisťovat atomy podle našeho přání. 

Jednotlivé atomy! K čemu by bylo dobré, kdybychom dokázali rozmístit atomy jeden po 

druhém na místa, která si zvolíme? …“ z knihy: R. P. Feynman: Radost z poznání1.  

Feynmanova přednáška obsahovala mnoho pokrokových objevů a teorií, které byly 

pro většinu vědeckého světa v té době nepředstavitelné. On sám představil koncept 

manipulace s hmotou, čímž myslel, že lze sestavit atom po atomu z daného materiálu. Tento 

nápad pro způsob nového myšlení se ukázal správný a byl vědeckou obcí přijat. Díky tomuto 

objevu se Feynman stal otcem nového pojetí nanotechnologie a okamžik konání přednášky 

se stal zásadním okamžikem pro etapizaci v historii oboru. [2] 

Současné pojetí oboru nanotechnologie má dopad na každodenní lidský život, 

manipulace s nanotechnologiemi přináší mnohé výzvy, které je potřeba řešit. Jako lidstvo se 

potýkáme s hledáním odpovědí na zdravotní či environmentální rizika při používání 

nanotechnologií. Právě pro zodpovězení těchto otázek v minulosti vznikly a stále vznikají 

doplňkové (podružné) vědecké disciplíny, které přímo souvisí s oborem nanotechnologie. 

Příkladem mohu uvést obor nanotoxikologie, obor nanomedicíny či obor nanobezpečnosti. 

[2] [3]  

2.1.2 Nanočástice  

Pod pojmem nanočástice si lze představit částici o rozměru v rozmezí od 1 do 100 nm. 

Velikost této malé partikule má za příčinu slovo “nano“, které pochází z řečtiny, 

s významem „rozměr mající hodnotu 10-9 m“. Při hledání počátku vzniku nanočástic nelze 

jednoznačně odpovědět, zdali to byla příroda sama, či lidská činnost, která tuto strukturu 

dala lidskému zkoumání a využití. [4]  

 
1 z knihy: R. P. Feynman: Radost z poznání, Aurora, 2003 [5]  
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 Nanočástice se obecně skládají ze tří vrstev. Obalem nanočástic je povrchová vrstva, 

která se skládá ze skupiny malých molekul, povrchově aktivních látek, či kovových iontů 

a polymerů. Střední vrstva, tzv. skořepinová vrstva se sestává z jiných materiálů, 

než kterými jsou tvořeny vnitřní prvky jádra. Samotné jádro je vlastním středem nanočástice, 

takzvanou centrální řídící jednotkou. [6]  

Nanočástice jsou obsáhlou třídou materiálů obsahující více než jednu částicovou látku 

mající rozměr menší než 100 nm. [6]  

Nanočástice lze dělit do několika skupin a dle několika kritérií, jak znázorňuje schéma 

na obrázku 1: 

nanočástice 

 

původ rozměr typ podle vlastností využití 

přírodní 0D nanotrubičky uhlíkové promítání  

uměle 

vytvořený 
1D nanokoule kovové léčiva 

náhodný  2D dendrimery keramické elektronika 

 3D micely polovodičové životní prostředí 

  liposomy polymerní kosmetika 

  solid-lipid lipidové  

Obr. 1 Schéma rozdělení nanočástic dle určitých kritérií (upraveno dle [7])  

Rozmanitost v členění nanočástic lze přiblížit dle uvedených typů, kdy pro bližší popis 

uvádím kategorie členění dle vlastností a rozměru. Rozdělení nanočástic dle jejich vlastností 

je stanoveno takto: 
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➢ nanočástice uhlíkové (na bázi uhlíku) – zahrnují dvě třídy uhlíkových nanočástic 

– fullereny (vyková elektrická vodivost, elektronová afinita, pevná struktura) 

a uhlíkové nanotrubice (velikost mezi 1 a 2 nm, struktura válcovitého grafitového 

plechu), využívají se jako plniva či jako nosné média různých anorganických 

a organických katalyzátorů; 

➢ nanočástice kovové – nanočástice z alkalických a ušlechtilých kovů (měď, stříbro, 

zlato), vyrobené z kovových prekurzorů s významnými optoelektrickými 

vlastnostmi využívajících se v mnoha oblastech výzkumu (zdravotnictví, a jiné); 

➢ nanočástice keramické – nekovové anorganické pevné látky, objevující se 

v amorfní, polykrystalické či duté formě, vyrábějící se teplem a postupných 

chlazením a využívající se v katalýze a fotokatalýze; 

➢ nanočástice polovodičové – oplývají vlastnostmi mezi kovy a nekovy a jsou 

důležitými materiály při fotokatalýze; 

➢ nanočástice polymerní – organické nanočástice mající obvykle nanokapsulární tvar, 

upravují se na polymerní substráty, které jsou prospěšné pro medicínské aplikace 

(zamezení baktericidního biofilmu); 

➢ nanočástice lipidové (na bázi lipidů) – obsahují lipidovou skupinu 

s charakteristickým kulovitým průměrem (od 10 do 1000 nm), jejich 

nanotechnologie (lipidová) se zaměřuje na syntézu nanočástic, využívající se pro 

různé aplikace (nosič léku, uvolňování ribonukleové kyseliny při léčbě rakoviny). 

[6] [8]  

Pro bližší zkoumání těchto výjimečných částic je dobré si na tomto místě zodpovědět 

otázku, čím a proč jsou nanomateriály tak zvláštní. Jejich zvláštnost je dána počtem jejich 

výhodných, zajímavých a prospěšných vlastností, díky kterým jsou ve svých 

charakteristikách až magické. I přes svůj vskutku malý rozměr disponují velkým povrchem, 

díky němuž dosahují vysoké chemické reaktivity s okolním povrchem. Tento popis ilustruje 

obrázek 2. 
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Obr. 2 Graf zobrazující vliv velikosti částice na velikost povrchu atomu [9]  

Neobyčejné vlastnosti nanočástic lze využívat v různých odvětvích či oborech, 

příkladem uvádím zdravotnictví. Zde je využití pro nanočástice obecně při podávání léku 

(jako nosič léčiva) nebo při diagnostice různých onemocnění. [6] 

Optické, mechanické a elektrické vlastnosti jsou u každé nanočástice odlišné. 

Při zaměření na optické vlastnosti nanočástic (barva) lze u různých prvků vidět rozdílně. Jak 

uvádí časopis Arabian Journal of Chemistry2, chemický prvek palladium má barvu svých 

nanočástic tmavě červenou, platina nažloutlou šedou barvu, nanočástice zlata se zobrazují 

ve vínově červené barvě a černou barvu mají nanočástice stříbra. Při výrobě nanočástic lze 

dle barvy takto určit, zda se jedná o výrobu nanočástic stříbra či zlata. Stříbro jako chemický 

prvek je barvou lesklé a našedlé a jeho nanočástice jsou černé. Naproti tomu chemický prvek 

zlato je ve své barvě žluté a jeho nanočástice mají výslednou barvu tmavě červenou až 

vínovou. Jinými slovy, pokud známe barevné indikace jednotlivých nanočástic chemických 

prvků (typicky nejčastěji používaných), jsme schopni rámcově určit, z jakého chemického 

prvku tyto nanočástice vznikají. Následující obrázek ilustruje nanočástice zlata (obrázek 3). 

[6] 

 
2 Nanoparticles: Properties, applications and toxicities. Arabian Journal of Chemistry [online]. 

2019, 12(7), 908-931 [cit. 2020-03-11]. 

velikost částic (nm) 

velikost povrchu 

atomu (%) 
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Obr. 3 Vliv velikosti a tvaru nanočástic zlata [10]  

Výsledná barva nanočástice zlata je závislá na poměru stran, na tloušťce nanočástice 

a procentuální koncentraci prvku. Při změně jakékoliv výše uvedených proměnných lze 

pozorovat různou intenzitu zabarvení, vždy se však jedná o odstíny uváděných barev 

pro nanočástice zlata. Ty lze poté použít v zobrazovacích aplikacích. [6] 

 Přístroje, které jsou schopny modifikovat nanočástice v jejich barevném provedení, 

dokáží měřit spousty parametrů, kdy výsledky z těchto měření dokládají důkazní materiály 

pro variabilitu vstupů, jako jsou například fluorescenční detekce a detekce ve viditelné 

oblasti světla. [11] 

V aplikaci na případ nanočástic stříbra je popsán vliv velikosti a tvarů částic na rozptyl 

světla (obrázek 4). Z ilustrace je patrné, že při změně tohoto kritéria (variabilita proměnné) 

dochází k různé barevnosti nanočástic stříbra, vždy však variujeme v odstínech černé barvy. 

[12] 
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Obr. 4 Vliv velikosti a tvaru nanočástic stříbra na rozptyl světla [12]  

Pro měření různých vlastností nanočástic se v praxi využívají různé experimentální 

metody. V nejčastěji používaném rozsahu se bavíme o těchto metodách a zařízeních pro 

měření nanočástic: rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), analýza velikosti 

částic (PSA) a transmisní elektronový mikroskop (TEM). Zmíněné metody a zařízení výše 

uvedené se používají především pro zjištění fyzikálně-chemických vlastností nanočástic. [6] 

Díky znalosti vrstev nanočástic, které jsou zmíněny výše, jejich vlastností a vlastní 

kombinací je možno hovořit o množství vědních oborů, které se nanomateriály zabývají 

a hledají jejich nejúčinnější aplikaci do praxe. [6]  

2.1.3 Využití nanočástic  

Nanočástice se využívají v různých průmyslových odvětvích. Jejich aplikační 

možnosti jsou široké a dnes nachází využití například v automobilovém průmyslu, 

elektronice, bioprůmyslu, energetice, kosmetice, v obalovém průmyslu, nátěrových barvách, 

medicíně a jiné. [13]  

2.2 Stříbro 

Chemický prvek stříbro Ag (latinsky Argentum) je kov stříbrné nebo bílé barvy.  

V přírodě se elementární forma stříbra oproti zlatu vyskytuje pouze vzácně. Převážně se 
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objevuje ve formě sloučenin, typické jsou - sulfidy, chloridy a dusičnany. Lze mezi tyto 

sloučeniny zařadit například tmavě šedý až dočerna zbarvený sulfid stříbrný (Ag2S), 

dále chlorid stříbrný (AgCl) a dusičnan stříbrný (AgNO3) bílé barvy. [14] [15] 

Stříbro je vyráběno různými technologickými procesy. Například parkesováním, jímž 

se koncentruje z olova, či jako vedlejší produkt při zpracování neželezných kovů 

(měď, olovo, zinek). Za hlavní využití stříbra je považována výroba šperků, zubních výplní, 

slitin, fotovoltaických článků, či v medicíně pro své antibakteriální účinky. Existují i 

zařízení používána pro denní potřebu člověka, v níž je stříbro nezbytným prvkem. Jedná se 

o mobilní telefony, automobily nebo počítače. V elektrotechnice zajišťuje stříbro vysokou 

vodivost a trvanlivost materiálů. [15] [16] [17]  

2.2.1 Historie stříbra 

Stříbro nepochybně patří mezi první kovy, které člověk v historii poznal. Ta sahá až do 

dalekých dob před Kristem. Vzácné předměty vyrobeny ze stříbra, jako jsou různé stříbrné 

ozdoby a dekorace byly nalezeny v královských hrobkách a jejich původy sahaly až do 4000 

let před Kristem. Už sám Alexandr Veliký se nechal zvěčnit na stříbrné minci vyobrazující 

jeho portrét, považující se za kopii starověkého řeckého sochaře Lyssippa. [14]  

V zemích Starověku se stalo stříbro mincovním kovem, po kterém byla v 60. letech 

zvýšena poptávka. Mimo to byl tento prvek používán také pro průmyslové účely, 

a to zejména pro fotografické. Na počátku 21. století se poptávka po stříbře rozšířila 

do dalších odvětví, jako je výroba ozdob, šperků a dekorací, ale zazářilo i v moderním světě 

v elektrotechniky a jiné. [14] 

2.2.2 Chemické vlastnosti stříbra 

Stříbro se řadí do vedlejší I. B skupiny v periodické soustavě prvků, označující se jako 

prvky přechodné neboli d-prvky. Obecně jsou d-prvky mechanicky pevné, tvrdé a často 

křehké kovy, které dobře vodí elektřinu a teplo. Řadí se prakticky mezi nerozpustné látky, a 

zároveň mezi nejreaktivnější ušlechtilé kovy. [15] 

Základní chemické vlastnosti o stříbře vyplývající z Mendělejevovy tabulky prvků 

uvádí následující tabulka: 
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Tabulka 1 Chemické vlastnosti stříbra (upraveno dle [18] [19]) 

Stříbro 

Chemická značka Ag 

Protonové číslo 47 

Elektronegativita 1,40 

Molární hmotnost 107,868 g/mol 

Bod varu 2212°C 

Bod tání 968°C 

Stříbro ve formě prášku nebo granulí může ve směsi se vzduchem reagovat výbušně. 

Má toxikologické účinky pro člověka (při vdechnutí, požití, či při kontaktu s kůží) 

a je nebezpečný pro životní prostředí. Při kontaktu s větším množstvím stříbra během 

výroby šperků, pigmentů, antiseptik, nebo při svařování či pájení, je zapotřebí, 

aby pracovníci manipulující se stříbrem předcházeli tomuto nebezpečí používáním 

příslušných ochranných pomůcek. [18] 

2.3 Nanočástice stříbra 

Nanočástice stříbra jsou nejpoužívanějším typem ze skupiny kovových nanočástic. 

Obecně mohou měnit své chemické, fyzikální a biologické vlastnosti. Řadí se mezi 0 – 

dimenzionální úvary. Například o tom, že stříbrné nanočástice mají skvělé optické 

vlastnosti, jsme se přesvědčili už v kapitole nanočástice. [20]  

Svými jedinečnými vlastnostmi jsou nanočástice stříbra aplikovatelné 

v antibakteriálních látkách, v domácích a průmyslových, zdravotnických výrobcích (obvazy 

na rány), dále ve spotřebních výrobcích (klávesnice, textil), biomedicínských zařízeních, 

optických senzorech a kosmetice, ve farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu, 

v diagnostice, ortopedii, dodávce léčiv a v poslední řadě posílily účinky nanočástic stříbra 

v léčivech protinádorové léčby. [21] [22] 

Za důležité se považuje jejich poměr povrchu k objemu, proto jsou tyto nanočástice 

využívány pro různé účely splňující přesné požadavky nanočástic stříbra. [22] 
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2.3.1 Charakteristika nanočástic stříbra 

Vystupování nanočástic, biologická distribuce, bezpečnost a účinnosti jsou ovlivněny 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi, které jsou pro specifikaci nanočástic důležitými 

pro vyhodnocení funkčních prvků vyrobených (syntetizovaných) nanočástic. Pro takovou 

charakterizaci částic je potřeba mít speciální analytické techniky, které se používají 

pro měření tvaru částic, analýzy struktur molekulárních a krystalových, tvaru částic, 

distribuci velikosti částic a dalších. Příkladem nejpoužívanějších a nejznámějších 

speciálních metod pro charakterizaci nanočástic jsou UV-VIS spektroskopie, rentgenová 

difraktometrie (XDR), rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), dynamický rozptyl 

světla (DLS) nebo skenovací elektronová mikroskopie (SEM). [20] [22] 

O těchto metodách je publikováno mnoho odborné literatury, která popisuje principy 

a základní technologie pro používání nanočástic stříbra. Pro optimalizaci způsobu přípravy 

stříbra jsem ve své bakalářské práci zvolila metodu dynamického rozptylu světla (DLS), 

které se budu blíže věnovat. [22] 

Nastínění těchto metod ilustruje obrázek 5, který vyobrazuje charakteristiky 

nanočástic stříbra pomocí daných měřících přístrojů.  
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Obr. 5 Charakterizace nanočástic stříbra (AgNP) připravených pomocí bakterie rodu Bacillus 

odlišnými analytickými technikami. (A) Charakterizace AgNP pomocí X-difrakčního spektra; (B) 

infračerveného spektra; (C) dynamickým rozptylem světla měřením distribuce velikosti AgNP; (D) 

skenování elektronových obrázků AgNP; (E) transmisní elektronová mikroskopie obrazů AgNP. 

[22] 

2.3.2 Vlastnosti nanočástic stříbra 

Vzácné vlastnosti kovových nanočástic představují značný zájem pro jejich další 

použití nejen díky jejich chemické stabilitě, katalytické aktivitě a vysoké vodivosti, ale taky 

díky všestrannému využití v různých průmyslových odvětvích, například v potravinářském 

či elektronickém průmyslu. [23] [24] 

Velikost částic, distribuce velikosti částic, morfologie částic jsou nesrovnatelné 

fyzikální a chemické vlastnosti rozhodující pro syntézu, které ovlivňují cytotoxicitu 
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nanočástic stříbra. Dalšími faktory ovlivňující cytotoxicitu dále jsou složení částic, chemie 

povrchu, aglomerace (spojování částic dohromady), reaktivita částic v roztoku, typ 

redukčního činidla a rychlost rozpouštění částic. [25] [26] [27] 

Mnoho studií se zabývá, zda nanočástice stříbra vykazují toxicitu. Podle webu 

PubMed3, který na svých stránkách zprostředkovává variabilní články, kde se nabízí článek 

s názvem Unikátní buněčná interakce nanočástic stříbra: generování reaktivních druhů 

kyslíku v závislosti na velikosti (volně přeloženo z Unique cellular interaction of silver 

nanoparticles: size-dependent generation of reactive oxygen species). Zde se výzkumníci 

zaměřili na vzájemné buněčné interakce nanočástic stříbra v závislosti na velikosti buněk. 

Hodnocení se provádělo dle mitochondriální a buněčné membrány spolu s některými druhy 

reaktivního kyslíku. Po provedení velké škály experimentů vědci zjistili, že cytotoxicita 

nanočástic stříbra je pravděpodobně zprostředkována oxidačním stresem4. Proto je možné, 

že menší nanočástice stříbra by mohly způsobit vyšší toxicitu oproti větší velikostem 

nanočástic, protože malé nanočástice mají větší povrchovou plochu. [25] [28] 

Nejen větší povrchová plocha, ale taky tvar nanočástic je důležitý pro odůvodnění, že 

se jedná o toxickou částici. Například při použití biologických redukčních činidel, jako jsou 

různé tekutiny vyloučené nad sedimentem, mohou být nanočástice stříbra připraveny 

v různých tvarech, jako jsou kulovité tvary, tvary tyče, tvar trojúhelníku, či květinový atd. 

Na obrázku 6 je tato syntéza tvorby nanočástic různého tvaru zobrazena. [30] 

 
3 Unique cellular interaction of silver nanoparticles: size-dependent generation of reactive oxygen 

species [online]. 2008, 43(112) [cit. 2020-04-12].  
4 Podle časopisu Vesmír je oxidační stres nevyrovnanou rovnováhou mezi volnými radikály a 

reaktivními metabolity nad antioxidanty. Je takové příčinou mnoha nemocí a komplikací při nich. [29]  
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Obr. 6 Vyobrazení biologické syntézy různých tvarů nanočástic stříbra pomocí bakterie 

Bacillus. (A) kulovitý tvar; (B) tyč, osmiúhelník; (C) velmi rozvětvené; (D) květovitý tvar. [30] 

Tyto vlastnosti nanočástic stříbra lákají vědce se touto problematikou zabývat 

pomocí různých technologií, které se zaměřují na vývoj a výzkum nanočástic stříbra. [23]  

2.3.3 Využití nanočástic stříbra 

Fyzikálně chemické vlastnosti nanočástic jsou natolik specifické, že vybízejí 

k využití v mnohých odvětvích. Srovnáním se svými masivními protějšky jsou nanočástice 

v aplikaci pro společnost všestranně využitelnějšími. [23] 

V procentuálním vyjádření výskytu využití nanočástic stříbra v různých segmentech 

lidského života lze zjistit, že nanočástice jsou zastoupeny v těchto poměrech: 

➢ 52,61 % zdraví a kondice, 

➢ 10,44 % hygiena, 

➢ 10,04 % jídlo, 

➢ 6,02 % vybavení domácnosti, 

➢ 4,02 % lékařství, 

➢ 3,21 % elektronické zařízení, 
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➢ 2,01 % hračky, 

➢ 11,65 % dalších. [23] 

Spotřebních výrobků je z nanočástic stříbra vyráběna celá řada právě díky těmto 

fyzikálně-chemickým vlastnostem. Aplikace nanočástic stříbra detailněji znázorňuje schéma 

níže na obrázku 7: [20] 

V diagnostice se nanočástice stříbra nacházejí v biosenzorech, pro dosažení vyšší 

tepelné a elektrické vodivosti jsou přítomny například ve vodivých inkoustech, dále jsou 

využity k efektivnímu rozptylu světla a k vylepšení optické spektrometrii. Pro biologický 

a biomedicínský obor jsou nanočástice stříbra využívány jako antibakteriální, 

antimykotické, antivirové, protizánětlivé, protirakovinné a antiangiogenní aplikace. 

aplikace 
nanočástic 

stříbra

medicína, 
péče lidské 

zdraví, 
vetarinářská 

medicína potravinářství

úprava vod

textilní 
průmysl

stavebnictví 

elektronika

ochranné 
nátěry a 
povlaky

palivové 
články a 
baterie

výroba 
výbušnin

zemělské 
chemikálie

kosmetika

antiaplikace 
(antifunguální, 
antibakteriální, 
protizánětlivý, 

protinádorový)

Obr. 7 Schéma znázorňující shrnutí využití nanočástic stříbra (upraveno dle [17] [23]) 
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Například antibakteriální aplikace je zakomponována v různých oděvech, obuvi, barvách, 

kosmetice a jiné. Díky svým antibakteriálním vlastnostem se nanočástice stříbra používají 

i pro dezinfekci vody. Bylo zjištěno, že nanočástice stříbra vyskytující se v povrchové vodě, 

podzemní a brakické vodě, jsou stabilní. Za brakickou vodu se považuje voda, 

jejíž koncentrace solí je na rozmezí mezi slanou a sladkou vodou. Obecně platí, že je slanější 

než voda sladká, ale ne tolik, jako v moři. Oproti podmínkám v mořské vodě totiž nedochází 

k seskupení nanočástic stříbra. Z lékařského hlediska se nanočástice stříbra jeví jako 

alternativní antibakteriální činidla k antibiotikům, díky svým velkým poměrům plochy 

k objemu a krystalografické povrchové struktuře. [18] [20] [22] [31] [32] [33]  

Z obrázku 7 je patrné, že i z potravinářského hlediska se nanočástice stříbra používají 

v rozsáhlých aplikacích, jako jsou doplňky stravy, balení potravin a funkční složky potravin. 

Potraviny ochraňují před pachem, plyny (kyslík, oxid uhličitý) a vlhkostí. Používají se 

v obalových materiálech, aby byly bezpečnější, levnější pro výrobu a inertní. Například 

obaly obsahující nanočástice stříbra a oxidu zinečnatého, vytvářejí obaly nazývající se jako 

nanokompozitní fólie. V těchto fóliích se skladuje čerstvé maso, pomerančové čerstvé šťávy, 

pro zabránění rozmnožování nežádoucích organismů a jiné. Pro přehlednější znázornění 

využití nanočástic stříbra v potravinářském průmyslu zobrazuje tabulka 2 níže možné 

výhody a nevýhody: [32] 

Tabulka 2 Znázornění výhod a nevýhod nanočástic stříbra v potravinářském průmyslu 

(upraveno dle [17] [34]) 

Výhody Nevýhody 

zdravotní zvýhodnění zdravotní dopad 

jakost (chuť, vzhled, vůně, textura) 
znečištění životního prostředí 

škodlivými látkami 

zvýšení nutriční hodnoty velikost částice (lišící se chování) 

velikost částice (lišící se chování)  

Schéma uvádí i odvětví kosmetiky, kde jsou přípravky pro vlasy, zubní kartáčky, 

dezinfekční prostředky, různé prací prostředky obohaceny o nanočástice stříbra. Zajímavostí 

je, že jsou nanočástice stříbra důležitou součástí různých zubních past a celkově výrobků pro 
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ústní hygienu. Svou velikostí menší než 15 nm vytvářejí zubní výrobky účinnější v zabránění 

růstu bakterií tvořící se v ústech a nepříjemnému zápachu z úst. [23] 

2.4 Syntéza nanočástic stříbra 

 V současné době se mohou nanočástice stříbra připravovat mnoha metodami. Každá 

z metod pro přípravu nanočástic stříbra disponuje svými výhodami a nevýhodami; metody 

jsou založené na jiných principech.  Metody se rozdělují na základě svého původu, a to na 

syntetické (fyzikální a chemická metoda) a biologické (biosyntéza).  

  

Pro účely této bakalářské práce jsou výše uvedené metody popsány blíže 

v samostatných podkapitolách.  

2.4.1 Způsoby přípravy nanočástic stříbra 

Dle výše uvedeného řadíme nanočástice stříbra mezi kovové nanočástice, kdy kovové 

nanočástice mohou být připraveny dvěma způsoby. První způsob přípravy nazýváme 

fyzikální přístup. Ten je založen několika metodami, jako je odpařování, kondenzace 

či  laserová ablace. Druhým způsobem přípravy nanočástic stříbra je přístup chemický, ve 

kterém dochází k redukci kovových iontů v roztoku, ty jsou redukovány za podmínek 

podporujících následnou tvorbu malých kovových shluků nebo agregátů. [35] 

Pro současné metody fyzikální a chemické, lze najít označení také jako “top-down“ 

a “bottom-up,“ kdy první uváděný přístup umí připravit planární sloučeniny 2D struktur (ve 

syntéza 
nanočástic stříbra

syntéza 
nanočástic stříbra

fyzikálnífyzikální

metoda 

"top-down"

metoda 

"top-down"

chemickáchemická

metoda 

"bottom-up"

metoda 

"bottom-up"

biosyntézabiosyntéza

Obr. 8 Rozdělení způsobů přípravy nanočástic stříbra 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/laser-ablation
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vztahu k sloučeninám – rovinná) a druhý uváděný přístup připravuje elementární 3D 

struktury nanočástic. [36] 

Syntéza nanočástic jako taková se stala na počátku nového milénia předmětem mnoha 

studií, a to ve vztahu ke svému komerčnímu významu a využití. Protože nanočástice 

disponují mnohými zajímavými vlastnostmi a jsou uplatnitelné v mnoha oblastech, byly a 

jsou vyvíjeny nové a nové metody pro syntézu nanočástic z různým výsledným tvarem či 

velikostí. Nejčastěji používané metody pro syntézu nanočástic (fyzikální, mechanické a 

chemické) jsou však velmi nákladné a některé významně nebezpečné, například pro životní 

prostředí. Proto vznikla naléhavá potřeba vyvinout ekologicky nezávadné a udržitelné 

metody syntézy nanočástic. Pomocí biosyntézy lze nanočástice připravit ekologicky 

udržitelným způsobem a samotný proces je bezpečný při manipulaci s použitými látkami. 

Zároveň je biosyntéza výhodná z finančního hlediska a z dlouhodobého hlediska je šetrná k 

životnímu prostředí. [37] [38] 

Rozdíl mezi fyzikální a chemickou metodou znázorňuje obrázek 9. 

 

Na této ilustraci je hezky popsáno, jak se metody “bottom-up“ a “top-down“ liší. 

Obecně lze usuzovat, že pokud používáme postup “bottom-up“, bude docházet ke vzniku 

větších nanočástic z menších, z čehož vyplývá, že postup “top-down“ je pravým opakem 

postupu “bottom-up“. 

Obr. 9 Znázorňující rozdíly mezi postupy "bottom-up" a "top-down" [39] 
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2.4.2 Fyzikální metoda 

Fyzikální metoda je jiným názvem pro shora uváděný postup označovaný jako “top-

down“ postup. Přístup shora dolů (top-down) závisí zejména na produkci izolovaných atomů 

z hromadných materiálů pomocí různých distribučních technik. [40]  

Tato metoda je založena na destruktivním přístupu. Na začátku postupu je větší 

molekula, která se rozkládá na menší jednotky a ty se poté převedou na vhodné nanočástice. 

[6] 

Ve fyzikálních procesech jsou kovové nanočástice nejčastěji syntetizovány 

odpařováním, tedy kondenzací. Tento proces je možné provádět pomocí trubkové pece 

za atmosférického tlaku. Vytváření nanočástic stříbra pomocí trubkové pece je však vysoce 

zátěžová metoda především pro životní prostředí, protože při používání trubkové pece 

dochází ke spotřebovávání velkého množství energie, současně dochází ke zvyšování teploty 

okolí a celkově je vyžadováno mnoho času pro dosažení tepelné stability. Zároveň trubková 

pec je náročná na prostor, neboť její používání vyžaduje velké prostory. Spotřeba energie 

v trubkové peci vyžaduje energii v řádu více než několika kilowattů a delší dobu 

předehřívání (několik desítek minut), to vše právě proto, aby se docílilo stabilní provozní 

teploty. [35] 

Další už výše uváděnou fyzikální metodou syntetizování nanočástic stříbra je laserová 

ablace pomocí kovových objemových materiálů v roztoku. Účinnost ablace závisí na mnoha 

parametrech, které určují charakteristiku vytvořených kovových částic. Výhodou laserové 

ablace v porovnání s běžnými způsoby přípravy kovových koloidů je nepřítomnost 

chemických činidel v roztocích. Proto je možné tímto způsobem vytvořit čisté koloidy 

upotřebené pro další aplikaci. Většina fyzikálních metod je energeticky účinná a 

ekonomicky náročné a vyžadují stabilizátor k ochraně nanočástic. Postup “top-down“ 

prokázal bezpečné a efektivní účinky při přípravě kovových nanostruktur (vypouštění 

oblouku v kapalině je jedna z nejvýznamnějších fyzikálních technik). [35] [38] 

2.4.3 Chemická metoda 

Postup označovaný jako “bottom-up“ (zdola nahoru) vznikl v reakci na nutnost 

odstranit nedostatky při používání postupu “top-down.“ Postup “bottom-up“ nese také 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/silver-nanoparticle
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označení chemické postupy, jsou efektivní a lepší pro použití nanotechnologii v syntéze 

kontrolovaných nanostruktury. [38] 

V porovnání s postupem “top-down“ postup “bottom-up“ (zdola nahoru) začíná 

prekurzorem kovové soli (rozpuštěným v rozpouštědle), který je redukován chemickou 

reakcí a nanočástice jsou vytvářeny procesem nukleace následovaným růstem vytvořených 

shluků. V postupech “bottom-up“ je použití vhodného krycího činidla (činidel) velmi 

důležité pro kontrolu velikosti částic, tvaru a stability výsledných kovových nanočástic. [40] 

Postup “bottom-up“ se používá obráceně oproti postupu “top-down“, 

protože nanočástice jsou tvořeny z relativně jednodušších látek, proto se tento přístup nazývá 

také budovací přístup. To znamená, že díky této metodě vznikají větší částice. Příkladem 

tohoto postupu jsou sedimentační a redukční techniky.  Postupy, které jsou charakterizovány 

jako “bottom-up,“ zahrnují například proces sol-gel, atomovou či molekulovou kondenzaci, 

chemickou depozici par, syntézu superkritické tekutiny, zelenou syntézu a jiné. [38] [40] 

Chemická metoda je nejčastěji používanou metodou pro přípravu nanočástic stříbra 

jako stabilních koloidních disperzí ve vodě nebo organických rozpouštědlech. Postup 

“bottom-up“ je započat samotnou chemickou redukcí. Při redukci se používají redukční 

činidla, jako borohydrid, citrát, askorbát a elementární vodík. Redukcí iontů stříbra (Ag+) ve 

vodném roztoku se obecně získá koloidní stříbro s průměrem částic několika nanometrů. Na 

počátku redukce provádějící s různými komplexy a stříbrnými ionty Ag+ dojde ke vzniku 

atomů stříbra (Ag0). Po vzniku stříbra následuje aglomerace do oligomerních klastrů. Tyto 

shluky nakonec vedou k tvorbě koloidních částic stříbra. [35] 

2.4.4 Biosyntéza  

Právě pro své výhody (zejména ekologická šetrnost a nízká toxicita) je jednou 

z nejmodernějších metod pro přípravu nanočástic stříbra metoda zvaná biosyntéza. 

Biosyntéza se řadí mezi biologické metody pro přípravu nanočástic stříbra. Obecně lze 

konstatovat, že biologické metody jsou jednoduché ve svém použití, rychlé, netoxické 

a spolehlivé. Biosyntéza je právě pro tyto vlastnosti někdy označována pojmem zelená 

chemie. Zelená chemie pro nanočástice stříbra ukazuje jako velice slibná, jelikož je schopná 

produkovat dobře definovanou velikost a morfologii (tvar) nanočástic za optimalizovaných 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/sedimentation
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/organic-solvent
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/borohydride
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ascorbate
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/elemental-hydrogen
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/silver-ion
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/agglomeration
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podmínek.  Biologicky připravené nanočástice stříbra vykazují vysoký výtěžek, rozpustnost 

a vysokou stabilitu. [22] 

V porovnání s fyzikálními a chemickými metodami, které využívají drahých vstupů 

a škodlivých látek, které mohou být i hořlavé, škodlivé a jsou nákladově neefektivní. 

Proto se pro další popis věnuji právě biosyntéze. [15] 

V současné době existuje značná poptávka po přípravě nanočástic stříbra biologickými 

cestami, tedy volá se po změně ve způsobu přípravy biosyntetických nanočástic. Současná 

literatura navrhuje nejen nové protokoly pro biosyntézu nanočástic, které používají různé 

typy biomasy, ale také doporučuje okamžité testování vyvinutých nanostruktur v četných 

aplikacích - nejčastěji v katalýze nebo jako antimikrobiální látky. Pro lepší znázornění 

průběhu biosyntézy za použití různých biomas a prekurzorů a následné potenciální aplikace 

připravených nanočástic jsou aplikace schematicky znázorněny obrázkem 10. Schéma 

vyzdvihuje specifické cesty pro přípravu a použití nanočástic biosyntézy kovů. 

Z popisovaných možností je možno dále tvořit různé kombinace. [38] 

 

Obr. 10 Schéma zdůrazňující specifické cesty pro přípravu a použití nanočástic kovových 

biosyntetických kovů (upraveno dle [38]) 

Ve své náročnosti na zdroje je biosyntéza rovněž hodnocená jako velice šetrná metoda, 

to znamená, že šetří energii a je neškodná svou technikou pro syntézu nanočástic stříbra z 

různých mikroorganismů, jako jsou kvasinky, houby a bakterie a další. 

Namísto mikroorganismů se v biosyntéze mohou použít i rostlinné tkáně, mezi které patří 

NPs 

APLIKACE 

Antibakteriální katalýza, 

senzory, detektory, léčiva 

BIOMASA 

bakterie, houby, kvasinky, 

rostliny, řasy 

KOVOVÝ 

PREKURZOR 

ZnCO3, AgNO3, K2ZrF6 



 

22 

 

listy stromů a rostlin, ovoce, latex, kůra, květina, kořen, stonek a jiné, jak je znázorněno 

na obrázku 11. [23]  

 

Obr. 11 Znázornění nákladově efektivní biosyntézu nanočástic (upraveno dle [38]) 

2.4.4.1 Biomasa a kovový prekurzor  

Každá syntéza potřebuje pro svůj průběh alespoň dvě složky plnící funkci pro vznik 

produktu, tedy nanočástic. U biosyntézy se za reaktanty považují biomasa a kovový 

prekurzor. Biomasu lze definovat jako „veškerou organickou hmotu v koloběhu živin 

v biosféře. Jsou to všechny organismy (živočichové, rostliny, houby, bakterie a sinice), živé 

i mrtvé, od největších až po ty nejmenší, mikroskopické.“ [41] Biomasa obsahuje řadu 

organických sloučenin, které se sestávají z pozitivně a negativně nabitých funkčních skupin. 

Mezi negativně nabité funkční skupiny řadíme hydroxylové, aminové a také, karboxylové. 

Kladně nabitými ionty bývají stříbrné Ag+. Pokud je biomasa a prekurzor v kombinaci, 

dochází k redukci kovových iontů na Ag, respektive Ag s neutrálním číslem 0 - Ag0. Tato 

biogenní redukce kovových iontů na základní kovy je poměrně rychlá, snadno proveditelná 

při pokojové teplotě a tlaku. [38] [42] 

Rozmanitost biomasy je značná a taktéž je tomu s kovovými prekurzory. Mohou se 

používat různé kombinace biomasy a prekurzorů, avšak pro další popis, především však pro 

experimentální část této bakalářské práce, se dále budu věnovat kombinaci biomasy v podání 

rostlinného extraktu z lípy srdčité a dusičnanu stříbrného jako kovového prekurzoru. 

Literatura již uvádí uvedenou kombinaci biomasy a kovového prekurzoru, kdy jako redukční 
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a stabilizační činidlo je použit extrakt zeleného čaje k výrobě nanočástic stříbra ve vodném 

roztoku za běžných podmínek. [42] 

Po ukončení procesu biosyntézy je nutné dále přesně charakterizovat částice, 

protože fyzikálně-chemické vlastnosti částice by mohly mít významný dopad na jejich 

konečné biologické vlastnosti (například doba, po kterou není manipulováno 

s nanočásticemi po jejich vytvoření, může zvyšovat jejich výslednou toxicitu). Takto je třeba 

pracovat především proto, aby byl vyřešen problém s bezpečností použití nanočástic 

k plnému využití celého potenciálu výsledného nanomateriálu. Před samotnou aplikací 

vytvořených nanočástic je nutné tyto nanočástice charakterizovat – určuje se tvar, velikost, 

distribuce velikosti, povrchová plocha, tvar, rozpustnost, agregace a jiné. Pro výsledné 

vyhodnocení konečných syntetizovaných nanomateriálů se používá řada analytických 

technik, které jsou zmíněny už v kapitole nanočástice stříbra. [22]  

2.5 Optimalizace biosyntézy nanočástic stříbra 

Pro co možná nejefektivnější výsledek je třeba při projektováni provozního zařízení 

myslet na fakt, aby zařízení v co nejlepších, tedy optimálních podmínkách. Celý tento 

požadavek je zobecňován do jednoho slova, a to optimalizace. Pojem optimalizace je obecně 

chápán jako „proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů.“ [43] 

Pro ideální nastavení optimalizace je třeba použít takzvané optimalizační výpočty, 

které pomáhají určit hodnotu některých proměnných tak, aby zvolená funkce nabývala své 

extrémní hodnoty. Takto hledané funkce se nazývají účelové, neboli cílové. Jako ideální 

se z pohledu celistvosti optimalizace jeví právě taková cílová funkce, která udává rovněž 

finanční vyjádření, to je nákladovost optimalizace. V optimalizačních nákladových 

výpočtech se kromě cen surovin, energií a například mezd pracovníků zahrnují také položky, 

které charakterizují náklady na výstavbu zařízení. Návratnost investic je základním 

kritériem pro donátora, zda je celý proces v úrovni základní rentability. Finanční hledisko 

procesů je tedy významných kritériem optimalizačního hodnocení. [43]  

V řadě optimalizačních procesů hraje významnou roli hledisko bezpečnosti práce 

a rozsáhlé ekonomické dopady, respektive vyhodnocení dopadu využití daného procesu 

na životní prostředí. Lidská práce je jako faktor kvality výsledného produktu významným 

činitelem, nelze proto zapomínat při každém procesu na maximální možná připouštěná 
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bezpečnostní rizika při výkonu daného procesu člověkem. Z různých proměnných 

je z pohledu bezpečnosti práce kladen velký důraz na dodržování povolených a předem 

stanovených hodnot (definováno samostatně pro každý proces). S ohledem na míru 

dosavadní devastace životního prostředí různými okruhy lidské činnosti je právě ekologická 

zátěž významným aspektem při hodnocení procesu z pohledu optimalizace. Je třeba 

nezapomínat na fakt, že příroda je jen jedna, a proto je třeba vymýšlet takové optimální 

postupy a procesy, které nejen, že nebudou přírodu zatěžovat, ale budou jí například navracet 

její původní kvalitu. [43] 

Optimalizace je využívána především pro fakt, že zohledňuje všechny dostupné klady 

a zápory procesu, a disponuje schopností vybrat ten nejlepší možný, tedy optimální způsob, 

který existuje. [44] 

V případě, že výsledkem procesu optimalizace je stanovení nutnosti celý proces 

zefektivnit, pak proces optimalizace umí navrhovat doporučení vhodných technologických 

a technických nástrojů, například vhodného informačního či databázového systému, 

softwarových aplikací či hardwarového vybavení.  [45] 

Pro účely této bakalářské práce se dále budu věnovat optimalizaci aplikované 

na chemické reaktory, neboť na nich lze demonstrovat proces přípravy nanočástic stříbra. 

2.5.1 Reaktory z pohledu optimalizačních procesů 

Pro optimalizaci je nutno použít požadované zařízení, které podává dle svých 

kompetencí výkony a následné výsledky k zjištění a zhodnocení optimalizace. [44] 

Reaktor je zařízení, ve kterém probíhá chemická přeměna látek. Dále lze hovořit 

o biochemických či mikrobiologických přeměnách látek na produkty. Popis tohoto procesu 

lze obecně nazvat jako reakce. Pro průběh reakce je bezpodmínečně nutný takzvaný 

chemický reaktor. Při popisu reaktoru literatura vychází z materiálových a entalpických 

bilancí, dále z konstitutivních rovnic pro transport složek a tepla a z reakčně-kinetických 

rovnic. Pro samotné řešení reaktorů je významným hodnotícím kritériem soubor několika 

hledisek, to je chemických, termodynamický, kinetických, tepelných, hydrostatických, 

hmotnostních a v neposlední řadě i ekonomických. [43] [46] 

Pro výslednou podobu chemického reaktoru, jeho vlastnosti a provedení, 

hraje významnou roli obor s názvem chemické inženýrství. Složení chemického reaktoru 
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je neměnné, kdy těžiště celého zařízení leží v takzvané reaktorové jednotce. Tato jednotka 

určuje výslednou účinnost. Úkolem chemického inženýrství je zabezpečit co nejvyšší čistotu 

výsledného produkty vytvořeného chemického reaktoru. Dále je třeba při návrhu reaktoru 

dbát na reaktanty, přenos materiálu, termodynamiku, reakční kinetiku. Dále v přípravě 

reaktoru popisujeme toky a proudy, což jsou takové toky, ve kterých se vlastnosti a složení 

produktů mění v důsledku jednoduchého nebo komplexního řetězce reakcí v tekutině. [47] 

2.5.1.1 Rozdělení reaktorů 

Reaktory lze rozdělit podle různých kritérií, například podle způsobu práce 

(kontinuální a diskontinuální), charakteru toku (promíchávané reaktory), tepelnému režimu 

(izotermické a adiabatické). [43] 

Každá reakce je konstruována minimálně dvěma složkami, které spolu reagují. 

Je pravdou, že počet přítomných fází je jedním z důsledků, které dokáží reaktory rozdělovat, 

proto tento rozhodujícím aspektem se dělí reaktory takto: 

➢ homogenní, 

➢ heterogenní. [46] 

V porovnání s heterogenními reaktory homogenní reaktory obsahují pouze jednu fází, 

například fázi kapalnou. Rozdílem mezi těmito reaktory je, že fáze heterogenního reaktoru 

jsou charakterizovány dvěma různými složkami. Mohou to být například reaktory obsahující 

suspenzi a emulzi, které jsou nazývány kapalně-disperzní reaktory, nebo existují reaktory 

plynně-disperzní tvořící suspenzí a emulzí, či fluidační reaktory. Princip heterogenních 

reaktorů je stanoven na základě fázového rozhraní, kde probíhá samotná reakce. Fázovým 

rozhraním může být například povrch katalyzátoru, který je zakomponovaný buď do jedné 

fáze, či do obou fází najednou. [46] 

Dle dalšího třídění je možno reaktory rozdělit takto:  

➢ vsádkový ideálně míchaný reaktor, 

➢ průtočný ideálně míchaný reaktor, 

➢ trubkový reaktor s pístovým tokem. [43] [46] 

Každý vyjmenovaný reaktor je v následujícím textu popsán pro přiblížení jeho 

chodu. 
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2.5.1.1.1 Vsádkový ideálně míchaný reaktor 

Prvním reaktorem je reaktor vsádkový ideálně míchaný. Jedná se o katalytický 

reaktor, který pracuje na diskontinuálním způsobu, tedy přetržitém. Samotným srdcem 

reaktoru je takzvaná vsázka, které charakterizuje obsahu reaktoru. Suroviny, které se 

do reaktoru napustí, se za nastavených reakčních podmínek nechají reagovat, až dojde 

k požadovanému stupni konverze. Reakční podmínky (ochlazení, ohřev a jiné) 

lze v požadovaných důsledcích upravit. Vsádkový ideálně míchaný reaktor nedosahuje 

ustáleného stavu. Neustálený stav je zapříčiněn nestálým složením. V důsledku, že je reaktor 

dokonale promícháván, je koncentrace v celém objemu reaktoru konstantní. Tento typ 

reaktoru se využívá hlavně pro pomalé reakce s vysokým výtěžkem. Příkladem použití 

vsádkově ideálně míchaného reaktoru esterifikace. [43] [46] 

Rovnice pro vsádkový reaktor se zapíše jako speciální případ míchaného reaktoru 

bez vstupního a výstupního proudu, a to z toho důvodu, že během průběhu reakce 

do reaktoru nic nevstupuje ani nevystupuje. Tvar rovnice je: 

 
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝜏
= 𝑣𝑖𝑟 (1) 

 

Obr. 12 Vsádkový ideálně míchaný reaktor [46] 

2.5.1.1.2 Průtočný ideálně míchaný reaktor 

Konstrukcí je průtočný ideálně míchaný reaktor (CSTR – continous stirred tank 

reactor) podobný reaktoru vsádkovému ideálně míchanému. Suroviny do reaktoru plynule 

přitékají a zároveň i produkty vycházející z reaktoru mají stejný průběh. V reaktoru dochází 

k ustálenému stavu. Z toho vyplývá, že složení objemu reakční směsi v celém reaktoru je 

konstantní. Pro vizualizaci reaktoru slouží obrázek 13. [43] [46] 

Tento typ reaktoru se může skládat z více proudů, platí však, že vždy se skládá 

z jednoho vstupu a jednoho výstupu. Vstupní proud s molárními toky je označen ni0, naproti 
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tomu všechny výstupní molární toky jsou označeny ni, za předpokladu, že v reaktoru probíhá 

pouze jedna reakce. Samotným středem procesu přípravy daných surovin je takzvaný ideální 

mísič. Objem reakční směsi ideálního mísiče je konstantní pod označením V, a zároveň 

všechno místa v reakční směsi mají stejnou koncentraci ci a stejnou teplotu T, které 

odpovídají též stejné koncentraci ci a teplotě T na výstupním proudu zařízení. Příkladem 

průtočného ideálně míchaného reaktoru je reaktor s míchadlem, dále i fluidační reaktor 

s delší dobrou zdržení reakční směsi. [46] 

 

Obr. 13 Průtočný ideálně míchaný reaktor [46] 

Práci průtočného ideálně míchaného reaktoru lze vyjádřit bilanční rovnicí, která se 

vztahuje ke každé složce tvořící reakční směs, a rovnice je zapsána jako 

 
𝑑𝑛𝑖

𝑑𝜏
= �̇�𝑖0 − �̇�𝑖 + 𝑖𝑟𝑉, (2) 

kdy zlomek na levé straně rovnice vyjadřuje akumulaci složky i. Na pravé straně rovnice se 

poté nachází tři členy, které popisují látkový vtok složky do reaktoru, výtok složky 

z reaktoru a nakonec rychlost reakce při vzniku, či zániku připravované složky. [46]  

 Pokud akumulační člen vyjadřující hromadění připravované složky je nulový, 

a zároveň i objemový průtok na vstupu a výstupu je také nulový, pak lze tuto bilanci 

za předpokladu ustáleného stavu a nelišící se hustoty na vstupním proudu zjednodušit takto 

(za pomocí substituce �̇�𝑖0 = �̇�𝑐𝑖0 𝑎 �̇�𝑖 = �̇�𝑐𝑖): 

 0 = (𝑐𝑖0 − 𝑐𝑖) + 𝑖𝑟 ∙
𝑉

�̇�
, (3) 

kde poměr objemu reaktoru k objemovému průtoku je definován pro proměnnou zvanou 

střední doba prodlení, či jinak jako doba zdržení reakční směsi v reaktoru. Pokud však není 

známá reakční rychlost r, nebo objem V dané reakčnímu a kinetickými podmínkami, 
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lze definovat rozsah reakce za jednotku času v průtočně ideálním reaktoru tak, že 𝜉 = 𝑟 ∙ 𝑉, 

jelikož 
𝑉

�̇�
= 𝑉. [46] 

2.5.1.1.3 Trubkový reaktor s pístovým tokem  

Mezi další katalytické reaktory se řadí trubkový reaktor s pístovým tokem. V tomto 

reaktoru samotná reakce probíhá uvnitř trubek a často za přítomnosti katalyzátorů. 

Do reaktoru s pístovým tokem se přiváděna reakční směs, která se pohybuje v jednom 

směru, aniž by došlo k promíchávání ve směru toku. Reakční směs postupuje trubkou, nebo 

válcovým prostorem. Místo, kde reakční směs postupuje trubkou či válcovým prostorem, lze 

nazvat jako reakční zóna. Zde dochází k době zdržení reakcí směsi a ta je pro všechny 

objemové prvky stejná. S takto charakterizovaným tokem se lze typicky setkat u trubkového 

reaktoru, jelikož délka trubky výrazně převyšuje její průměr a rychlost proudění je poté 

značně velká. Proto je v pístovém toku rychlostní profil směsi plochý a neexistují žádné 

koncentrační veličiny, které jsou v příčném směru. [43] [46] 

V ideálním případě je v reaktoru ustálený stav (stejný objem ve všech prostorách 

reaktoru), kde složení směsi je konstantní v každém průřezu reaktoru a nemění svůj stav 

po celé délce reaktoru. [43] 

Pro bližší představu je trubkový reaktor s pístovým tokem znázorněn na obrázku 14. 

Od této ilustrace se dále odvíjí popis vyobrazeného reaktoru.  

Trubkový reaktor lze popsat dle představy, že v reaktoru je homogenní reakční směs, 

kde probíhá jedna reakce. Reaktor je současně konstantního průřezu S, délky L a s pístovým 

tokem ve vodorovném směru. V důsledku probíhající reakce se koncentrace složky i podél 

reaktoru mění ze vstupní koncentrace ci0 na výstupní koncentraci ciL. Poznatkem z ilustrace 

Obr. 14 Trubkový reaktor s pístovým tokem [46] 
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je, že pokud je složka i reaktantem, její koncentrace ci postupně klesá a u produktů 

koncentrace naopak roste. Reakční rychlost celého reakce je jinak označována jako složková 

reakční rychlost a označována symbolem ri. Pokud dojde právě ke změně koncentrace složky 

i reakční rychlost se také změní, proto je nutné nejdříve sestavit diferenciální bilanci 

v malém úseku reaktoru. Získaný vztah pak integrovat skrz souřadnice z od vstupu (𝑧 =

0) k výstupu (𝑧 = 𝐿) reaktoru. [46] 

Pro tento případ je vytvořena bilance pro složku i, která je vytvořena v malém úseku 

trubkového reaktoru mající diferenciální objem dV. Popsaný vztah mezi objemem, průřezem 

a délkou diferenciálního bilančního systému lze určité, jako 

 𝑑𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑑 ∙ 𝑧, (4) 

kdy průřez S reaktoru je konstantní. Molární toky složky i se v důsledku průchodu 

reakční směsi tímto bilančním systémem změní o dni. Tato změna je zaznamenána 

u reaktantů jako záporná z důvodu, že její látkové množství klesá. Proto látková množství 

složky i uvnitř systému lze vyjádřit jako cidV. Díky těmto zásadním odůvodněním průběhu 

reakce lze reakci znázornit bilanční rovnicí: [46] 

 �̇�𝑖 + 𝑣𝑖𝑟𝑑𝑉 = �̇�𝑖 + 𝑑�̇�𝑖 +
𝑑(𝑐𝑖𝑑𝑉)

𝑑𝜏
, (5) 

V bilanční rovnici jsou vyjádřeny vstup, zdroj, výstup a hromadění (akumulace) 

stanovované složky i. Všechny tyto kroky jsou prováděny za období označeno dτ 

v bilančním systému. [46] 

 Po převedení na stejnou stranu členů �̇�𝑖 dojde k zisku rovnice ve tvaru: [46] 

 
𝑑(𝑐𝑖𝑑𝑉)

𝑑𝜏
= −𝑑�̇�𝑖 + 𝑣𝑖𝑟𝑑𝑉, (6) 

Pro zjednodušení celé bilance lze složku i i přes dané mantinely bilančního systému 

vyjádřit pomocí koncentrace ci jako 

 �̇�𝑖 = 𝑐𝑖�̇� = 𝑐𝑖𝑣𝑆, (7) 

kde objemový průtok trubkového reaktoru je znázorněn pod veličinou �̇�, a v je rychlost 

proudění reaktoru. Dosazením nově zavedených veličin �̇�𝑖  a dV se z rovnice bilance stane 

rovnice nová a to: [46] 
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𝑑(𝑐𝑖𝑑𝑉)

𝑑𝜏
= −𝑑(𝑐𝑖𝑣𝑆) + 𝑣𝑖𝑟𝑆𝑑𝑧, (8) 

. Za předpokladu, že je průřez reaktoru S konstantní, v předchozí rovnici lze vytknout tuto 

veličinu ze všech členů. Zároveň se rovnice vydělí členem dz a bilanční rovnice složky i 

získá tvar: [46] 

 
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝜏
= −

𝑑(𝑐𝑖𝑣)

𝑑𝑧
+ 𝑣𝑖𝑟, (9) 

.  Díky takto získané lokální bilanci v podobě diferenciální rovnice lze po dosazení 

do předpisu stanovený pro reakční rychlost r integrovat a získat koncentrační růst složky i 

podél reaktoru (souřadnice z) za čas (τ). Integraci lze provádět dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je jednoduché numerické řešení, ale také lze použít analytické řešení. 

Pro analytické řešení se musí zavést ještě několik zjednodušujících předpokladů, 

například předpoklad ustáleného stavu, kdy reaktor funguje za konstantních podmínek 

a koncentrace se podél reaktoru nemění v čase. V tomto případě se odstraní derivace podle 

času, akumulace je nulová to znamená, že dojde ke zjednodušení bilance složky i 

na klasickou diferenciální rovnici: [46] 

 
𝑑(𝑐𝑖𝑣)

𝑑𝑧
= 𝑣𝑖𝑟., (10) 

 V některých systémech nelze předpokládat konstantní objemový průtok �̇�, a zároveň 

konstantní rychlost proudění 𝑣, podél reaktoru. Příkladem může být reakce v plynné fázi se 

změnou počtu molů probíhající za konstantního tlaku, popřípadě s významnou změnou 

teploty. Jestliže nastane přijetí předpokladu, že v daném systému je rychlost proudění 

v podél reaktoru konstantní, dojde k vytknutí konstantní rychlosti 𝑣 před derivací a rovnice 

se zjednodušší na tvar: [46] 

  𝑣
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑧
= 𝑣𝑖𝑟. (11) 

 Tato obyčejná diferenciální rovnice trubkového reaktoru s pístovým tokem se svým 

tvarem podobá látkové bilanci složky i vsádkového reaktoru (rovnici 1). Za použití 

transformace rovnic 1 a 10 dojde ke vniku rovnice pro trubkový reaktor s pístovým tokem 

ve tvaru: 

 𝜏𝑧 =
𝑧

𝑣
=

𝐿

�̇�

𝑆

=
𝐿∙𝑆

�̇�
=

𝑉

�̇�
, (12) 
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 Nově vzniklá rovnice se vyznačuje nově zavedenou veličinou 𝜏𝑧, nazývající se 

“prostorový čas.“ Tato nově označená veličina prostorový čas má zároveň podobný význam, 

jako čas τ ve vsádkovém reaktoru. Krom této veličiny je zde veličina L, označující délku 

reaktoru. Z rovnice je patrné, že došlo k úpravě až na konečný tvar rovnající se objemu 

reaktoru V  k objemovému průtoku �̇� reaktorm. [46] 

Kombinací dvou výše zmíněných reaktorů (průtočný ideálně míchaný reaktor, 

trubkový reaktor s pístovým tokem) lze popsat mikročipy, neboli mikroreaktory, 

avšak mikročipy mají k trubkovému reaktoru s pístovým tokem nejblíže. Rozdílem mezi 

mikročipem a trubkovým reaktorem je však v typu proudění. Mikročip má laminární 

proudění, kdežto trubkový reaktor má proudění turbulentní. Bezrozměrná veličina určující 

laminární či turbulentní proudění se nazývá Reynoldsovo číslo. Při malé hodnotě 

Reynoldsova čísla se jedná o laminární proudění, naproti tomu vysoká hodnota Reynoldsova 

čísla určuje turbulentní proudění.  

Proudění probíhající v mikročipu je ve středu potrubí rychlejší, než u stěn potrubí, což 

je přínosnější pro lepší promíchávání reaktantů. Potrubí může být obohaceno i o zatáčky, 

tím pádem jsou reaktanty ještě efektivněji promíchávány.  
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3 Experimentální část 

Experimentální část popisuje průběh přípravy nanočástic stříbra ze zásobního roztoku 

dusičnanu stříbrného a připraveného roztoku lipového čaje, kdy tato příprava byla vedena 

v období leden až březen 2020, popisně shrnuje průběh přípravy, dosažené výsledky a 

vyhodnocení. 

Ultramalé nanočástice stříbra byly vytvářeny za různých teplot a při různých 

rychlostech průtoku reaktorem. Reakce probíhala v mikročipech vyrobených 3D tiskem 

a reaktanty byly dávkovány pomocí pístového čerpadla. Výsledkem experimentální části 

je vytvořený homogenní roztok nanočástic stříbra. V průběhu výroby nanočástic stříbra jsem 

sledovala vliv teploty na průběh reakce, a zároveň vliv rychlosti proudění reaktantů a doby 

zdržení reaktantů v reaktoru.  

U výsledných produktů (25 vzorků) byla analyzována velikost částic metodou DLS 

[48] a výsledné velikosti byly hodnoceny s ohledem na provozní parametry syntézy. 

Účelovou funkční optimalizační úlohy byla velikost nanočástic a úzká distribuce jejich 

velikosti.  

3.1 Příprava zásobních roztoků 

V rámci popisovaného experimentu jsem připravovala zásobní roztoky dusičnanu 

stříbrného a roztok lipového čaje. Oba roztoky jsem následně použila jako vstupní reaktanty 

pro syntézu nanočástic stříbra. 

3.1.1 Přístroje a pomůcky  

➢ Analytické váhy; 

➢ lodička, lžička, tyčinka, teploměr (technický typ, rozsah 0 až +160°C), odměrná 

baňka (2000 ml, přesnost ± 0,6 ml), odsávací baňka, kádinka nízká – 2x 250 ml, 1x 

2000 ml, odměrný válec, střička, frita (pórovitost S3), reagenční láhve – tmavá 

a světlá se zábrusem.  
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3.1.2 Chemikálie a roztoky  

Tabulka 3 Charakteristika použité chemikálie dusičnanu stříbrného [49] 

Dusičnan stříbrný 

Chemický vzorec AgNO3 

CAS 7761-88-8 

Laboratorní čistota p. a 

Molární hmotnost 169,87 g/mol 

Dodavatel MERCK 

Použití 

laboratoř (analytické činidlo), katalyzátory, 

elektronický průmysl (výroba vodivých 

lepidel, stříbro-zinkové baterie), medicína 

(žíravé činidlo, sterilizace) a jiné 

 

Tabulka 4 Charakteristika použitého roztoku lipového čaje [50]  

Lipový čaj 

Latinský název Tiliae flos 

Dodavatel MEGAFYT PHARMA 

Obsah sáčku 1,5 g lipového květu 

Složení sáčku 

žlutozelený prášek obohacen drobnými 

úlomky lipového květu, listenů a drobného 

žlutohnědého kombinátu 

Použití 

při zánětech horních cest dýchacích, při 

nemocích doprovázející suchý dráždivý 

kašel 

 

Tabulka 5 Charakteristika použitého roztoku destilované vody [51] 

Destilovaná voda 

Čistota p. a 

Vlastnosti nevodivá, pH neutrální  

Použití 

v laboratořích (příprava roztoků a činidel), 

výroba léčiv, textilní průmysl (napařovací 

žehličky), chemický průmysl (výroba 

čistících přípravků), automobilový 

průmysl (do chladičů automobilů, ředění 

směsí do ostřikovačů a jiné 
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3.1.3 Popis přípravy zásobních roztoků 

Popis přípravy roztoku dusičnanu stříbrného:  

Při každé přípravě roztoku potřebujeme pro jeho vytvoření rozpouštědlo a rozpustnou 

látku. Obě tyto složky představují společně homogenní směs. Jako rozpouštědlo je v tomto 

případě považována destilovaná voda a jako rozpustná látka dusičnan stříbrný. Požadovaná 

koncentrace (c) roztoku byla stanovena na 10mmol/l. Vypočtené množství rozpuštěného 

dusičnanu stříbrného (m) bylo rozpuštěno v objemu 2l  destilované vody (V). Hmotnost 

AgNO3 byla vypočtena dle výpočtu 1: 

Výpočet 1: 𝑚 = 𝑐 ∙ 𝑀 ∙ 𝑉 

𝑚 = 10
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙
∙

169,87𝑔

𝑚𝑜𝑙
∙ 2𝑙 

𝑚 = 3397,4 𝑚𝑔 = 3,3974 𝑔 

Připravený roztok dusičnanu stříbrného byl převeden do tmavé zásobní láhve, jelikož 

se vlivem světla rozkládá, a proto musí být skladován doporučenými podmínkami.  

Popis přípravy roztoku lipového čaje: 

Každý čaj má stejný, či velmi podobný popis přípravy, který vždy spočívá v přivedení 

vody k varu a spaření čajových sáčků, které by se měli po určitou dobu louhovat. Avšak 

lipový čaj není výjimkou. 

Příprava lipového čaje spočívala ve snadném provedení dle návodu na originální 

krabičce čaje. Celý postup přípravy lipového čaje se zakládal na přivedení destilované vody 

k varu, přičemž konkrétní objem destilované vody byl stanoven na 2l. Pro snadnější 

sledování celého procesu byl použit teploměr, díky kterému bylo lepší zjistit přižnout teplotu 

blížící se bodu varu. Po dosáhnutí teploty, která se blížila teplotě varu 100°C byly do vroucí 

vody přidány tři sáčky porcovaného lipového čaje. Horký roztok lipového čaje se nechal 

louhovat po dobu 15 minut stanovenými podmínkami na obalu čaje. Po celou dobu 

louhování se lipový čaj udržoval při teplotě 80°C. 

 Po uplynutí doby louhování se provedla filtrace lipového čaje. Filtrace se prováděla 

v předem připravené aparatuře, která byla sestavena z odsávací baňka a frity (pórovitost S3). 

Sestavená aparatura byla připojena k vodní vývěvě, která funguje na principu sníženého 

tlaku.  Vzniklý čirý filtrát byl skladován ve světlé zásobní láhvi. 
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3.2 Příprava nanočástic stříbra 

V průběhu popisovaného experimentu jsem použila připravené zásobní roztoky, které 

popisuji v předcházející kapitole, a pomocí reaktoru (mikročip) jsem vytvořila homogenní 

roztok nanočástic stříbra.  

3.2.1 Přístroje a pomůcky 

➢ Pístové čerpadlo; 

➢ stříkačka (plastová, 2x 25 ml); 

➢ hadičky: 

o transparentní polyethylenové (PE) hadičky; 

o teflonová hadička; 

➢ mikročip (mikroreaktor) založený v rámečku, vyroben na 3D tiskárně: 

o šířka kanálku – 0,75 mm; 

o výška kanálku – 0,5 mm; 

o celková délka reakčního kanálku (L) – 1325 mm; 

o celkový teoretický reakční objem – 497 mm3. 

➢ vialka šroubovací. 

3.2.2 Chemikálie a roztoky 

➢ Dusičnan stříbrný (0,0100 mol/l); 

➢ lipový čaj.  

3.2.3 Popis přípravy nanočástic stříbra 

Pro průběh biosyntézy byly jako reaktanty použity zásobní roztoky dusičnanu 

stříbrného (dále jako reaktant A) a lipového čaje (dále jako reaktant B), jejichž postup 

přípravy byl popsán výše (viz kapitola 3.1.3).  

Biosyntéza spočívala v sestavení příslušné aparatury. Na obrázku 15 je znázorněna 

měřící aparatura biosyntézy nanočástic stříbra, která byla použita pro experiment. 

Bližší popis obrázku upřesní, jaké byly použity komponenty pro správné sestavení 

aparatury. 
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Obr. 15 Měřící aparatura pro přípravu nanočástic stříbra 

Objemy reaktantů A i B pro biosyntézu byly stanoveny na 20 ml. Požadovaný objem 

byl nasán pomocí plastových stříkaček, které měly své konce prodlouženy o transparentní 

PE a teflonové hadičky. Obě stříkačky s objemy reaktantů A a B byly umístěny do dvou 

pístových pump, které byly pro ně určeny. Konce hadiček reaktantů A a B byly umístěny 

na vyhrazené vstupy do mikročipu (2 vstupy a 1 výstup). Mikreaktor byl zasazen 

do plastového rámu a pečlivě upevněn čtyřmi šrouby s maticí a doplněn o aretační 

průchodky s těsněním. Při dalším kroku byla použita transparentní hadička obohacena 

na jednom konci teflonovou hadičkou, která byla následně přivedena k výstupu mikročipu. 

Druhý konec výstupní hadičky směřoval do vialky, kde byl zachytáván produkt biosyntézy.  

Biosyntéza probíhala za pomocí pístového čerpadla. Na pístovém čerpadlu byly 

nastaveny a různě měněny průtoky reaktantů A a B a reakce zároveň probíhala při různé 

teplotě. Objem a koncentrace reaktantů byly u všech experimentů konstantní. 

Konkrétně bylo připraveno 25 vzorků. Doba každého experimentu různého průtoku a různé 

teploty se časově měnila. Přehledná tabulka 6 upřesňuje proměnné hodnoty objemového 

průtoku a teplot. Podrobnější náhled na průběh biosyntézy v mikroreaktoru je znázorněn 

na obrázku 16. 

mikročip 

vialka  

stříkačky 

pístové 

čerpadlo 
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Obr. 16 Detailní pohled na probíhající reakci vzniku nanočástic stříbra v mikročipu 

 

Tabulka 6 Přehled použitých parametrů pro přípravy nanočástic stříbra  

objemový průtok [
𝑽

𝒎𝒍/𝒉

̇
] 

10 15 30 45 60 

teplota [
𝒕

°𝑪
] 

30 30 + UV osvit 40 50 60 

3.3 Měření velikosti částic 

Připravené heterogenní roztoky nanočástic stříbra jsem následně přezkoumala 

z hlediska velikosti distribuce částic. Měření vzorků jsem prováděla na přístroji Zetasizer 

Ultra (pro tato měření jsem využila přístroj výrobce Malvern, který je umístěn v rámci VŠB-

TUO). 

VSTUP 

REAKTANT A 

roztok dusičnanu 

stříbrného 

VSTUP 

REAKTANT B 

roztok  

lipového čaje 

VÝSTUP  

PRODUKTU 

heterogenní roztok 

nanočástic stříbra 
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3.3.1 Přístroj pro měření velikosti distribuce částic 

Jedním z nejpokročilejších a nejmodernějších přístrojů pro měření velikosti částic, 

molekul a náboje se nazývá Zetasizer Ultra. Pro toto měření jsem vybrala právě tento přístroj, 

protože je schopen určit také koncentrace částic.  

Měření koncentrace je účelné právě pro nanomateriály (nanočástice). Pro manipulaci 

se vzorky je výhodný právě pro fakt, že nevyžaduje žádné následné ředění, popřípadě jen 

minimální. Přístroj využívá technologii více osového dynamického rozptylu světla 

(MADLS) a poskytuje schopnost přímo analyzovat koncentraci měřených částic. Výhoda 

této technologie je rychlé použití, které nevyžaduje kalibraci, tím pádem se tato technologie 

jeví jako ideální pro screening. [52] 

Pro přiblížení využívání technologie dynamického rozptylu světla lze uvést, 

že se takto děje v ultramalém měřítku rozsahu molekul a částic, které jsou dispergované 

nebo rozpuštěné v kapalině. Částice a molekuly se pohybují dle Brownova pohybu a ten 

způsobuje intenzitu rozptylu světla, která rychle kolísá. Krátkodobý výkyv intenzity světla 

částic a molekul a tedy určují rychlost Brownova pohybu a zároveň dodají Stokes-Einsteinův 

vztah velikost částic. Dynamický rozptyl světla je vysoce flexibilní metoda určování 

velikosti, která je rychlá, přesná a opakovatelná. Vyžaduje pouze malé objemy vzorku pro 

analýzu. [48] 

 

Obr. 17 Přední pohled na přístroj Zetasizer Ultra 
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Obr. 18 Horní pohled na přístroj Zetasizer Ultra znázorňující na vstup pro kyvetu s 

měřeným vzorkem [52] 

3.3.2 Manipulace s přístojem Zetasizer 

Nastavení přístroje pro správné měření spočívalo v určení metody, která dokázala 

vhodně poskytnout přesné požadavky měření velikosti částic. Přístroj využívá software ZS 

Xplorer. Dále uvádím, jaké bylo provedeno nastavení přístroje pro konkrétní připravené 

heterogenní roztoky nanočástic stříbra: 

1. zvolení funkce měření (Measure); 

2. pojmenování vzorku (Name); 

3. výběr kyvety pro měření (Cell) – čtvercová plastová kyveta, označení DTS0012, 

rozměr 12x12x45 mm, objem 4 ml;   

zvolení měřeného materiálu – Colloidal silver; 

zvolení dispergačního rozpouštědla – water; 

zvolení teploty – teplota místnosti – 24 °C; 

zvolení času měření – 120s; 

4. určení programu měření (Project) – Ag-flowcell; 

5. zvolení metody (Method builder) – velikost (size). 

Takto správně nastavený přístroj byl připraven pro měření. K měření byly používány 

plastové kyvety, do kterých se přivedl daný vzorek pro měření. Naplněná kyveta byla 

vložena na určené místo do přístroje Zetasizer. Měření bylo zahájeno v softwaru ZS Xplorer 

tlačítkem „Play“ po dobu 120s. Po uplynutí doby měření vzorku došlo v systému 

k vykreslení grafů vyplývajících z tabulek, které byly softwarem sestaveny. Přesný postup 

místo pro 

vložení kyvety 
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měření se opakoval u všech vzorků určených pro proměření velikosti distribuce částic. 

Všechna naměřená data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel, odkud plynou 

výsledky této experimentální části.  
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4 Výsledky 

Celkem jsem provedla 25 měření připravených roztoků. Všechna analyzovaná data 

jsem po vyhodnocení přístrojem zpracovala do přehledných tabulek, které detailně 

zohledňují způsoby přípravy nanočástic stříbra při různé teplotě a různých průtocích 

reaktantů reaktorem. Datové srovnání je dále převedeno do grafického znázornění 

naměřených výsledků, což umožňuje interpretaci výsledků při hledání optimálního způsobu 

přípravy nanočástic stříbra.   

4.1 Výsledky měření velikosti nanočástic metodou DLS 

Všechny měřené vzorky byly připraveny biosyntézou, která probíhala v reaktoru. 

Takto připravené vzorky byly zanalyzovány pomocí přístroje Zetasizer Ultra Malvern, 

kde došlo ke zjištění průměrných hodnot velikostí částic každého vzorku. Celkové shrnutí 

dat nám nabízí tabulka 7, ve které jsou shrnuty všechny použité teploty, při kterých byly 

nanočástice připravovány a průtoky, následně rozdělení reaktantů a již naměřená průměrná 

hodnota velikosti nanočástic stříbra. K interpretaci naměřených hodnot se budu blíže 

věnovat při detailním rozdělení tabulky (viz kapitola 4.2). 

Tabulka 7 Tabulka výsledků analýzy 

n teplota/°C průtok/ml/h 
reaktant 

A/ml/h 

reaktant 

B/ml/h 

průměrná velikost 

částic/nm 

1 30 60 30 30 98,06 

2 30 45 22,5 22,5 123,3 

3 30 30 15 15 128,9 

4 30 15 7,5 7,5 138,6 

5 30 10 5 5 168 

6 30 60 30 30 101,8 

7 30 45 22,5 22,5 103,7 

8 30 30 15 15 108,8 

9 30 15 7,5 7,5 118,9 

10 30 10 5 5 114,3 

11 40 60 30 30 176,7 

12 40 45 22,5 22,5 183 

13 40 30 15 15 213,7 

14 40 15 7,5 7,5 230,9 

15 40 10 5 5 328,4 

16 50 60 30 30 158,8 

17 50 45 22,5 22,5 187,5 
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n teplota/°C průtok/ml/h reaktant A reaktant B 
průměrná velikost 

částic/nm 

18 50 30 15 15 191,2 

19 50 15 7,5 7,5 222,2 

20 50 10 5 5 283,6 

21 60 60 30 30 130,4 

22 60 45 22,5 22,5 133 

23 60 30 15 15 145,2 

24 60 15 7,5 7,5 156,1 

25 60 10 5 5 188,7 

Pro bližší vizuální znázornění měřených hodnot a výsledných velikostí nanočástic jsou 

výsledky převedeny do grafického znázornění, ze kterého lze na první pohled odečítat 

optimální či nepříliš výhodné podmínky pro vznik ideálních velikostí nanočástic. Grafy jsou 

uvedeny ve dvojím vyhotovení, kdy první popisuje závislost velikosti vzniklých částic na 

průtoku při různých teplotách. Naproti tomu obrázek 20 znázorňuje grafickou závislost 

velikosti částic na teplotě při různých průtocích.  

 

Obr. 19 Grafické znázornění závislosti velikosti částic na průtoku při uvedení teploty 

Z obrázku 19 je patrné, že zanalyzované hodnoty velikostí částic, připravené při výše 

uváděných průtocích a různé teplotě, se pohybují v různých velikostech, to znamená, 

že výsledky nejsou konstantní. Velikost částic se pohybovala v rozmezí od 100 do 330 nm 

v závislosti na průtoku reaktantů reaktorem. 
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 Obr. 20 Grafické znázornění závislosti velikosti částic na teplotě při uvedení průtoku 

Obrázek 20 ilustruje závislost velikosti nanočástic na teplotě (při uváděných 

průtocích), kdy lze konstatovat, že s rostoucí teplotou a průtokem se snižuje velikost 

vytvořených částic. Při hledání optimálních parametrů výsledných nanočástic se blíže věnuji 

v kapitole 4.2. 

Obě grafická znázornění na obrázcích 19 a 20 nám napomáhají k tomu, aby byl 

zkonkretizován optimální způsob pro přípravu nanočástic. 

4.2 Interpretace analyzovaných velikostí nanočástic v závislosti na 

průtoku reaktorem a teplotě  

Z celkového přehledu naměřených hodnot (uvedeno v tabulce 7) dále uvádím detailní 

rozbor, kdy důraz kladu jednotlivě na různé hodnoty pra aplikovaných při měření. 
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Tabulka 8 Znázornění výsledků velikosti stříbra při konstantním průtoku (60 ml/h) a 

proměnné teplotě  

n průtok/ml/h teplota/°C 
průměrná velikost 

částic/nm 

1 

60 

30 98,06 

2 30 + UV osvit 101,8 

3 40 176,7 

4 50 158,8 

5 60 130,4 

Při konstantním průtoku (60 ml/h) a změnách při teplotách, kterým jsou reaktanty 

vystavovány, dochází ke změnám výsledných velikostí částic. Nejmenší výsledné hodnoty 

(98,06 nm) jsem dosáhla při parametrech reakce: průtok 60 ml/h a 30°C. Nelze však 

dovozovat, že se zvyšující se teplotou se úměrně zvyšuje velikost výsledných částic. 

Největších rozměrů (176,7 nm) jsem dosáhla při vystavení reaktantů teplotě 40°C. 

Jako ideální teplota se při průtoku 60 ml/h jeví teplota ve výší 30°C, popřípadě při stávající 

teplotě dodání UV osvitu.  

Tabulka 9 Znázornění výsledků velikosti stříbra při konstantním průtoku (45ml/h) a 

proměnné teplotě  

n průtok/ml/h teplota/°C 
průměrná velikost 

částic/nm 

1 

45 

30 123,3 

2 30 + UV osvit 103,7 

3 40 183 

4 50 187,5 

5 60 133 

Druhým zadaným parametrem průtoku je hodnota 45 ml/h. Také v tomto případě byly 

reaktanty vystavovány zadaným teplotám, kdy z tabulky 9 je patrné, že ani v tomto měření 

se nejedná o přímou závislost mezi parametry. Při této výši průtoku se jako nejideálnější 

naměřenou hodnotou jeví velikost 103,7 nm, popřípadě 123,3 nm. Za povšimnutí stojí, že 

při dodání UV osvitu při teplotě 30°C došlo ke zmenšení velikosti vzniklých nanočástic 

v porovnání se situací, kdy teplota 30°C byla bez UV osvitu.  

Tabulka 10 Znázornění výsledků velikosti stříbra při konstantním průtoku (30 ml/h) a 

proměnné teplotě  

n průtok/ml/h teplota/°C 
průměrná velikost 

částic/nm 

1 

30 

30 128,9 

2 30 + UV osvit 108,8 

3 40 213,7 
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n průtok/ml/h teplota/°C 
průměrná velikost 

částic/nm 

4 
 

50 191,2 

5 60 145,2 

Při snížení průtoku reaktantů reaktorem na polovinu z původních 60 ml/h se výsledná 

velikost nanočástic pohybovala v rozmezí od 108,8 nm do 213,7 nm. Jak tabulka 10 

zaznamenává, nejmenší a největší dosažená hodnota velikosti částic je dělena pouze 

rozmezím 10°C. V tomto případě lze také aplikovat poznatek z tabulky 9, dokonce 

s podobným rozdílem obou hodnot. Jako nejideálnější se tedy jeví při průtoku 30 ml/h 

vystavit reaktanty teplotě 30°C a dodat UV osvit, aby vznikly částice blížící se horní hranici 

pro definici nanočástic.  

Tabulka 11 Znázornění výsledků velikosti stříbra při konstantním průtoku (15 ml/h) a 

proměnné teplotě  

n průtok/ml/h teplota/°C 
průměrná velikost 

částic/nm 

1 

15 

30 138,6 

2 30 + UV osvit 118,9 

3 40 230,9 

4 50 222,2 

5 60 156,1 

Při téměř minimálním průtoku reaktantů reaktorem (15 ml/h) tomu při hledání 

nejmenší vytvořené velikosti částic není jinak, než ve shora uvedených případech. 

To znamená, že nejmenší výsledná velikost (118,9 nm) bylo dosaženo při teplotě 30°C 

a dodání UV osvitu. Rozdíl při teplotě 30°C bez osvitu není však výraznější oproti vyšším 

průtokům, opět se jedná o rozdíl zhruba dvou desítek nm. Nejvyšší naměřené velikosti 

(230,9 nm) bylo dosaženo při teplotě 40°C. 

Tabulka 12 Znázornění výsledků velikosti stříbra při konstantním průtoku (10 ml/h) a 

proměnné teplotě  

n průtok/ml/h teplota/°C 
průměrná velikost 

částic/nm 

1 

10 

30 168 

2 30 + UV osvit 114,3 

3 40 328,4 

4 50 283,6 

5 60 188,7 

Nejnižší průtok reaktantů reaktorem (10 ml/h) ovlivnil naměřené velikosti výsledných 

částic významně v porovnání s předcházejícími měřeními (při vyšších průtocích). Z tabulky 

12 vyplývá, že stále se jako nejideálnější teplotou pro vznik nejmenší velikosti částic jeví 
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teplota 30°C s UV osvitem. Neplatí v tomto případě však poměr velikosti částic při dodání 

či nedodání UV osvitu při jedné teplotě, kdy v tomto případě (průtok 10 ml/h) se velikost 

výsledných částic zvýšila přibližně o 50 nm. Proto nepovažuji teplotu 30°C jako optimální 

hladinu parametru teplota pro vznik optimální velikosti nanočástic (abychom jí mohli 

považovat za nanočástici). 

Pro všechny zvolené objemové průtoky reaktantů jsem dále počítala hodnotu 

prostorového času, který vyjadřoval dobu zdržení reaktantů v reaktoru při daném průtoku 

(rovnice 12). Pro bližší představu výpočtu uvádím vzorovým výpočet pro objemový průtok 

60 ml/h: 

𝜏60 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

�̇�
=

0,497 𝑐𝑚3

60 
𝑐𝑚3

ℎ

= 0,0083 ℎ = 29,81 𝑠 

 Výsledky prostorového času pro všechno stanovené průtoky jsou vypsány zde: 

➢ 60 ml/h ≐ 29,81 s; 

➢ 45 ml/h ≐ 39,75 s; 

➢ 30 ml/h ≐ 59,63 s; 

➢ 15 ml/h ≐ 119,25 s; 

➢ 10 ml/h ≐ 178,88 s. 

Všechny vypočtené hodnoty a jejich konkrétní vzorce výpočtu přikládám v rámci 

seznamu příloh (Příloha 2), kde je tabulka shrnutí těchto hodnot. 

Tabulka 13 Souvislost mezi objemovým průtokem a prostorovým časem 

n průtok/ml/h teplota/°C prostorový čas/s 

1 60 30 29,81 

2 45 30 + UV osvit 39,75 

3 30 40 59,63 

4 15 50 119,25 

5 10 60 178,88 

Tabulka 13 popisuje, že čím větší byl zvolený objemový průtok, tím menší byl čas 

zdržení reaktantů v reaktoru a naopak. Čas zdržení reaktantů v reaktoru je důležitý pro lepší 

tvorbu částic. Čím déle budou reaktanty v reaktoru zdrženy, tím bude distribuce velikosti 

částice větší. 
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Obr. 21 Grafické znázornění závislosti velikosti částic na prostorovém čase při různých 

průtocích 

Vypočtené hodnoty prostorového času jsem zaznamenala do grafu (obrázek 21), který 

vyjadřuje závislost střední hodnoty velikosti vzniklých částic na právě vypočtených 

hodnotách prostorového času při různých průtocích. 

Závislost střední hodnoty částic na průtoku při dané teplotě a při zvyšující se rychlosti 

průtoku reaktantů reaktorem vyjadřují obrázky 22 – 26. Jednotlivý průběhy jsou 

zaznamenány takto:  

➢ obrázek 22 – závislost střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 30°C, 

výsledkem je exponenciální funkce (týká se vykreslené spojnice mezi 

naměřenými hodnotami); 

➢ obrázek 23 - závislost střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 30°C s UV 

osvitem, výsledkem je lineární funkce (týká se vykreslené spojnice mezi 

naměřenými hodnotami); 

➢ obrázek 24 - závislost střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 40°C, 

výsledkem je mocninná funkce (týká se vykreslené spojnice mezi naměřenými 

hodnotami); 
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➢ obrázek 25 - závislost střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 50°C, 

výsledkem je mocninná funkce (týká se vykreslené spojnice mezi naměřenými 

hodnotami); 

➢ obrázek 26 - závislost střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 60°C, 

výsledkem je mocninná funkce (týká se vykreslené spojnice mezi naměřenými 

hodnotami). 

 

 

Obr. 22 Graf závislosti střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 30°C 
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Obr. 23 Graf závislosti střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 30°C s UV osvitem 

 

Obr. 24 Graf závislosti střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 40°C 
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Obr. 25 Graf závislosti střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 50°C 

 

Obr. 26 Graf závislosti střední hodnoty částic na průtoku při teplotě 60°C 
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4.3 Shrnutí provedeného experimentu 

Souhrnná tabulka 7 uvádí celkový přehled velikosti naměřených nanočástic vzniklých 

za různých hodnot průtoků a různých teplot. Hodnoty naměřených velikostí distribuovaných 

nanočástic nabývaly hodnot od 98,06 nm do 328,4 nm.  

Vzhledem k tomu, že by se nanočástice svou velikostí měly pohybovat ve velikosti 

v rozmezí od 1 do 100 nm, aby splňovaly podmínku ultramalé partikule, s touto skutečností 

jsem porovnávala naměřené hodnoty. Hodnot blízkých horní hranici definované velikosti 

nanočástic nabývaly, či se těmto hodnotám blížily, při průtoku 60 ml/h reaktantů reaktorem. 

S ohledem na charakter experimentu lze za částice blízké svou velikostí a povahou definici 

nanočástic považovat však také hodnoty až do velikosti blížící se k 120 nm. V souhrnné 

tabulce 7 lze také vidět optimální velikosti vytvořených nanočástic, kdy je patrné, že pro 

optimální velikost částic je rozhodující právě teplota, neboť při teplotě 30°C se při 

změněných průtocích stále tvoří takové částice, které lze považovat svou velikostí za 

nanočástice. Uvažujeme-li teplotu 30°C a osvit UV zářením byly naměřené velikosti 

nanočástic ještě menší než při stejné teplotě bez využití UV osvitu.  

Tyto výsledky naznačují, že pro syntézu nanočástic stříbra je vhodné využití UV 

osvitu.  K ověření této teorie by bylo vhodné vyzkoušet UV osvit při výše zmíněných 

teplotách. 

Další pozorovanou veličinou v provedeném experimentu byl takzvaný prostorový čas, 

kdy z dodatečně vytvořených výpočtů vyplývá, že čím déle se reaktanty zdrží v reaktoru, 

tím více je pozitivně ovlivněna jejich velikost (dosahují větších rozměrů) a zároveň je 

ovlivněna celková výsledná kvantita distribuovaných nanočástic (vytváří se jich více). 
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5 Závěr 

Předkládaná bakalářská práce shrňuje popisným způsobem vybrané metody 

pro přípravu nanočástic stříbra. Ve své experimentální části se blíže věnuje metodě s názvem 

biosyntéza, která byla vybrána především pro své nesporné výhody (finanční nákladovost 

versus zatížení životního prostředí versus kvalita a kvantita vzniklých nanočástic stříbra). 

Naměřené hodnoty, které jsou dále analyzovány a počítány dle daných postupů, naznačují, 

že pro optimální velikost distribuovaných nanočástic stříbra je při jejich přípravě rozhodující 

teplota. Proběhlá měření ukázala, že při teplotě 30°C (nejnižší teplota, při které syntéza 

probíhala) se vytvářely částice takových velikostí, které lze ještě s ohledem na další 

parametry (průtok a prostorový čas) považovat za nanočástice dle definice uváděné 

v předkládané bakalářské práci. Dalším parametrem, který může ovlivňovat výslednou 

kvalitu vytvořených nanočástic, je přítomnost či nepřítomnost UV osvitu (uváděno jako 

další parametr pro optimální proces výroby nanočástic stříbra). 

Zvláštní důraz je kladen na veličinu takzvaného prostorového času, kdy z vytvořených 

výpočtů plyne, že čím déle se reaktanty zdrží v reaktoru, tím více je pozitivně ovlivněna 

jejich velikost (dosahují větších rozměrů) a zároveň je ovlivněna celková výsledná kvantita 

distribuovaných nanočástic (vytváří se jich více). 

Závěrem lze konstatovat, že pro syntézu nanočástic stříbra je vhodné využití UV 

osvitu. Pro další výhled experimentů by bylo dobré, jako podmínku vždy použít UV osvit, 

při použitých teplotách v tomto experimentu, či zvolit různé teploty dle svého úsudku. 

Naměřená data by byla dále vhodným podkladem pro porovnávání s jinými experimenty, 

jejichž základem byla příprava nanočástic jinou metodou. Analyzovaná data velikosti částic 

by se mohla použít pro interpretaci v závislosti teploty na průtoku reaktantů, tedy v jiné 

závislosti, než je v této práci zkontrétizováno (závislost průtoku reaktantů na teplotě). 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Zkratka Význam 

XPS rentgenová fotoelektronová spektroskopie 

XDR rentgenová difraktometrie 

PSA analýza velikosti částic 

TEM transmisní elektronový mikroskop 

UV – VIS ultrafialová – viditelná spektroskopie 

DLS dynamický rozptyl světla 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

 

Symbol Význam Jednotka 

𝑐 koncentrace 
𝑚𝑜𝑙

𝑙
 

𝜏 prostorový čas 𝑠 

𝑣 rychlost proudění 
𝑚

𝑠
 

𝑇 termodynamická teplota 𝐾 

𝑉 objem 𝑚𝑙 
�̇� objemový průtok 𝑚𝑙/ℎ 

𝑆 obsah 𝑚2 

𝐿 délka 𝑚 
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6 Přílohy 

Příloha 1: Tabulka originálních experimentálních dat 

n název teplota průtok 
reaktant 

A 

reaktant 

B 

střední 

hodnota 

index 

polydis-

perzity 

první 

průměrné 

maximum 

intenzity 

první 

maximální 

oblast 

intensity 

druhé 

průměrné 

maximum 

intenzity 

druhá 

maximální 

oblast 

intensity 

- - (°C) (ml/h) (nm) (nm) (nm) (PI) (nm) (%) (nm) (%) 

1 1)(60mlh)(30C) 30 60 30 30 98,06 0,2881 136,7 94,1 19,95 5,901 

2 2)(45mlh)(30C) 30 45 22,5 22,5 123,3 0,2564 173,6 92,1 29,57 7,9 

3 3)(30mlh)(30C) 30 30 15 15 128,9 0,2745 172,9 98,06 4367 1,94 

4 4)(15mlh)(30C) 30 15 7,5 75 138,6 0,3138 149,4 100 0 0 

5 5)(10mlh)(30C) 30 10 5 5 168 0,2361 204,8 98,88 5092 1,122 

6 6)(60mlh)(30C)_UV 30 60 30 30 101,8 0,3053 150,2 94,75 14,52 5,249 

7 7)(45mlh)(30C)_UV 30 45 22,5 22,5 103,7 0,3918 169,3 92,13 20,88 7,871 

8 8)(30mlh)(30C)_UV 30 30 15 15 108,8 0,3554 164,3 93,41 19,25 6,587 

9 9)(15mlh)(30C)_UV 30 15 7,5 7,5 118,9 0,3141 188,3 92,7 27,59 5,863 

10 10)(10mlh)(30C)_UV 30 10 5 5 114,3 0,3721 169,7 92,51 17,42 5,795 

11 11)(60mlh)(40C) 40 60 30 30 176,7 0,2538 232,3 100 0 0 

12 12)(45mlh)(40C) 40 45 22,5 22,5 183 0,2436 233,2 100 0 0 

13 13)(30mlh)(40C) 40 30 15 15 213,7 0,2446 249,3 100 0 0 

14 14)(15mlh)(40C) 40 15 7,5 7,5 230,9 0,9292 214,5 100 0 0 

15 15)(10mlh)(40C) 40 10 5 5 328,4 0,3665 218,9 100 0 0 

16 16)(60mlh)(50C) 50 60 30 30 158,8 0,2376 203,1 100 0 0 

17 17)(45mlh)(50C) 50 45 22,5 22,5 187,5 0,2844 218 98,37 5186 1,628 



 

 

 

n název teplota průtok 
reaktant 

A 

reaktant 

B 

střední 

hodnota 

index 

polydis-

perzity 

první 

průměrné 

maximum 

intenzity 

první 

maximální 

oblast 

intensity 

druhé 

průměrné 

maximum 

intenzity 

druhá 

maximální 

oblast 

intensity 

18 18)(30mlh)(50C) 50 30 15 15 191,2 0,2774 216,4 98,19 5192 1,812 

19 19)(15mlh)(50C) 50 15 7,5 7,5 222,2 0,3036 193,5 100 0 0 

20 20)(10mlh)(50C) 50 10 5 5 283,6 0,4087 242,7 100 0 0 

21 21)(60mlh)(60C) 60 60 30 30 130,4 0,2555 175,8 100 0 0 

22 22)(45mlh)(60C) 60 45 22,5 22,5 133 0,2533 179 100 0 0 

23 23)(30mlh)(60C) 60 30 15 15 145,2 0,2463 190,6 100 0 0 

24 24)(15mlh)(60C) 60 15 7,5 7,5 156,1 0,2633 223,2 100 0 0 

25 25)(10mlh)(60C) 60 10 5 5 188,7 0,2782 213,6 96,13 43,59 2,478 



 

 

 

Příloha 2: Tabulka vypočteného prostorového času  

průtok/ml/h 

vypočtený 

prostorový 

čas/s 

proces výpočtu 

60 29,81 𝜏60 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

�̇�
=

0,497 𝑐𝑚3

60 
𝑐𝑚3

ℎ

= 0,0083 ℎ = 29,81 𝑠 

45 39,75 𝜏45 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

�̇�
=

0,497 𝑐𝑚3

45 
𝑐𝑚3

ℎ

= 0,0110 ℎ = 39,75 𝑠 

30 59,63 𝜏30 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

�̇�
=

0,497 𝑐𝑚3

30 
𝑐𝑚3

ℎ

= 0,0166 ℎ = 59,63 𝑠 

15 119,25 𝜏15 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

�̇�
=

0,497 𝑐𝑚3

15 
𝑐𝑚3

ℎ

=  0,0331 ℎ = 119,25 𝑠 

10 178,88 𝜏10 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

�̇�
=

0,497 𝑐𝑚3

10 
𝑐𝑚3

ℎ

=  0,0497 ℎ = 178,88 𝑠 

 


