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Abstrakt: 

 

 Tato práce se zabývá přípravou mezofáze, tzv. mesocarbon microbeads, z černouhelné 

smoly. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z literatury o černouhelném dehtu, 

černouhelné smole a mezofázích. V praktické části této práce je zkoumána metodika přípravy 

mezofází pomocí mikrovlnného ohřevu a jejich izolace. Je zkoumán vliv teploty a doby 

ohřevu  na výsledné mezofáze. Mezofáze jsou následně izolovány dvěma postupy. V prvním 

postupu jsou mezofáze izolovány pomocí ultrazvuku, odstředění a následné filtrace a ve 

druhém postupu jsou mezofáze izolovány pomocí Soxhletova extraktoru. Takto izolované 

mezofáze byly vyhodnoceny rastrovací elektronovou mikroskopií a výsledky jsou 

diskutovány v samostatné kapitole na konci této práce.  

 

Klíčová slova:  

černouhelná smola, mikrovlnný ohřev, mezofáze, extrakce, pyridin, PI 

 

 

Abstract: 

 

 This thesis deals with the preparation of mesophase, called mesocarbon microbeads, 

from coal tar pitch. In the theoretical section it summarizes the findings from the literature 

about coal tar, coal tar pitch and mesophases. In the practical part of this thesis methodics of 

preparation of mesophases by microwave heating and their isolation is examined. The 

influence of temperature and time needed for mesophases to heat up is studied. Mesophases 

are then isolated by two procedures. In the first one mesophases are isolated by ultrasound, 

centrifuge and subsequent filtration and in the second procedure mesophases are isolated 

using Soxhlet extractor. Thus isolated mesophases were evaluated by scanning electron 

microscopy and the results are discussed in a separate chapter at the end of this thesis. 

 

Keywords:                                                                                                                                   

coal tar pitch, microwave heat, mesophases, extraction, pyridine, PI
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Úvod 

 Mezofázová smola byla poprvé připravena v 60. letech 20. stol. Tehdy byly sferule 

počínajících mezofází náhodně zpozorovány ve světle polarizovaného mikroskopu a později 

se také ukázaly její unikátní vlastnosti. 

 „Mesocarbon microbeads― byly označeny jako předchůdci uhlíkatých materiálů a to 

nejen díky své mimořádné hustotě, ale také díky své vysoké pevnosti a schopnosti tvořit 

specifické povrchy aţ do velikostí 3000 m
2/g. 

 V současné době je rozsah jejich vyuţití široký. Největší uplatnění nacházejí 

v elektrotechnice, kde se pouţívají např. do Li-ion baterií. Dále jsou mesocarbon microbeads 

vyuţívány pro výrobu mezofázových vláken a díky svému velkému specifickému povrchu, 

jako sorbenty tzv. „super aktivní uhlí―. 

 Zajímavou alternativou přípravy mesocarbon microbeads by mohlo být vyuţití 

mikrovlnného ohřevu. Mikrovlnný ohřev urychluje řadu chemických reakcí a umoţňuje 

snadnější prohřívání látek se špatnou tepelnou vodivosti, mezi které smola patři. Proto se 

mikrovlnný ohřev jeví jako nadějný pro přípravu mezofází.  
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1.   Teoretická část 

1.1   Černouhelný dehet  

 

 Černouhelný dehet je velmi důleţitým produktem koksování černého uhlí. Jeho 

podstatnou součástí (více neţ 50 %) je smola a získává se z něj, mimo smoly, především 

naftalen, anthracen, fenol, o-kresol, chinolin a saze.  

Dehet je tmavá aţ černá viskózní kapalina charakteristického zápachu, která má malý 

podíl emulgované vody a dispergovaných částic.  

Chemické sloţení dehtu lze charakterizovat prvkovou analýzou, přičemţ se obvykle 

obsah prvků pohybuje okolo 92 % hm. uhlíku, 5 % hm. vodíku, 0,5 % hm. síry, 1,5 % hm. 

kyslíku a 1 % hm. dusíku. Chromatografickými i spektrálními analytickými metodami byla 

dosud v dehtu prokázána přítomnost několika tisíc sloučenin a jejich počet stále roste. Tyto 

sloučeniny jsou za normální teploty tuhé nebo kapalné a jsou tvořeny zejména 

polycyklickými aromatickými sloučeninami v nejrůznějších izomerních strukturách a 

aromatickými heterocykly s dusíkem, sírou a kyslíkem jako heteroatomem (Obr.1). Sloţení a 

vlastnosti černouhelného dehtu jsou výslednicí mnoha vlivů, především petrografického a 

chemického sloţení vstupního uhlí, stupně prouhelnění, zrnitosti a vlhkosti uhlí, ale také tyto 

vlastnosti závisí na technologii zpracování tohoto uhlí (velikost koksovacích komor, 

technologický reţim atd.). Charakteristické vlastnosti černouhelného dehtu jsou uvedeny 

v tab. 1 [1,2]. 

 

 
Obr. 1. Strukturní vzorce některých sloučenin černouhelného dehtu [2] 
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Tab. 1. Kvalitativní parametry černouhelného dehtu [1,2] 

Ukazatel Hodnota 

Obsah vody max. 5 % 

Hustota max. 1,22 g/cm3 

Obsah popela max. 0,08 % 

Obsah smoly o bodu měknutí 70°KS max. 60 % 

Látky nerozpustné v toluenu 2-12 hm. % 

Látky nerozpustné v chinolinu 0,5-5 hm. % 

Látky nerozpustné v pyridinu max. 0,9 hm. % 

 

1.1.1   Vznik černouhelného dehtu při koksování černého uhlí 

 

 Koksování (karbonizaci) černého uhlí (obr. 2) lze charakterizovat jako pyrolytický 

rozklad uhelné hmoty za nepřístupu vzduchu při teplotách nad 1000°C. Zásadní vliv na 

sloţení karbonizačních produktů má teplota. Menší vliv mají ostatní faktory, kterými jsou 

např. konstrukce koksovacího zařízení, vlastnosti pouţitého uhlí, sloţení koksované vsázky, 

katalytické působení ţáruvzdorné vyzdívky koksovací komory atd. Hlavním produktem 

koksování černého uhlí je vysokoteplotní černouhelný koks a koksárenský plyn, surový 

černouhelný dehet, surový benzol, čpavková voda, síran amonný, popř. pyridinové zásady 

jsou řazeny mezi chemické koksárenské produkty.  

 

 
Obr. 2. Schéma koksování uhlí 

 

Koksování uhlí je prováděno v koksovnách, které jsou umístěny obvykle v oblastech 

těţby černého uhlí, nebo v oblasti koncentrace hutního průmyslu (vysoké pece). Součástí 

koksovny je i její chemická část, kde dochází k čištění koksárenského plynu. 
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Koksování uhlí je periodický proces, při kterém se uhelná vsázka (vrstva mletého uhlí) 

zahřívá horkými stěnami koksárenské komory (DxVxŠ: 15x7x0,5m). Prohřívání vrstvy trvá 

přibliţně 15-20 hodin, přičemţ rychlost ohřevu vsázky bývá kolem 2-3 °C/min, konečná 

teplota koksovacího procesu se pohybuje v rozmezí 1000-1200°C. Větší počet komor je 

paralelně uspořádán do koksárenské baterie. Koksárenské baterie jsou vyhřívány nepřímo 

směsným nebo koksárenským plynem.  

Po skončení koksování se ţhavý koks vytlačí z komory do podstavného hasicího vozu, 

který ţhavý koks zaveze do hasicí věţe, kde je koks sprchován proudem vody a tak ochlazen 

pod 100°C (mokré chlazení), anebo je chlazen proudem inertního plynu (suché chlazení) [2].  

Plynné zplodiny karbonizace vystupují z karbonizační komory stoupačkou do tzv. 

předlohy v chemické části koksovny. Plyn o teplotě 750-850˚C probublává či je zkrápěn 

amoniakální vodou, čímţ se ochladí na 80-100˚C a současně zkondenzuje asi 60 % 

černouhelného dehtu, který je v plynu obsaţen. Z předlohy se plyn odsává do primárních či 

nepřímých trubkových vodních chladičů, kde se ochladí na teplotu 25–28˚C. Ochlazením se 

z plynů odstraní většina vody a dehtu. Zbytek dehtové mlhy unášené plynem se zachytí 

v elektrostatických odlučovačích dehtu a následně je dehet upraven a zpracován (destilován) 

[2]. 

 

1.2   Černouhelná smola 

 

 Černouhelná smola (Obr. 3) se v posledních desetiletích stala vyhledávanou surovinou 

pro výrobu různých uhlíkatých materiálů. Hlavní oblastí pouţití je výroba průmyslových 

elektrod, ale významné je také pouţití pro přípravu uhlíkatých vláken, grafitu, kompozitních 

materiálů jako pojivo atd. 

Černouhelná smola je destilačním zbytkem dehtu. Je to sloţitý heterofázový systém, 

který je sloţen z eutektických směsí aromatických i heterocyklických sloučenin, polymerů 

amorfní struktury, mezomerní fáze (kapalných krystalů), aromatických krystalitů podobných 

krystalitu grafitu při tvorbě sazí a mechanických příměsí (popelovin). Podle velikosti molekul 

tvoří vysokomolekulární látky s polyeutektickým médiem koloidní systém. 

Nejvýšemolekulární podíly jsou dispergovány v koloidním systému níţemolekulárních sloţek 

a olejovitém kapalném podílu. Vlivem teploty se mění podíl kapalné a dispergované fáze a 

dochází i ke strukturálním přeměnám na látky s vyšší molekulovou hmotností [2].  
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 Při normální teplotě tvoří střední a tvrdá smola tuhý, tvrdý a křehký produkt 

s lasturovým lomem.  

 

 
Obr. 3. Granulovaná černouhelná smola 

 

1.2.1   Fyzikálně-chemické vlastnosti smoly a jejich stanovení 

 

 Celý systém smoly, především mnoţstevní poměr jednotlivých sloţek, který je dán 

původem dehtu a způsobem jeho destilace, určují výsledné fyzikálně-chemické vlastnosti 

smoly. Z těchto důvodů nelze stanovit přesné fyzikálně-chemické charakteristiky smoly. 

Uváděné vlastnosti se vţdy vztahují na smolu určitého původu a konkrétního bodu měknutí. 

 Pro posuzování kvality smoly se zejména zohledňují dva základní parametry — bod 

měknutí smoly a obsahy nerozpustných látek. 

 Černouhelná smola patří k látkám, které nepřechází ze skupenství pevného do 

kapalného skokem, nýbrţ prochází při změně skupenství oblastí měknutí, podobně jako sklo, 

asfalt atd. Počátek i rozsah oblasti měknutí je funkcí sloţení smoly a teplota měknutí smoly 

pak představuje výslednici fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností jednotlivých sloţek 

smoly. Proto je bod měknutí smoly základní zkouškou. Podstatou této zkoušky je stanovení 

teplotního bodu, při kterém dojde k protlačení vrstvičky smoly určitým tlakem pomocí přesně 

definovaného zkušebního tělíska. Nejznámější z nich jsou metody podle Kraemer-Sarnowa 

(K.S.), kde zkušebním tělískem je definovaný sloupec rtuti, dále krouţek-tyčinka (K.T.) a 

kulička-krouţek (K.K.), kde zkušebním tělískem je definovaná ocelová tyčinka nebo kulička. 

V praxi jsou ovšem vyuţívány automatizované přístroje na stanovení teploty měknutí, které 

většinou pracují na principu bodu skápnutí (fa Mettler). Jednotlivé metody dávají vzájemně 

odlišné výsledky, a proto je nutno uvádět pouţitou metodu při hodnotě teploty měknutí [2]. 

 Největší podíl smoly tvoří látky blíţe neidentifikovatelné dosavadními analytickými 

metodami. K podrobnější charakteristice tohoto podílu musely být pouţity nepřímé metody. 
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Jelikoţ jakékoliv vyšší tepelné namáhání smoly vede ke změnám její struktury, byly pro 

charakterizaci tohoto neidentifikovatelného podílu pouţity extrakční metody. Principem této 

metodiky je rozdělení smoly na podíly rozpustné v daném rozpouštědle za jeho teploty varu. 

Pouţité rozpouštědlo má zároveň funkci sráţedla té části smoly, která v něm rozpustná není. 

Rozpouštěcí i sráţecí schopnost souvisí s jeho povrchovým napětím.  

 Pro extrakční dělení smoly pouţívali různí autoři různých kombinací rozpouštědel, 

nejvíce benzenu, benzinu, etheru, pyridinu, chinolinu, hexanu atd. Postupem času se ustálilo 

sloţení řad rozpouštědel, které se s malými obměnami pouţívají dodnes. Principiálně se 

postupuje tak, ţe vzorek smoly je rozpuštěn v daném rozpouštědle a pevný zbytek po takovéto 

extrakci je označen za látky nerozpustné v daném rozpouštědle (QI-látky nerozpustné 

v chinolinu, PI-látky nerozpustné v pyridinu, TI-látky nerozpustné v toluenu atp.).  

 V současné době je smola studována moderními analytickými metodami, jako jsou 

např. nukleární magnetická rezonance 
1H a 13

C, gelová chromatografie, radiospektroskopické 

metody atd. Základem všech analýz je elementární analýza studované látky [1,2].  

 

1.2.2   Vznik černouhelné smoly 

 

 Vznik černouhelné smoly lze rozdělit do dvou stádií: 

 

•    I. stadium-vznik sloţek, které tvoří smolu 

 

V první fázi (cca do 500°C) vysokoteplotní karbonizace uhlí se vlivem tepelné 

degradace rozštěpí uhelná hmota na polokoks a primární dehet. V druhé fázi karbonizace (cca 

do 1000°C) prochází primární dehet řadou změn, kdy chemickými reakcemi úměrnými 

termodynamickým podmínkám jednotlivých etap karbonizačního procesu, jako jsou 

hydrogenace, dehydrogenace, dealkylace, polykondenzace, polymerace, depolymerace apod., 

vzniknou jednotlivé sloţky plynných produktů, z nichţ dané části tvoří pozdější smolu. 

 

•    II. stadium-oddělení smoly ve formě determinované látky z kondenzačních produktů 

destilací 

 

Sloţky černouhelného dehtu představují z fyzikálně-chemického hlediska soubor látek 

vroucích od cca 40°C do cca 500°C s výrazným obsahem látek nedestilovatelných. 
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Dehet obsahuje přibliţně 70 % hm. sloučenin vroucích v rozpětí od 80°C (benzen) aţ 

do cca 500°C. Při provozní destilaci se jich získá v podobě destilačních frakcí z dehtu asi 50%  

a zbylých asi 20 % zůstává v destilačním zbytku-smole. Smola je tedy směsí daných 20 % 

nejvýše vroucích těkavých sloţek a asi 30 % nedestilovatelných podílů [3]. 

Velmi účinnou metodou získání smoly je destilace dehtu. Neţ je moţno samotný dehet 

destilovat, musí být upraven tzv. předdestilačními úpravami dehtu, tj. odvodnění, odstranění 

pevných podílů z dehtu a odstranění velmi houţevnatých směsí (emulze dehet ve vodě a voda 

v dehtu).  

Jedna z hlavních předdestilačních úprav je odvodnění. Dehet přichází z koksoven 

s obsahem aţ 5 % vody. Tato voda je přítomna ve formě emulze, rozpuštěná v dehtu anebo je 

přítomná ve formě hydrátů kyselých a zásaditých sloţek dehtu (fenoly, pyridiny, chinoliny). 

Jelikoţ má voda přibliţně pětkrát vyšší výparné teplo, neţ aromatické uhlovodíky obsaţené 

v surovém černouhelném dehtu, způsobuje tato voda při destilačním zpracování dehtu značné 

provozní potíţe (vzkypění dehtu, sníţení dělící účinnosti rektifikačních kolon atd.). 

Odvodňování dehtu je buď destilační nebo tlakové. Při destilačním odvodňování se dehet 

zahřeje na teplotu 120-150°C a vede se do tzv. odvodňovací kolony, kde se voda odpaří 

s částí lehkého oleje ve formě azeotropické směsi. Při tlakovém odvodňování se dehet zahřeje 

na teplotu 100-200°C a ponechá se odsadit od vody v tlakové nádobě při tlaku 300-400 kPa 

[2]. 

Destilace se v současné době provádí především kontinuálně. Spočívá v podstatě ve 

flashovém rozdělení, po předchozím odvodnění a případné neutralizaci kyselých sloţek, na 

smolu jako destilační zbytek a směs par, které se vhodné rektifikační koloně rozdělí na cílové 

frakce. Schématické rozdělení frakcí je zobrazeno na obr. 4 [3]. 
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Obr. 4. Schéma vznikajících frakcí při destilaci dehtu [2] 

 

 Výškou teploty mţikové destilace se mění stupeň oddělení olejů z dehtu a tudíţ i jejich 

zbytkový obsah ve smole. Při práci s příliš vysokými teplotami by smola měla vysoký obsah 

netěkavých sloţek, které ovlivňují reologické vlastnosti a nebylo by pak moţno ji 

transportovat potrubím v kapalném stavu, coţ je pro kontinuální technologii nutné a také by 

nebyla pouţitelná ve všech směrech její potřeby. 

 Proto je nutno volit teplotu destilace tak, aby při ní vydestilovalo maximální mnoţství 

olejů (370-390°C), ale aby současně reologický stav smoly (bod měknutí (KS): 65-75°C, 

mnoţství 50-60 % hm.) umoţňoval manipulaci jako s kapalnou látkou [3]. 

 Obecně je postup destilace dehtu následující: předehřátý dehet je čerpán do systému 

trubek v konvenční části pece, kde se spalinami zahřívá na 130-140°C za tlaku cca             

400-500 kPa a poté je veden do odvodňovací kolony, kde se zbaví zbytku vody, amoniaku a 

lehkého oleje. Následně se odvodněný dehet zahřívá ve druhém topném systému trubkové 

pece a s teplotou 380-400°C vstupuje do smolné kolony. Smola se odtahuje patou smolné 

kolony. Plynné olejové páry se po výstupu ze smolné hlavy vedou do hlavní frakční kolony, 

kde se dále rozdělují. Vyuţití a jednotlivé olejové frakce jsou uvedeny v tab. 2. Smola 

odchází z destilace obvykle 200-300°C teplá [1]. 
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Tab. 2. Olejové frakce z destilace dehtu a jejich využití 

Olejová frakce Označení 

Střední teplota 

varu 

(°C) 

Využití 

Lehký olej LO 131 BTX 

Karbolový olej KO 180 fenol, o-kresol 

Naftalenový olej NO 215 naftalen 

Prací olej I POI 255 
vypírací médium benzolu v 

koksovnách 

Prací olej II POII 295 impregnační oleje 

Anthracenový olej I AOI 330 anthracen 

Anthracenový olej 

II 
AOII 380 viz. POII 

Anthracenový olej 

III 
AOIII 400 saze 

 

1.3   Mezofáze  

 

 Jiţ od 60. let minulého století je známo, ţe je-li smola tepelně zpracovávána, mohou 

se v ní tvořit mezofáze. Smola je směs aromatických uhlovodíků s velkou molekulovou 

hmotností. Při jejím zahřívání cca na 200°C přechází z pevného do kapalného stavu. Při této 

teplotě je translační energie molekul vyšší neţ kohezní energie. Teplota vyšší neţ 400°C 

iniciuje dehydrogenační polymerační reakce, coţ způsobí nárůst průměrné molekulové 

hmotnosti aţ pětinásobně. Jak molekuly rostou, velikost kohezní energie převyšuje velikost 

translační energie, coţ vede k nukleaci nové homogenní fáze, která se nazývá mezofáze. 

 Polyaromatické molekuly, které jsou obsaţeny v původní smole, mají jednu osu menší 

neţ další dvě. Tyto molekuly tvoří rovnoběţné roviny a formují se do nematických tekutých 

krystalů. Z důvodu minimalizace povrchové energie vytvoří nová rostoucí mezofáze 

mikrokuličky („mesocarbon microbeads―-MCMBs), které mají průměr aţ 100 μm (Obr. 5) 

[4]. 
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Obr. 5. Schéma MCMBs [4] 

  

Jak tepelné zpracování postupuje, sferule rostou, poté splynou za vzniku velkých a 

ohraničených anizotropních polí, která se oddělí od izotropní fáze s niţší hustotou a pomalu se 

usazují. Následně, jak chemická reakce pokračuje, je celá smola přeměněna na mezofázovou 

smolu (v závislosti na sloţení vstupních surovin). Zahřívání této mezofázové smoly vede 

k vytvoření polokoksu s velmi vysokým bodem měknutí a poté k přeměně polokoksu na 

netavitelný anizotropní koks. V průběhu karbonizace se tvoří přechodná, opticky anizotropní 

fáze, která můţe být deformována smykovými silami, ale v průběhu dalšího ohřevu přechází 

na pevnou fázi (soldifikuje) a tvoří opticky anizotropní ostrůvky v koksu. Z toho vyplývá 

závěr, ţe anizotropní grafitizovaný koks se vyrábí z několika po sobě jdoucích kroků 

podobných krystalizaci: z nukleace, růstu a splynutí anizotropních sferulí do konečné celkové 

mezofáze [5]. 

Tvorby mezofáze se neúčastní vysokomolekulární sloţky smoly, resp. inertní látky 

jako popeloviny, prachovitý úlet při karbonizaci uhlí apod., které nepřejdou do kapalného 

stavu ani při teplotě vyšší neţ 500°C. 

Postupem karbonizace přibývá hmoty mezofáze a jednotlivé její částice se zvětšují 

narůstáním dalších vrstev vzniklých z planárních molekul, které jsou spíše dvojrozměrné, 

oproti třírozměrným zárodkům krystalů běţných krystalických látek. Orientace molekul 

v kapalném krystalu můţe být různá (viz. obr. 6), přičemţ v uhlíkaté anizotropní mezofázi 

jsou molekuly uspořádány nematicky nebo méně často diskoticky [3]. 

 



 - 18 - 

 
Obr. 6. Schematické znázornění struktury kapalných krystalů [2] 

 

 Tekuté krystaly se skládají z tyčinkovitých nebo planárních molekul a mají vysoký 

stupeň uspořádání, na rozdíl od neuspořádaného pohybu molekul v kapalině (tekutině). Proti 

tuhému krystalu zůstávají však zachovány translační stupně volnosti, tudíţ se vytváří tekutý 

krystalický mezistupeň mezi pevnou látkou a kapalinou. Molekuly, vytvářející tekuté krystaly 

se nazývají mezogeny a mohou vytvářet různé systémy uspořádání:  

 

• nematické uspořádání fáze 

• smektické uspořádání fáze 

• chelosterické uspořádání fáze 

• diskotické uspořádání fáze 

 

Nematické uspořádání je pouze v jednom směru a fáze se skládají z tyčinkových 

molekul, které se seřazují podél hlavní řídící osy. 

Smektické fáze mají vyšší stupeň uspořádání, neţ nematické fáze, ale paralelní 

uspořádání molekul je provázeno distancemi jednotlivých vrstev. 

Cholesterické fáze bývají uspořádány rovněţ vrstevnatě, orientace molekul je zde 

v rámci jedné vrstvy stejná, avšak mírně pootočené proti předchozí vrstvě kolem řídicí osy, 

takţe vzniká šroubovité (helixové) uspořádání.  

Diskotické fáze vznikají z planárních molekul a vrství se pravidelně na sebe v podobě 

sloupků. Větší počet těchto sloupků vytváří hexagonální sloupkovité uspořádání [3]. 

 

Byly studovány různé vlivy na vznik a urychlení růstu mezofází. Vznik mezofází 

můţe být aktivován např. pomocí katalyzátorů (ferrocen). Bylo zkoumáno i přidání částic 

sazí, které zabraňují splynutí mezofází do velkého celku a zachování si kulovitého tvaru. Také 

byly vyprodukovány syntetické mezofáze z naftalenu popř. alkylovaného naftalenu. 
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Takto synteticky vyrobené mezofáze se vyznačovaly nízkou viskozitou a nízkým bodem 

měknutí [6]. 

1.3.1   Historie mezofáze 

 

Uhlíková anizotropie byla Brooksem a Taylorem poprvé pozorována v izotropní 

matrici uhlí a černouhelné smoly při tepelném zpracování v polarizovaném světle optického 

mikroskopu (obr. 7) v roce 1961 a následně se ukázalo, ţe je vodítkem k rozvoji 

grafitizovaného uhlíku. Toto molekulární uspořádání bezprostředně souviselo s tekutými 

krystaly, především s nematickými krystaly [5,7]. 

Brooks a Taylor shrnuli jevy (proces konverze, těkavost látek s niţší molekulovou 

hmotností, polymerace, kondenzace nebo dealkylace více reaktivních druhů) a řekli: 

"Zpočátku se mezofáze, skládající se z rovinných aromatických sloučenin s vysokou 

molekulovou hmotností, oddělí v izotropní kapalině jako kulaté kapičky, které mají značnou 

molekulovou hmotnost a aromatické kruhy jsou naskládané v paralelní rovině".  

Bylo pozorováno mnoho různých chování v závislosti na sloţení vstupní suroviny. 

Chandrasekhar a spol. v roce 1977 poskytl první důkaz o „termotropickém izomorfismu― 

uhlíkatých mezofází. Mochida a spol. popsal aspekty týkající se skutečného chování tekutých 

krystalů, které zahrnuje isotropní/anizotropní reverzibilní přechod, Lewis popsal isotropní 

přechod  při vysoké teplotě [5,7]. 

 

 
Obr. 7. MCMBs v polarizovaném světle optického mikroskopu 

 

První chemická analýza byla provedena v oblastech mezofází, které byly získány z 

látek nerozpustných v chinolinu z karbonizované smoly. Fáze, které se oddělily, 
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nebyly téměř vůbec roztavené, nicméně byly rozpustné nebo se deformovaly alespoň ve 

smole při zvýšené teplotě. Frakce nerozpustné v chinolinu byly hydrogenovány nebo 

alkylovány rozpuštěním v organických rozpouštědlech pro strukturní analýzy. Navrhovaná 

struktura, která byla nazvána „Spider Wedge model―, je znázorněn na obr. 8 [5]. 

 

 

 
Obr. 8. „Spider Wedge model“ molekul mezofází [5] 

 

Aromatické jednotky o průměru 0,6-1,5 nm, jsou spojeny fenyl-fenyl nebo 

methylenovými můstky tak, aby byly molekulové hmotnosti v rozmezí 400-4000 g/mol. 

Aromatické roviny nesou některé alkylové a naftenické skupiny. Tyto skupiny jsou příznivé 

pro rozpustnost a tavitelnost. Velké molekulové hmotnosti mezofázových sloţek jsou 

důleţitým ukazatelem charakteru tekutých krystalů. Je-li splněna podmínka velké molekulové 

hmotnosti a menší molekuly s interakcemi π-π se ukládají mezi větší molekuly, je mezofázová 

smola tavitelná v celém objemu [5]. 
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1.3.2   Preparace mezofáze v minulosti 

 

 Pokrok v přípravě mezofáze ze smoly jako prekurzoru uhlíkatých vláken s vysokou 

pevností je shrnut na obr. 9. 

 

 
Obr. 9. Rozvoj přípravy mezofáze [7] 

 

Ohtani jako první zjistil, smola snadno spřadatelná do vláken, tzv. „spinnable pitch― 

lze vyrobit tepelným zpracováním tetrabenzofenazinu (TBP) při teplotě nad 500°C. Tato 

smola se točila do vlákna s poněkud větším průměrem (20 μm) a při 410-440°C byla tato 

uhlíková vlákna s vysokým modulem pruţnosti srovnatelná s grafitem. Klíčové pro přípravu 

spinnable pitch bylo úplné odstranění sublimovaného TBP. Tento kolísavý teplotní rozsah byl 

vysoký a TBP byl velmi drahý. Proto nebylo moţné pouţít TBP jako předchůdce pro 

komerční vlákna [7]. 

Singer a spol. vytvořili mezofázovou smolu s bodem měknutí pod 350°C zahříváním 

ropné smoly v rychlém proudu dusíku a tím účinně odstraňovali nízkomolekulární 

nemezogenní druhy, které tvořily izotropní fáze. Takto vytvořená smola měla lepší 

rozpustnost v některých rozpouštědlech. Na druhou stranu, dlouhá doba tepelného zpracování 



 - 22 - 

vedla k tomu, ţe docházelo k nadměrné kondenzaci reaktivních frakcí i při relativně nízkých 

teplotách 380-430°C, coţ vedlo k produkci velkých molekul s vysokým bodem měknutí. 

 Diefendorf a Exxon představili extrakci vhodně soustředěnou na zlomek mezofázové 

smoly. Středních distribucí molekulových hmotností a řízených vlastností mezofázové smoly 

bylo moţno docílit tím, ţe se zaměřili na sloţky, které mají různé schopnosti se rozpouštět 

v rozpouštědlech. Vzhledem k tomu, ţe mezofáze má větší hustotu, neţ izotropní fáze, 

mezofázová část klesla ke dnu v podobě sraţeniny a matrice zůstala rozpuštěná. 

Strehlow jako první prohlásil, ţe by mohla být mezofáze oddělena od izotropní fáze 

během tepelného zpracování uhelného dehtu odstřeďováním za vysokých teplot. 

Mochida objevil prostřednictvím analýzy mezofázové smoly, ţe naftenické a krátké 

řetězce alkylových skupiny jsou nezbytné pro udrţení nízkého bodu měknutí mezofázové 

smoly a pro její stabilitu.  

Proto Yamada a Mochida pouţili pro přeměnu hydrogenované smoly na mezofázovou 

zavedení naftenických skupin do původní smoly za pomocí donoru vodíku: rozpouštědla 

tetrahydrochinolinu. Problémem je vysoká cena aromatické hydrogenace.  

Park a spol. navrhli dvoufázový výrobní proces mezofázové smoly a to: zvýšení 

výnosu tak, ţe v první fázi byly vyrobeny mezogenní molekuly pod tlakem za vyšších teplot a 

ve druhé fázi byla efektivita zvýšena vakuem [7]. 

 

1.3.3   Preparace mezofáze v současnosti 

 

 V současnosti najdeme široký rozsah přípravy mezofází. V závislosti na 

poţadovaných vlastnostech výsledného produktu se volí nejvhodnější metody příprav.  

 Jak bylo zjištěno, primární roli ve tvorbě mezofází, hrají látky nerozpustné v chinolinu 

(QI). Účinky QI byly zkoumány pomocí IČ, NMR 
13

C a XRD a výsledky ukázaly, ţe tyto 

látky, které měly podobnou strukturu, jako polyaromatické mezofáze, byly schopny překonat 

vysokou energetickou bariéru, a tím sníţit aktivační energii formace mezofází. Z toho 

vyplynul závěr, ţe QI by mohly působit jako jádra pro růst nových mezofází.  

 Yi-Shuang Yang a spol. [8] vyuţili tohoto poznatku a připravili mezofáze 

z černouhelné smoly následujícím postupem. Černouhelná smola, která obsahovala 4,7 hm. % 

QI, byla karbonizavána v ocelovém reaktoru v dusíkové atmosféře po dobu deseti hodin při 

teplotě 430°C a 370 ot/min. Poté byl reaktor ochlazen na pokojovou teplotu a získané 
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mezofáze byly extrahovány pomocí Soxhletova extraktoru a nakonec promyty acetonem, aby 

byly zbaveny všech nečistot. 

Youjie Yang a spol. [9] studovali vliv pryskyřice na tvorbu mezofází. Tato pryskyřice 

byla izolována z borovice a je pouţitelná v širokém spektru komerčních výrobků. Z 90 % se 

skládá z isomerů kyseliny abietové a z 10 % z dehydroabietové kyseliny. Přísady na bázi 

těchto kyselin působí jako nukleační činidla. V této práci připravovali mezofáze za pomocí 

hnědouhelné smoly a pryskyřice, kdy byla smola smíchána v daném poměru s pryskyřicí, 

pyrolyzována při 450°C (při určité době a rychlosti ohřevu i míchání) v dusíkové atmosféře a 

vzniklé mezofáze byly extrahovány v pyridinu pomocí Soxhletova extraktoru a následně 

promyty acetonem a vysušeny.  

Wang a spol. [10] připravili mezofáze z černouhelné syntetické izotropní naftalenové 

smoly. Částice černého uhlí byly přidány do smoly a tato směs byla po dobu 30. minut 

ponechána v ultrazvukové lázni. Poté byla tato směs karbonizována při 420°C po dobu jedné 

hodiny. Vlhká smola byla extrahovaná  pyridinem za pouţití konvenčního Soxhletova 

přístroje.  

 

1.3.4   Aplikace 

 

Aplikace mezofází má široký rozsah v nejrůznějších odvětvích. Mezofáze můţeme 

aktivovat, expandovat a následně aplikovat nebo mohou být pouţity jako prekurzor 

uhlíkatých výrobků. 

Aktivované mezofáze (AMCMBs) mohou být připraveny chemickou nebo fyzikální 

aktivací. Takto aktivované mezofáze mají velký specifický povrch a tudíţ mohou být 

vynikajícími sorbenty, tzv. „super aktivní uhlí―. Obecně jsou AMCMBs unikátní jemné 

granule o velikostech 1-40 μm, které mohou díky svým rozměrům a práškovité formě, 

zabránit problémům konvenčních aktivovaných uhlíkových materiálů (drcení a mletí). Avšak 

téměř všechny AMCMBs s velkou plochou specifického povrchu (>2500 m
2/g) se skládají 

převáţně z mikropórů a tudíţ mohou nastat problémy při adsorpci plynů s velkými 

molekulami. Proces chemické aktivace ovlivňuje mnoho parametrů. Např. s rostoucí aktivační 

teplotou klesají výnosy aktivované fáze, avšak klesající hodnota je malá, coţ naznačuje to, ţe 

struktura MCMBs je stabilní. S rostoucí aktivační teplotou také dochází k tomu, ţe se mění 

struktura aktivované látky, z mikroporézní látky se stává látka mezoporézní. Nejlepší 

aktivační teplota je okolo 900°C, kdy jsou získány největší specifické povrchy [11]. 
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Shen a spol. [11] připravili AMCMBs (obr. 10) chemickou aktivací KOH. Prvním 

krokem aktivace bylo promíchání mezofází s KOH v daném poměru a poté byla tato směs 

zahřívána na 850-900°C v dusíkové atmosféře. Po vychladnutí byl vzorek promyt zředěnou 

HCl, destilovanou vodou a vysušen ve vakuu. Následně byl vzorek opět zahříván po dobu 

jedné hodiny na teplotu 800°C. Následnými analýzami zjistili, ţe aktivací KOH lze připravit 

AMCMBs s plochou větší, neţ 2500 m
2
/g a s obsahem mezopórů minimálně 50 %. Zvýšením 

aktivační teploty na 850-950°C nebo upravením poměru KOH/MCMBs (3-10) docílili toho, 

ţe mezopóry byly mnohem vyvinutější. Výsledné AMCMBs měly vysoký celkový objem 

pórů.   

 

 
Obr. 10. SEM: AMCMBs [11] 

 

 Mora a spol. [12] zkoumali chemickou aktivaci mezofází pomocí KOH, LiOH a 

NaOH. Ukázalo se, ţe LiOH není vhodným aktivačním činidlem, kdeţto aktivací pomocí 

KOH a NaOH získaly mezofáze s velkým specifickým povrchem aţ 3000 m
2/g. Nejlepším 

aktivačním činidlem je KOH, pouţitím KOH jako aktivačního činidla vznikají velké 

specifické povrchy a vhodná pórovitost. 

 Expandované mezofáze (EMCMBs) nacházejí největší uplatnění v elektrotechnice, a 

to především v Li-ion bateriích. Konvenční anodové materiály (koks, grafit) mají některé 

nevýhody. Grafitový materiál má nízkou porozitu, coţ do značné míry omezuje schopnost 

lithiových iontů se dostat k anodě. Oproti tomu má koks velkou porozitu, ale takovéto 

elektrody vyţadují další pojiva ke zvýšení elektrické vodivosti, coţ vede k niţší energetické 

hustotě baterií.  EMCMBs s vhodnou porozitou mají vysoké průtočné kapacity a dobrou 

stabilitu cyklu pro velké proudové hustoty [13]. 
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 Shubin Yang a spol. [13] připravili expandované mezofáze (obr. 11) z grafitizovaných 

MCMBs chemickou metodou. Ke grafitizovaným MCMBs byla přidána směs koncentrované 

kyseliny sírové (96%) a koncentrované kyseliny dusičné (65%) a tato směs byla míchána. Po 

30 minutách byl k této směsi přidán KMnO4 a FeCl3 a nakonec byla tato odfiltrovaná a 

promytá směs zahřána na 900°C v trubkové peci. 

  Na výsledný expandovaný objem měl významný vliv reakční čas, podíl kyseliny 

dusičné a sírové a také morfologie MCMBs.  

 Li-ion baterie s anodami z EMCMBs vykazovaly výbornou vysokorychlostní 

vybíjecí/nabíjecí kapacitu (260 mAh/g) a dobrou stabilitu cyklu.  

 

 
Obr. 11. Fotografie ze skenovacího elektronového mikroskopu: a) nedotčené MCMBs,  

b) EMCMBs 12h, c) EMCMBs 24h a d) EMCMBs 96h [13] 

 

 MCMBs mohou být pouţity jako prekurzor pro uhlíkaté materiály, např. pro výrobu 

grafitu (grafenových vrstev) či mezofázových vláken.  
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Uhlíkatá vlákna z mezofáze mají vysoký Youngův modul pruţnosti a průměrnou 

pevnost. Mezofáze, která obsahuje vysoký podíl asfaltenů, nabízí lépe uspořádanou strukturu 

pro finální vlákno neţ izotropní smola. Vzniká termální nebo katalytickou polymerací vhodné 

smoly. Na její vznik má však vliv velké mnoţství faktorů, především podíly lehčích 

prchavých sloţek, látek nerozpustných v chinolinu. Schopnost smoly vyvíjet v řízeném 

ohřevu (400-500°C) tekuté krystaly mezofáze je významnou vlastností, umoţňující její 

vyuţití právě pro výrobu uhlíkatých vláken. V současné době se pro tyto účely vyuţívá 

mezofázových smol, které tvoří převáţně látky s velkou molekulovou hmotností a s malým 

podílem postranních řetězců. 

 Výrobní proces vláken z mezofáze (obr. 12) lze rozdělit do následujících kroků: 

 

• polymerizace izotropní smoly pro výrobu mezofáze 

• předení mezofáze pro získání prefabrikátu vláken 

• tepelné vytvrzování prefabrikátu vláken 

• karbonizace a grafitizace vytvrzených vláken k získání vysokého 

modulu v tahu uhlíkatých vláken 

 

 
Obr. 12. Schéma výroby uhlíkatých vláken ze smoly  

 

Smola je ohřána na teplotu okolo 400°C a její struktura je transformována z izotropní 

na mezofázovou. Tuto můţeme charakterizovat tím, ţe se skládá z velkých polyaromatických 

molekul, které mohou tvořit fragmenty s orientovanými zárodky vrstev v paralelním kladu.  
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Mezofáze smoly je tavena a spřádána na mono popř. multivláknové přadné trysce 

zahřáté na 300-400°C v inertní atmosféře. Vlákna předená za vyšších teplot mají lepší 

mechanické vlastnosti v tahu, neţ vlákna nízkoteplotní (340°C). V tomto stadiu je vlákno 

termoplastické a je potřebné tepelné vytvrzení (předchází se tím slepení vláken). Vytvrzování 

je prováděno v kyslíkové atmosféře nebo za přítomnosti oxidačních kapalin při 300°C. 

Vytvrzená vlákna jsou karbonizována při teplotě do 1000°C. Tento proces je prováděn 

pozvolna, aby bylo zamezeno prudkému úniku plynu, a tím vzniku bublin a trhlin. Po 

karbonizaci následuje tepelný ohřev na cca 3000°C a tímto je stabilizována finální struktura a 

vlastnosti výsledného vlákna [14]. 

Grafenová vrstva je základní stavební jednotkou grafitové struktury. Kaţdý atom 

uhlíku v grafenové vrstvě je vázán se třemi sousedícími atomy uhlíku kovalentními σ-

vazbami, vytvořenými hybridními orbitaly sp2 [14]. Grafenové vrstvy jsou povaţovány za 

„nejtenčí materiál ve vesmíru― s obrovským potenciálem aplikace a vzhledem ke své velké 

citlivosti, mechanické tvrdosti, elektrické vodivosti atd. přilákaly velkou pozornost odborníků 

celého světa. 

Kong a spol. [15] vyrobili grafenové vrstvy z MCMBs pomocí oxidace, rychlé 

expanze a vystavení ultrazvuku. Jako oxidant byl pouţit KMnO4. MCMBs o průměrné 

velikosti 12 μm byly přidány do koncentrované chlazené H2SO4 a za stálého míchání a 

chlazení byl přidán KMnO4. Po dalších úpravách (přidání destilované vody, ohřev, promytí 

H2O2) byly pevné produkty odděleny odstředěním, opakovaně promyty HCl a následně 

vysušeny při 65°C přes noc. Vysušený produkt byl poté rychle vloţen do muflové pece 

vyhřáté na 1050°C a tím byly získány EMCMBs. Tyto EMCMBs pak byly smíchány 

s ethanolem a při 600W se tato směs byla vystavena po dobu pěti hodin ultrazvukovému 

míchání. Poţadované grafenové vrstvy byly získány po vakuovém vysušení. Na obr. 13 je 

znázorněn průběh výroby grafenových vrstev. 
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Obr. 13. SEM: a) MCMBs, b) EMCMBs, c) grafenové vrstvy [15] 

 

  

1.4   Mikrovlnný ohřev 

 

 Mikrovlny byly objeveny okolo roku 1940 na univerzitě v anglickém Birminghamu. 

Poprvé byly mikrovlny vyuţity v radaru za II. světové války. V roce 1947 si všiml 

zaměstnanec americke firmy Raytheon (výrobce radaru), ţe se mu v blízkosti radaru roztavila 

čokoláda. To ho přivedlo k myšlence zkonstruovat mikrovlnou troubu. První patent byl podán 

v roce 1952. První mikrovlnná trouba se objevila v roce 1961. K masovému rozšíření přispěla 

japonská technologie sériové výroby magnetronů v 80. letech 20. století [16]. 

 Mikrovlnné záření je část elektromagnetického spektra (obr. 14) v oblasti vlnových 

délek  od 1 cm do 1 m nebo frekvencí od 30 GHz do 300 MHz.  

 
Obr. 14. Spektrální graf elektromagnetického vlnění [16] 
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 Protoţe mikrovlnné pásmo leţí mezi kmitočty klasické radiotechniky a optickými 

kmitočty, má ve spektru elektromagnetických vln zcela zvláštní postavení. Vzhledem ke své 

poloze se u nich projevují jak vlastnosti radiových vln, tak i optické vlastnosti (z teorie 

elektrických obvodů jsou to např. odpor, vodivost, impedance, z fyziky pak koeficient odrazu, 

přenosu, index lomu apod.) [16].  

 

1.4.1   Princip mikrovlnného ohřevu 

 

 Z hlediska materiálu a jeho interakce s mikrovlnným zářením existují tři moţnosti: 

• transparentní-vlny materiálem projdou bez reakce (sklo) 

• absorpční-energie mikrovlnného záření je přeměněna na tepelnou 

energii (voda) 

• odráţející-vlny jsou odráţeny zpět do prostředí (kovy) 

 

Nejdůleţitější pro laboratorní syntézu je absorpční ohřev. Proces, při kterém dochází 

k absorpci mikrovlnného záření látkami, se nazývá dielektrický ohřev. Molekuly mající 

permanentní dipólový moment (např. voda) pod vlivem mikrovlnného pole mění svoji 

orientaci (obr. 15) [16, 17]. 

 

 
Obr. 15. Změny orientace molekuly vody vyvolané elektrickým polem [17] 

  

Voda je polární látka se záporným nábojem na atomu kyslíku a kladným nábojem na 

atomech vodíku. V normálním stavu jsou molekuly vody v neuspořádaném stavu. V 

elektrickém poli dochází k orientaci molekul podle polarity (kladná část k zápornému pólu, 
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záporná část ke kladnému pólu). Polarita vysokofrekvenčního elektromagnetického pole se 

mění více neţ 10
9krát za sekundu. To vyvolá oscilační vibrace, molekuly se rozkmitají a 

naráţejí na sebe, coţ se projeví přeměnou mikrovlnné (elektromagnetické) energie na 

tepelnou (kinetickou) [16]. 

V mikrovlnné terminologii jsou dva základní ohřevy — objemový a selektivní.  

Při objemovém ohřevu dochází (oproti klasickému ohřevu, kdy teplo přestupuje 

z povrchu dovnitř) k ohřevu v celém objemu zevnitř ven. To přispívá k rovnoměrnosti ohřevu, 

ale záleţí na tvaru, velikosti a sloţení materiálu. Také záleţí na teplotním profilu, který je 

opačný, neţ u klasického ohřevu. Nejvyšší teplota je uvnitř a klesá směrem k povrchu. 

K selektivnímu ohřevu dochází u vícesloţkových materiálů a k ohřevu dochází jen u 

sloţky, která absorbuje mikrovlny (obsahuje polární molekuly). Neabsorbující sloţka se 

neohřívá, nebo se ohřívá jen vedením tepla od sloţky ohřáté, např. voda-tuk.  

V důsledku nerovnoměrného ohřevu, popř. nehomogenity mikrovlnného pole můţe dojít 

k tzv. lokálnímu přehřátí. Mikrovlnné pole rozptýlené v prostoru pece není nikdy zcela 

homogenní. Existují totiţ místa s vyšší a niţší intenzitou, tzv. „hot spots―, které mohou 

způsobit lokální spálení materiálu. V kuchyňských mikrovlnných troubách se tento jev 

eliminuje rotačním talířem, v průmyslových zařízeních pohyblivým pásem. 

Dalším výjimečným problémem je teplotní úlet. K tomu můţe dojít tehdy, kdy síla 

absorpce mikrovln prudce stoupá s teplotou, např. u práškových kovů [16]. 

 

1.4.2   Použití mikrovlnného záření v syntéze 

 

V posledních letech se stále častěji setkáváme s pouţitím mikrovln v organické 

syntéze. Reakce při ozařování mikrovlnným zářením probíhají extrémně rychle (obyčejně 

jsou kompletní během několika minut) a vyţadují poměrně jednoduché zařízení tj. 

modifikované mikrovlnné trouby pro laboratorní účely.  

Vyuţívání mikrovln v laboratořích má mnohé výhody: 

 

Rychlost reakcí  

 syntézy ve velmi krátkém čase (několik minut) 

Reprodukovatelnost 

 zlepšení čistoty produktů 

 dokonalejší teplotní homogenita 
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 vynikající přenos energie 

Produktivita a náklady 

 vyšší výtěţky reakcí 

 syntézy s malými objemy rozpouštědel nebo bez rozpouštědel 

Bezpečnost 

 dokonalá kontrola a monitorování procesu (výkon, teplota °C) 

 syntézy za normálního (atmosférického) tlaku 

Teplotní aspekt 

 dosaţení vysoké a homogenní teploty 

 ţádné lokální přehřívání 

 minoritní rozklad produktu a omezení sekundárních reakcí 

 

Za podmínek mikrovlnného ozařování jsou lehce těkavé látky, jako metylalkohol 

apod. jednoduše odstranitelné rychlým odpařením. Tímto postupem není potom zapotřebí celý 

komplex reakčních metod jako azeotropní destilace, přidávání molekulového síta nebo 

částečné sníţení tlaku, aby reakce dobře probíhala.  

Popularita mikrovlnného ohřevu pro organickou syntézu se zvýšila do té míry, ţe v 

současné době tvoří základ celé řady komerčních systémů. Mikrovlnné trouby poskytují 

čistou a levnou alternativu ke konvenční olejové lázni. Velice pohodlně můţe reakce probíhat 

za atmosférického tlaku v pecních systémech s refluxem, které byly upraveny tak, aby pojaly 

odpovídající chladič. Polární rozpouštědla jsou nezbytná pro mikrovlnný ohřev a tomu je 

často nutné přizpůsobit rozpouštědlové systémy v syntetické reakci. Při náhradě 

rozpouštědlových systémů pro mikrovlnné syntézy se často stává, ţe je vyuţíván vyšší bod 

varu rozpouštědla. Tím bylo moţné zvýšit účinnost velkého počtu syntéz. 
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2.   Experimentální část 

 

2.1   Zaměření a cíl 

 

 Cílem mé diplomové práce bylo připravit mezofázovou smolu a vypracovat metodiku 

její přípravy. 

 

2.2   Použité chemikálie 

 

černouhelná smola S090  DEZA a.s, Valašské Meziříčí 

pyridin     p.a., Lachema 

chinolin    p.a., Lachema 

toluen     p.a., Penta 

aceton     p.a., Penta 

 

2.3   Charakterizace původního vzorku smoly 

 

 Stanovila jsem základní parametry (bod měknutí, látky nerozpustné v toluenu, 

chinolinu a pyridinu) vzorku černouhelné smoly S090 a tyto hodnoty uvádím v tabulce 4.  

 

2.3.1   Stanovení bodu měknutí 

 

 Bod měknutí smoly jsem stanovovala metodou tyčinka-krouţek (obr. 16). Vzorek 

smoly jsem rozetřela v třecí misce, takto rozetřený vzorek jsem vpravila do kelímku a 

zahřívala, dokud smola nebyla kapalná. Jakmile byla smola kapalná, nalila jsem ji do čtyř 

krouţků a v těchto krouţcích nechala ztuhnout. Krouţky s tuhými vzorky smoly jsem umístila 

do stojánků, do středů krouţků se smolou jsem umístila tyčinky s hmotností 45 g a do středu 

stojánků jsem umístila teploměr. Stojánek jsem poté umístila do kádinky s glycerolem, 

kádinku jsem vloţila na magnetickou míchačku a zahřívala rychlostí cca 5°C/min tak dlouho, 

dokud se, vlivem tlaku tyčinky na smolu, deformovaná smola nedotkla spodní destičky 
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stojánku. V tom okamţiku jsem z teploměru odečetla hodnotu bodu měknutí smoly. Glycerol 

jsem zvolila z toho důvodu, ţe některé druhy smol mají vyšší teplotu bodu měknutí, neţ je 

100°C a tudíţ by to ve vodní lázni nebylo proveditelné.  

 

 
Obr. 16. Přístroj na stanovení bodu měknutí metodou tyčinka-kroužek; 1) kroužek, 2) tyčinka, 

3) lázeň, 4) kádinka, 5) opěrné destičky stojánku, 6) teploměr [18] 

 

 

2.3.2   Stanovení nerozpustných látek 

 

 Jedná se o izolaci skupiny látek, která je, popř. není rozpustná v konkrétním 

rozpouštědle.  

 

Stanovení TI 

  

 Vzorek smoly jsem si rozetřela ve třecí misce na jemný prášek. Do Erlenmeyerovy 

baňky jsem naváţila 1 g vzorku smoly a vpravila do ní 100 ml toluenu. Erlenmeyerovu baňku 

jsem umístila do ultrazvukové lázně s horkou vodou pod zpětný chladič a půl hodiny jsem 

tento vzorek vystavila ultrazvuku. Po půl hodině působení ultrazvuku jsem vzorek zfiltrovala 

a to tak, ţe jsem skleněný filtr s póry 0,7 μm promyla horkým toluenem, poté jsem obsah 

baňky kvantitativně převedla na filtr a usazeninu na filtru jsem promývala horkým toluenem 
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tak dlouho, dokud se filtrát neodbarvil. Nakonec jsem skleněný filtr vysušila v sušárně a 

zváţila.  

 

Stanovení QI 

 

 Vzorek smoly jsem si rozetřela ve třecí misce na jemný prášek. Do Erlenmeyerovy 

baňky jsem naváţila 0,5 g vzorku smoly a vpravila do ní 30 ml chinolinu. Erlenmeyerovu 

baňku jsem umístila do ultrazvukové lázně s horkou vodou pod zpětný chladič a půl hodiny 

jsem tento vzorek vystavila ultrazvuku. Po půl hodině působení ultrazvuku jsem vzorek 

zfiltrovala a to tak, ţe jsem skleněný filtr s póry 0,7 μm promyla horkým chinolinem, poté 

jsem obsah baňky kvantitativně převedla na filtr a usazeninu na filtru jsem promývala horkým 

chinolinem tak dlouho, dokud se filtrát neodbarvil. Nakonec jsem skleněný filtr vysušila 

v sušárně a zváţila.  

 

Stanovení PI 

 

 Vzorek smoly jsem si rozetřela ve třecí misce na jemný prášek. Do Erlenmeyerovy 

baňky jsem naváţila 0,5 g vzorku smoly a vpravila do ní 30 ml pyridinu. Erlenmeyerovu 

baňku jsem umístila do ultrazvukové lázně s horkou vodou pod zpětný chladič a půl hodiny 

jsem tento vzorek vystavila ultrazvuku. Po půl hodině působení ultrazvuku jsem vzorek 

zfiltrovala a to tak, ţe jsem skleněný filtr s póry 0,7 μm promyla horkým pyridinem, poté 

jsem obsah baňky kvantitativně převedla na filtr a usazeninu na filtru jsem promývala horkým 

pyridinem tak dlouho, dokud se filtrát neodbarvil. Nakonec jsem skleněný filtr vysušila 

v sušárně a zváţila.  

Hodnoty látek nerozpustných v pyridinu připravených vzorků uvádím v tabulce 5.  

 

2.4   Příprava mezofází mikrovlnným ohřevem 

 

 Studovala jsem vliv mikrovlnného záření na tvorbu mezofáze. Pouţívala jsem vzorek 

černouhelné smoly S090 dodané firmou DEZA, a.s., Valašské Meziříčí, který jsem zahřívala 

v upravené mikrovlnné peci (obr.17, 18 a 19).  

U kaţdého vzorku jsem pouţila naváţky 15 g a před samotným zahříváním jsem 

smolu ve skleněné ampuli rozehřála v sušárně na cca 160°C. Následně jsem ampuli 
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s rozehřátou smolou vloţila do upravené mikrovlnné pece a zahřívala. Měnila jsem délky 

ohřevu, výkony mikrovlnné pece, část vzorků byla při ohřevu míchána dusíkem a část vzorku 

byla ohřívána bez dusíku. Poslední dva vzorky byly v mikrovlnné peci ohřívány s upraveným 

podstavcem.  

V průběhu samotného ohřevu jsem měřila a zaznamenávala kaţdých pět minut 

termočlánkem teplotu smoly uvnitř pece. 

Podmínky ohřevu jsou zaznamenány v tabulce 3 a jejich grafické znázornění 

teplotních průběhů je znázorněno v grafu 1. V grafu 2 jsou zobrazeny teplotní průběhy při 

440W a v grafu 3 při 600W. 

 

 
Obr. 17. Upravená mikrovlnná pec pro ohřev smoly 
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Obr. 18. Detail mikrovlnné pece (s neupraveným podstavcem) 

 

 
Obr. 19. Detail mikrovlnné pece (s upraveným podstavcem) 
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Tab. 3. Podmínky mikrovlnného ohřevu 

Vzorek 
Výkon 

(W) 

Čas 

(min) 
Specifikace 

001 600 30 s N2 

002 600 20 s N2 

003 600 15 s N2 

004 440 30 s N2 

005 440 20 s N2 

006 440 40 s N2 

007 440 40 bez N2 

008 600 30 bez N2 

009 600 20 bez N2 

010 600 30 
bez N2 

s upraveným podstavcem 

011 600 40 
bez N2 

s upraveným podstavcem 

012 600 35 
bez N2 

s upraveným podstavcem 

 

 

2.5   Izolace mezofází 

 

Postup I 

 Zchladlou smolu upravenou mikrovlnným ohřevem jsem rozetřela v třecí misce. Do 

Erlenmeyerovy baňky jsem naváţila cca 3 g rozetřené smoly a vpravila 80 ml pyridinu. 

Erlenmeyerovou baňku s touto směsí jsem umístila do ultrazvukové lázně s horkou vodou pod 

zpětný chladič, kde jsem ji ponechala 30 minut. Po této době jsem obsah baňky kvantitativně 

převedla do dvou skleněných ampulí a vloţila do odstředivky. Vzorek byl odstřeďován 15 

minut při 3000 ot/min. Po odstředění jsem vzorek promyla acetonem a převedla do 

Erlenmeyerovy baňky. Směs acetonu a smoly jsem opět umístila do ultrazvukové lázně, kde 

byla ponechána 15 minut a následně odstředěna. Takto odstředěné vzorky jsem zfiltrovala 

přes skleněný filtr s póry 0,7 μm a vysušila. 
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Postup II 

 Pro izolaci mezofází byl pouţit Soxhletův extraktor.  

 Rozetřený vzorek upravené smoly byl vloţen do extrakční patrony Soxhletova 

přístroje, kde byl extrahován pyridinem tak dlouho, dokud přepadem Soxhletova přístroje 

neprotékala čirá tekutina. Po extrakci byl vzorek vyjmut z extrakční patrony a vysušen. 

 

2.6   Charakterizace mezofází 

 

 Vzorky izolovaných mezofází byly zaslány na rastrovací elektronovou mikroskopii a 

na odrazový mikroskop.  

 

2.6.1   Rastrovací elektronová mikroskopie 

 

 Pro stanovení detailního rozboru morfologie částic byl v laboratořích VÚHŢ Dobrá 

vyuţit rastrovací elektronový mikroskop (REM) Quanta 450 FEG s autoemisním zdrojem, 

který umoţňuje generovat a snímat dostupné informace z povrchů vodivých a nevodivých 

materiálů. Zobrazení vzorků v REM bylo provedeno vzhledem k poţadované kvalitě při 

zvětšení 5000krát ve vysoko vakuovém reţimu.  

Fotografie z rastrovací elektronové mikroskopie uvádím v kapitole 3. 

 

2.6.2   Odrazová mikroskopie 

 

 Pro porovnání s REM byl pořízen snímek (obr. 27) vzorku 010 z odrazové 

mikroskopie, která byla proveden na VŠB-TUO. 
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3.   Výsledky a diskuze  

  

Charakterizace původního vzorku smoly 

 

Jako první jsem charakterizovala vzorek neupravené smoly S090 viz. tab. 4. 

 

Tab. 4. Parametry smoly S090 

Vzorek 
Bod měknutí 

(°C) 

TI 

(%) 

QI 

(%) 

PI 

(%) 

původní smola S090 86°C 27,5 5,7 15,2 

 

Mikrovlnný ohřev 

 

 Vzorky byly zahřívány za různých podmínek (viz. tab. 3). Vzorky 001, 002 a 003 byly 

zahřívány v mikrovlnné peci při 600W a byly promíchávány dusíkem. Vzorky 004, 005 a 006 

byly v mikrovlnné peci zahřívány při 440W a rovněţ promíchávány dusíkem. Vzorek 007 byl 

zahříván při 440W bez dusíku a vzorky 008 a 009 při 600W bez dusíku. Vzorky 010, 011 a 

012 byly zahřívány v mikrovlnné peci při 600W, bez dusíku a s upraveným podstavcem. 

Porovnání upravené a neupravené podloţky je na obr. 20. Nový podstavec (obr. 20) byl 

upraven tak, aby ampule se vzorkem smoly byla méně zpuštěná do podstavce.  

 

 
Obr. 20. Porovnání podstavců; vlevo původní, vpravo upravený 
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Teplotní průběhy všech vzorků jsou zobrazeny v grafu 1.  

 

Graf 1: Teplotní průběhy všech zahřívaných vzorků 
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Z grafu 1 je patrné, ţe vzorky 010, 011 a 012 mají výrazně vyšší teploty, neţ všechny 

ostatní vzorky, coţ je způsobeno úpravou podstavce ampule. Takto upravený podstavec 

způsobil to, ţe smola v ampuli byla přímo vystavena mikrovlnnému záření, více toto 

záření absorbovala a tím bylo docíleno ohřevu vzorků na vyšší teploty. Vzorky zahřívány 

při 440W (ve spodní části grafu) mají niţší teploty, neţ vzorky zahřívány na 600W (v 

horní části grafu). Tvar křivek je asymptotický, tudíţ nedocházelo k nekontrolovatelnému 

teplotnímu úletu, ale k ustálení teploty. 
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Graf 2: Teplotní průběhy vzorků zahřívaných při 440W 

140

190

240

290

340

390

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

t (min)

T
 (

°C
)

004 s N2 005 s N2 006 s N2 007 bez N2  
 V grafu 2 jsou zaznamenány teploty smoly při mikrovlnném ohřevu a výkonu 400W. 

Vzorek 007, který byl jako jediný zahříván bez dusíku, dosahoval vyšších teplot, neţ vzorky 

s dusíkem.  

 

Graf 3: Teplotní průběhy vzorků zahřívaných při 600W 
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 V grafu 3 jsou zaznamenány teploty smoly při mikrovlnném ohřevu (600W). Jak jiţ 

bylo zmíněno, jednoznačně nejvyšších teplot dosahují vzorky 010, 011 a 012, které byly 

zahřívány na upraveném podstavci. U ostatních vzorků jiţ není vidět vliv ohřevu s dusíkem či 

bez něj. Průběhy teplot mají stejný tvar-prudký nárůst teploty a pomalé ustavování teploty. 

 

Stanovení PI všech připravených vzorků  

   

 Obsahy látek nerozpustných v pyridinu všech vzorků jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tab. 5. Obsah látek nerozpustných v pyridinu 

Vzorek Podmínky ohřevu PI (%) 

původní smola S090 bez ohřevu 15,2 

001 600W, 30 min, s N2 25,9 

002 600W, 20 min, s N2 22,5 

003 600W, 15 min, s N2 22 

004 440W, 30 min, s N2 19,5 

005 440W, 20 min, s N2 18,5 

006 440W, 40 min, s N2 21,9 

007 440W, 40 min, bez N2 30,9 

008 600W, 30 min, bez N2 39 

009 600W, 20 min, bez N2 26,1 

010 600W, 30 min, bez N2, upravený podstavec 55,9 

011 600W, 40 min, bez N2, upravený podstavec 63,1 

012 600W, 35 min, bez N2, upravený podstavec 58 

 

 Z tabulky 5 je zřejmé, ţe s rostoucím výkonem i délkou ohřevu roste mnoţství látek 

nerozpustných v pyridinu.  

Při mikrovlnném ohřevu (600 W s N2) vzrostl obsah PI po 15 min na 22 %, po 20 min 

na 22,5 % a po 30 min na 25,9 % oproti původní smole, která měla obsah PI 15,2 %. Při 

440W s N2 obsah PI vzrostl po 20 min na 18,5 %, po 30 min na 19,5 % a po 40 min na 21,9 

%. Při 440W bez N2 byl po 40 min obsah PI 30,9 %, tudíţ oproti ohřevu za stejných 

podmínek s dusíkem obsah těchto látek vzrostl o 9 %. Při 600W bez pouţití dusíku vzrostl 

obsah PI po 20 min z 22,5 % (600W s dusíkem) na 26,1 % a po 30 min z 25,9 % (600W s 
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dusíkem) na 39 %. Z čehoţ vyplývá závěr, ţe dusík zpomaluje průběh chemických reakcí 

vedoucích ke zvýšení obsahu látek v pyridinu nerozpustných. Při ohřevu smoly (600W) 

v upraveném podstavci se obsah PI zvýšil ještě více. Po 30 min byl PI 55,9 %, po 35 min 58 

% a po 40 min byl obsah PI 63,1 %. 

 

V tabulce 6 jsou zaznamenány výtěţky mezofází vybraných vzorků a v grafu 4 jsou 

zobrazeny jejich teplotní průběhy. 

 

Tab. 6. Výtěžky mezofází vybraných vzorků  

Vzorek 
Výkon 

(W) 

PI 

(%) 

PI původní S090 

(%) 
 

Výtěžek mezofází 

(%) 

004 400 19,5 15,2 4 20 

001 600 25,9 15,2 10,7 41 

008 600 39 15,2 23,8 61 

010 600 55,9 15,2 40,7 72,8 

011 600 63,1 15,2 47,9 75,9 

 

Graf 4: Teplotní průběhy vybraných vzorků 
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Charakterizace mezofází 

 

 Izolované mezofáze byly odeslány na rastrovací elektronovou mikroskopii. 

 

 
Obr. 21. REM: Vzorek smoly S090 

 

 Na obrázku 21 je zobrazena fotografie vzorku smoly S090 z REM. Na snímku jsou 

patrné, kromě čistých lomových ploch, primární látky nerozpustné v chinolinu, jeţ jsou 

prakticky neoddělitelné od sferulí srovnatelných rozměrů. Proto se vyskytují i na snímcích po 

ohřevu a extrakci. 
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Obr. 22. REM: Vzorek 004 
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Obr. 23. REM: Přečištěný vzorek 004 

 

 Vzorek 004 byl ohříván při 440W a u tohoto vzorku byly při ohřevu zaznamenány 

nejniţší teploty. Velikost sferulí vzniklých mezofází (obr. 22) je menší neţ 1 μm. Z celkového 

vyextrahovaného mnoţství tvoří jen 20 % (viz. tab. 6) nově vzniklá mezofáze a zbylých 80 % 

jsou původní látky nerozpustné v chinolinu (beztvaré). Tento vzorek jsem poté přečistila (opět 

metodou ultrazvuku a odstředění) a z obr. 23 jsem se ujistila, ţe poměr vzniklé mezofáze 

zůstal stejný. 
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Obr. 24. REM: Vzorek 001 

  

U vzorku 001 (viz. obr. 24), který byl zahříván při 600W, nezpůsobil mírný nárůst 

teploty oproti vzorku 004 signifikantní nárůst sferulí, ale projevilo se to vyšším výtěţkem, a 

to 41 %.  
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Obr. 25: REM: Vzorek 008 

 

 Vzorek 008 je zobrazen na obrázku 25. Porovnáním vzorků 001 (600W s N2) a 008 

(600W bez N2) jsem dospěla k závěru, ţe zvýšení teplot vedlo k viditelnému zvětšení sferulí i 

výtěţku. Výtěţek mezofází u vzorku 008 činil 61 %. 
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Obr. 26. REM: Vzorek 010 

 

Vzorek 010 byl zahříván při 600W a teploty ohřevu byly vysoké. U tohoto vzorku je 

podstatný prudký náběh teplot (42°C/min v prvních minutách ohřevu). Zvýšení teploty a 

rychlosti jejího nárůstu se projevilo vysokým výtěţkem mezofáze-72,8 %. Při srovnání se 

vzorky 001 a 008 se nepotvrdil trend zvětšování sferulí se zvyšováním cílové teploty. 

Průměrná velikost sferulí je menší neţ 1 μm. Tento jev je způsoben prudkým nárůstem teploty 

a v důsledku toho i rychlejším zvyšováním viskozity, jeţ znesnadňuje koalescenci sferulí a 

jejich růst.  
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Obr. 27. Snímek vzorku 010 z odrazového mikroskopu 

 

 Na obr. 27 je snímek z odrazové mikroskopie vzorku 010. Na okrajích sferulí jsou 

vidět primární nerozpustné látky v chinolinu. Velikost sferulí je v tomto případě pouze 

orientační, jelikoţ odrazová mikroskopie neumoţňuje snímat vzorky trojrozměrně, tak jako je 

tomu u REM (popř. SEM). 
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Obr. 28. REM: Vzorek 011 

 

 Ohřev vzorku 011 probíhal při 600W po dobu 40 minut. Prodlouţení času oproti 

vzorku 010 o 10 minut vedlo ke zvýšení výtěţku o 3,1 % na 75,9 %. Podstatně mírnější nárůst 

teplot v prvních minutách ohřevu (28,6°C/min) umoţnil nerušený růst a koalescenci sferulí, 

jejichţ výsledná velikost se pohybuje okolo 30 μm.  

Na snímku jsou patrny úlomky sferulí a jiné nečistoty. Původní vzorek 011 byl 

izolován pomocí postupu I, coţ je extrakce pyridinem v ultrazvukové lázní a následné 

odstředění. Při tomto postupu mohlo docházet k degradaci mezofází ultrazvukem, tudíţ jsem 

se rozhodla pouţít postup II-extrakci v Soxhletově přístroje. Na obr. 28 je zobrazena 

fotografie z REM vzorku 011 po extrakci v Soxhletově přístroji.  
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Obr. 29. REM: Vzorek 011 extrahován Soxhletovým přístrojem 

 

 Z obr. 29 je patrné, ţe výskyt nečistot zůstal nezměněn. Povrch sferulí jeví známky 

narušení dlouhodobým působením extrakčního činidla za zvýšené teploty.  
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4.   Závěr 

 

1) V teoretické části jsem zpracovala rešerši k problematice mezofází a jejich metodiky 

příprav. 

 

2) V praktické části jsem se zaměřila na přípravu a izolaci mezofází při pouţití mikrovlnného 

ohřevu. Získané mezofáze měly velikosti sferulí od cca 0,5 μm do cca 30 μm. 

 

3) Studovala jsem vliv teplot a reakčních časů na vznik a tvorby mezofází.  

• Teploty pod 350 °C vedou k velmi malému výtěţku mezofází (okolo 20%). 

• U teplot kolem 350°C (a mírně nad) se výtěţek zvyšuje. Projevuje se zvětšování 

průměru sferulí se zvyšováním cílové teploty ohřevu. 

• U teplot nad 400°C při delší expozici vede růst a koalescence sferulí aţ k velikostem 

30 μm za předpokladu mírného náběhu teplot. 

• Prudký nárůst teplot i nad úroveň 400°C způsobuje zastavení růstu velikosti sferulí a 

vede k získání "jemnozrnné" mezofáze o velikostech sferulí pod 1 μm. 

• Se zvětšujícím se průměrem sferulí dochází k jejich častějším deformacím a 

odchylkám od ideálního kulovitého tvaru 
 

4) Mezofáze jsem zkoušela izolovat dvěma postupy.  

• Postup I, kterým jsem izolovala mezofáze pomocí ultrazvuku, odstředění a následné 

filtrace vykazoval nedostatky v tom ţe, vlivem odstředění nedošlo k odseparování 

nečistot malých rozměrů, které u jiné metody procházejí filtrem či fritou. Naopak 

výhodou ultrazvukové exktrakce je, ţe je mnohem rychlejší a nehrozí vzkypění, ke 

kterému u extrakce pyridinem občas dochází . 

• Mezofáze při postupu II byly extrahovány pyridinem v Soxhletově přístroji. Takto 

izolované mezofáze vykazovaly silné narušení povrchu mezofází vlivem 

dlouhodobého působení extrakčního činidla za zvýšené teploty.  

 

5) Z těchto poznatků vyplývá závěr, ţe při pouţití mikrovlnného ohřevu, je pro tvorbu 

mezofází důleţitý optimální reakční čas, vhodně zvolený nárůst teplot v počátečních 

minutách ohřevu a při izolaci mezofází je vhodné pouţít Soxhletův přístroj. 
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AMCMBs aktivované mesocarbon microbeads 

AO  anthracenový olej 

EMCMBs expandované mesocarbon microbeads 

FLF  fluorenová frakce 

IČ  infračervená spektroskopie 

K.K.   metoda kulička-krouţek 

K.S.   Kraemer-Sarnova metoda 

K.T  metoda krouţek-tyčinka 

KO  karbolový olej 

LO  lehký olej 

MCMBs mesocarbon microbeads 

MNF  methylnaftalenová frakce 

NMR  nukleární magnetická rezonance 

NO  naftalenový olej 
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