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1. Úvod 

Nanotechnologie jsou v současnosti dynamicky se rozvíjejícím vědecko-technickým oborem. 

Nanotechnologie přinášejí stávajícím materiálům nové, úžasné vlastnosti, které mají svou 

podstatu v nano-světě. Oxid zinečnatý je dlouhou dobu používaná látka s různými užitečnými 

vlastnostmi. Nanočástice ZnO mohou být zajímávé pro své fotokatalytické vlastnosti nebo při 

výrobě součástek pro elektrotechnický průmysl.  

Tato diplomová práce se zabývá přípravou nanočástic oxidu zinečnatého srážením chloridu 

zinečnatého amoniakem. Sleduje také metody optimalizace přípravy těchto částic s důrazem 

na jejich výsledný tvar a velikost. 

2. Teoretická část 

2.1. Oxid zinečnatý 

Oxid zinečnatý (ZnO) je bílá pevná látka, která má různé zajímavé vlastnosti. 

2.1.1. Chemické vlastnosti ZnO 

Oxid zinečnatý je amfoterní oxid který je téměř nerozpustný ve vodě a alkoholu V kyselinách 

reaguje dle reakce:  ZnO + 2 HCl + H2O = ZnCl2. V zásaditém prostředí probíhá reakce:    

ZnO + 2 NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4].  

ZnO reaguje se sirovodíkem, který může být ve stopovém množství ve vzduchu, za vzniku 

sulfidu ZnO + H2S = ZnS + H2O. Sulfid zinečnatý je bílý, pokud dojde k přeměně pigmentu 

oxidu zinečnatého na sulfid, nejde o příliš velký problém. 

ZnO se rozkládá na páry zinku a kyslíku při teplotě asi 1975 °C, což je krásnou ukázkou jeho 

značné stability.  

Redukcí oxidu zinečnatého koksem za teploty cca 1700 °C se vyrábí z oxidu zinečnatého 

zinek podle reakce ZnO + C = Zn (g) + CO. Páry vzniklého zinku se zkondenzují a vzniká 

kovový zinek [1]. 

Oxid zinečnatý má termochromní vlastnost (za zvýšené teploty mění svou barvu z bílé na 

žlutou). Je to způsobeno změnou krystalové mřížky, dochází ke ztrátě molekul kyslíku a oxid 

zinečnatý mění svůj stechiometrický poměr na tvar Zn1+xO [2]. 

Bílou gelovitou sraženinu hydroxidu zinečnatého lze připravit přidáním hydroxidu 

alkalického kovu k vodným roztokům zinečnatách solí. ZnOH je také amfoterní látka, 

přídavkem zásady z něj vznikají komplexní tetrahydroxozinečnatanové ionty [Zn(OH)4]
2- [3].  
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2.1.2. Fyzikální vlastnosti ZnO 

2.1.2.1. Krystalová struktura ZnO 

Oxid zinečnatý ve formě wurzinitu má hexagonální strukturu s mřížkovými parametry 

a=0,3296 a c=0,52065 nm. Strukturu ZnO lze jednoduše popsat jako množství rovin střídavě 

naskládaných ze čtyřstěnů tvořených O2- ionty a Zn2+ ionty, které nejsou uloženy v jedné ose, 

tyto roviny se pak v jednotlivých vrstvách překrývají střídavým skládáním po ose c (viz. 

Obr.1).  

Obr. 1 – Wurzinitická struktura ZnO [4] 

 

Tetraedrální koordinace v ZnO v kombinaci s nesymetrickou strukturou má za následek 

piezoelektrické a pyroelektrické schopnosti ZnO. 

2.1.2.2. Luminiscenční vlastnosti ZnO 

Luminiscence je schopnost některých látek vyzařovat záření po dodání energie např. 

elektrické. Oxid zinečnatý je schopen produkovat záření v UV oblasti. Emise 

fotolumiscenčního spektra je výrazněji pozorovatelná u nanočástic ZnO. Luminiscenčních 

vlastností by se dalo využít např. při výrobě zářivek, obrazovek aj. . 
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2.1.2.3. Piezoelektrický jev ZnO 

Jedna z důležitých vlastností ZnO je piezoelektrická schopnost, kterou lze využít v 

akustických snímačích, zvukových zesilovačích atd.. Podstata piezoelektrického jevu je v 

polarizaci, která probíhá na úrovni atomového měřítka. Pro ukázku podstaty piezoelctricity 

uvažujme atom ZnO, který je obklopen čtyřstěnem. Po vyvinutí vnějšího tlaku na krystalovou 

mřížku čtyřstěnu dojde k jejímu narušení a záporné částice se již nebudou shodovat s 

postavením ke kladnému centrálnímu atomu, tím se vytvoří elektrický dipól. Pokud mají 

všechny čtyřstěny v krystalu stejnou orientaci, nebo jinou vzájemnou orientaci, která 

neumožňuje vzájemné vyrušení nábojů mezi dipóly, bude mít krystal makroskopický dipól. 

Dvě protilehlé plochy krystalu pak mají opačný elektrický náboj. 

2.1.3. Využití ZnO 

Tradičně se oxid zinečnatý používá jako bílý pigment a plnivo při výrobě pryží a keramiky. 

Oxid zinečnatý je součástí i kosmetických přípravků. V posledních desetiletích jsou 

podrobeny intenzivnímu výzkumu jeho vlastnosti, které lze využít ve zdrojích UV záření, 

plynových a chemických senzorech, polovodičích a zařízeních využívající piezoelektrický 

jev. Oxid zinečnatý je i součástí cigaretových filtrů, kde napomáhá odstranění významného 

množství kyanovodíku a sulfanu z kouře [5].  Vrstva oxidu zinečnatého společně s jinými 

sloučeninami zinku se vylučuje po oxidaci vzdušným kyslíkem na povrchu pozinkovaného 

kovového předmětu, zabraňuje se tím pronikání kyslíku a dochází k ochraně předmětu před 

korozí. Tento proces se nazývá pasivace. 

2.1.3.1. ZnO – pigment 

Oxid zinečnatý je jako bílý pigment známý již od konce 18. století. Používá se pro něj název 

zinková běloba, archaicky se označuje i jako čínská běloba, slangově se používá i výraz 

Zinkweiss pocházející z němčiny.  

Zinková běloba obsahuje 98-99% ZnO. Zinková běloba má čistý bílý odstín, index lomu je 2. 

Kryvost v porovnání s olovnatou bělobou je nižší [6]. 

Zinková běloba je součástí barev, papíru, keramiky, pryže a jiných výrobků. Výhodou oxidu 

zinečnatého v nátěrových hmotách je i v tom, že zabraňuje korozi . 

Postup při výrobě zinkové běloby je takový, že se kovový zinek odpaří a jeho páry se oxidují 

v proudu vzduchu na oxid zinečnatý podle reakce: Zn + O2 = ZnO. Prášek zinkové běloby se 

pak zachycuje v cyklónech a rukávových filtrech. 
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2.1.3.2. ZnO v kosmetických přípravcích 

Díky indexu lomu 2 a schopnosti pohlcovat UV záření a svým netoxickým vlastnostem je 

ZnO součástí opalovacích krémů.  

ZnO vykazuje díky svým fotokatalytickým schopnostem (při slunečním záření štěpí molekuly 

kyslíku na kyslíkové radikály) antibakteriální vlastnosti. Antibakteriální vlastnosti oxidu 

zinečnatého jsou ovšem v porovnání se stříbrem horší. Oxid zinečnatý se používá při výrobě 

zubních past, deodorantů, krémů i jiných kosmetických výrobků. 

2.1.3.3. ZnO v senzorech 

Užití tenké vrstvy kovového oxidu je výborné pro tvorbu pevných chemických senzorů, jejich 

přednosti jsou v nízké spotřebě elektřiny, nízké výrobní ceně, malých rozměrech a vysoké 

kopatibilitě s mikroelektronickými součástkami. Postata tohoto využití je v tom, že molekuly 

plynu interagují s plochou ZnO, tuto interakci je možno změřit a určit tak přítomnost 

zkoumané látky. Pomocí vrstvy ZnO je možno detekovat oxid uhelnatý, amoniak, alkoholy a 

vodík.  

2.2. Nanotechnologie 

Termín nanotechnologie je v poslední době značně používán v oblasti vědy a techniky. 

Předpona  ,,nano“ označuje dílčí jednotku, která znamená jednu miliardtinu (10-9) jednotky 

[7]. Nanotechnologie označují vědecké disciplíny, které se zabývají předměty o velikostech v 

řádech nanometrů, to odpovídá atomové a molekulární úrovni. Za nanotechnologie lze označit 

jen takové materiály, systémy jejich aplikace nebo způsoby tvorby, které splňují následující 

podmínky: 

• Mají alespoň jeden rozměr nebo svojí vnitřní strukturu v intervalu velikosti 1 – 100 

nm (0,001 – 0,1 µm). 

• Využívají fyzikálních nebo chemických vlastností na úrovni atomů a molekul, takže 

mají neobvyklé charakteristiky v porovnání se stejným materiálem nebo systémem, 

který nemá složky s nanorozměry. 

• Mohou být kombinovány tak, aby vytvářely větší struktury s důsledky do makrosvěta.  

Pro tvorbu nanostruktur lze použít dvou základních postupů: 

• TOP- down (fyzikální resp. inženýrské) procesy - nanometrické struktury se připravují 

z větších celků. 
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• Bottom-up (chemické) procesy – nanometrické struktury se připravují z menších 

základních prvků (od atomů až po makroolekuly). 

I když se o nanotechnologiích mluví intenzivně v posledních cca 20- ti letech, lze označit 

tímto pojmem i jevy, které jsou lidstvu známy delší dobu. Nejstarším známým užitím 

nanotechnologií spadá do období pozdního starověku, kdy bylo použito nanočástic zlata a 

stříbra při výrobě skleněných výrobků. Tyto nanočástice dodávaly sklu zabarvení, které se 

měnilo podle směru, kterým bylo sklo osvětleno. Na ,,nano“ úrovni je založen i objev 

Brownova pohybu při pozorování částic prachu na hladině alkoholu (1785). První masově 

používanou technikou pracující na nanotechnologickém principu je fotografie založená na 

halidech stříbra, které se po expozici rozkládají na stříbrné nanočástice. 

Od 60. let 20. století dochází k pozvolnému rozvoji tvorby nanostruktur. V 80. letech po 

zkonstruování prvního mikroskopu atomárních sil, který je schopen pozorovat děje na úrovni 

atomů, dochází k obrovskému rozvoji nanotechnologií. V současnosti jsou nanotechnologie 

zevrubně zkoumaným oborem a začíná se pozvolně s jejich aplikací v průmyslové výrobě. 

Podstatou aplikací nanotechnologií je, že všechny strukturální změny nastávají na atomární a 

molekulární úrovni, ovšem se značným odrazem do makrosvěta. 

Nanotechnologie jsou moderním vědním oborem a jehich význam v aplikacích bude v 

budoucnu velmi pravděpodobně značně růst. 

2.2.1. Typy nanoobjektů 

Pro třídění nanoobjektů je zásadní vlastností počet souřadnic, ve kterých je daný objekt menší 

než 100 nm a jejichž vlastnosti se liší od stejného materiálu. 

Nanoobjekty lze rozdělit do tří skupin: 

• 0 dimenzionální nanobjekty (nanočástice) – dosahují nanorozměrů ve všech osách 

kartézské soustavy 

• 1 dimenzionální nanoobjekty (nanovlákna) – dosahují nanorozměrů ve dvou osách 

kartéské soustavy 

• 2 dimenzionální objekty (nanodesky) – dosahují nanorozměrů jen v jednom směru 

Takto rozdělené nanoobjekty lze dále dělit podle dalších znaků. 

O dimenzionální nanoobjekty lze rozdělit na: 

• povlaky, vrstvy a objemy složené z nanokrystalů 

• porézní nanomateriály a nanopěny (nanofoams) 

• objemové nanoobjekty tvořeny makromolekulami 
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1 dimenzionální nanoobjekty lze rozdělit na: 

• nanovlákna (nanofinbers) – objekty protáhlého tvaru, kde rozměr větší než 100 mm je 

proti ostatním větší alespoň trojnásobně  

• nanotyče (nanorods) – přímá dutá nanovlákna 

• nanodráty (nanowires) – elektricky vodivá resp. polovodivá nanovlákna 

• nanotrubice (nanotubes) - dutá nanovlákna 

• pilíře (pillars) – nanovlákna vyrůstající kolmo se základové desky 

• nanopásky (nanoribbons) – nanovlákna, které mají poměr nanorozměrů větší než 2:1  

2 dimenzionální objekty lze rozdělit na: 

• deskovité nakrystaly 

• tenké vrstvy (films) 

• rovinné makromolekuly 

Jako nanokompizity (nanocomposites) označujeme nanobojekty dispergované v pevné fázi. 

V případě směsi, ve které jsou nanočástice rozptýleny v tekutině,  hovoříme o této směsi jako 

o nanotekutině (nanofluid). 

2.2.1.1. Způsoby přípravy 0 dimenzionálních nanoobjektů 

Chemické (Bottom-up) metody jsou založeny na chemických reakcích v plynné, kapalné nebo 

pevné fázi. Zrod a vlastnosti nanočástic z kapalných resp. plynných roztoků je ovlivněn 

hlavně rozdílem energetických potenciálů roztoku a vznikající nové fáze. Pokud probíhá 

homogenní nukleace je počet vzniklých objektů popsán Boltzmannovým rozdělením 

 = .
∆

. , kde: 

ni  počet vzniklých objektů [mol], 

n1 počet molekul v objemu [ mol], 

k Boltzmannova konstanta (k=1,38.10-22 J.K-1 ), 

∆G volná energie roztoku [J], 

T Termodynamická teplota [K].  

Syntéza a nukleace nanočástic má nevýhodu v tom, že vzniká široké rozpětí velikostí částic, 

protože rozdělení velikostí vznikajících částic je omezeno jen jejich minimálním rozměrem. 

Při přípravě se musí stabilizovat velikost nanočástic a zabránit tak jejich dalšímu růstu 

případně aglomeraci, provádí se to omezením koncentrace molekul v okolí nanočástice nebo 

změnou termodynamického stavu celého vícefázového systému. 
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Rozdělení velikosti vznikajících nanočástic v úzkém rozmezí lze dosáhnout jednoduše 

změnou termodynamických parametrů v případě syntézy v plynné fázi, kde u vznikajícího 

aerosolu lze dosáhnout vynikajícího přenosu tepla. 

Chemické reakce v plynné fázi mohou být prováděny např. Syntézou v plazmě nebo 

elektrickém oblouku, spalováním v plameni, pyrolýzou, chemickou kondenzací v plynné fázi 

atd.. Díky tomu je možno omezit dobu nukleace a růstu nanočástic a je možno zajistit jejich 

podobný tvar a velikost. 

Reakcí v kapalné fázi je možno vytvořit kapalinu, ve které jsou rozptýlené nanočástice, tento 

proces se nazývá Sol-Gel Processing. Při reakcích se používají stabilizátory, které mění a 

zastavují průběh chemické reakce. Při elektrostatické stabilizaci se využívá odpudivých sil 

mezi povrchy stejně nabitých částic. Sférická stabilizace je nejpoužívanějším typem 

stabilizace, kdy dochází k fyzikální nebo chemické adsorpci organických molekul s dobrou 

rozpustností v roztoku na povrchu nerozpustných nanočástic. Skrz vrstvu naadsorbovaných 

organických molekul nemohou pronikat další molekuly, díky tumu je zabráněno dalšímu 

růstu. Sol-Gel procesy prováděné pomocí stabilizátoru jsou v současnosti dobře zvládnuté a je 

tak možno připravit vysoce monodisperzní směsi. Tvar, velikost a množství nanočástic 

připravených Sol-Gel procesy jsou podmíněny mnoha parametry: typem a koncentrací 

reaktantů, stabilizátorů a pomocných látek, teplotou, tlakem, pH a načasováním reakce. 

Fyzikálními (Top Down) metodami lze vytvořit nanočástice z větších celků. Tradiční 

fyzikální metodou je mletí v kulovém mlýně, kdy lze připravit i částice menší než 10 nm. 

Dalšími fyzikálními metodami přípravy nanočástic jsou: odpařování, laserová ablace, 

kavitační rozemílání, a kryokondenzace v inertním plynu (IGC - Inert Gas Condenzation), 

kdy se kondenzují atomizované částice, vzniklé nanočástice jsou pak unášeny proudem 

inertního plynu. 

2.2.1.2.  Způsoby přípravy 1 dimenzionálních nanoobjektů 

Jedním ze způsobu přípravy nanovláken je elektrozvlákňování. Elektrozvlákňování ,,z trysky“ 

(elektrospaying) se provádí v nádobce naplněné tekutinou, která se bude následně zvlákňovat 

(roztok nebo tavenina), zakončené elektricky vodivou kapilárou (viz Obr.2 ). Mezi roztokem 

na konci kapiláry a uzemněným kolektorem je elektrické napětí v řádech kV. Elektrostatické 

síly jsou větší než povrchové napětí a dochází k vytržení roztoku jeho protažení v jednom 

směru a následnému tuhnutí nanovlákna odpařením rozpouštědla nebo ztuhnutím taveniny. 

Charakter tvořeného nanovlákna je pak ovlivněn viskozitou a elektrickou vodivostí roztoku, 
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napětím, vzdáleností mezi kapilárou a kolektorem a tlakem a složením atmosféry. 

Elektrozvlákňováním z trysky je možno připravit jen malé množství nanovlákna. 

Obr.2 Schéma elektrozvlákňování ,,z trysky“ [8]

 

Modernější metoda elektrozvlákňování ,,z válečku“, která byla vyvinuta na Technické 

Univerzitě v Liberci umožňuje vytvářet vlákna delších rozměrů při průměru vlákna 200 – 500 

nm. Schéma tohoto postupu je znázorněno na Obr.3. Na válečku (1) rotujícím v roztoku (2) o 

vysokém elektrickém napětí vznikají vlákna, která se vlivem elektrostatického pole prodlužují 

a ukládají se na kolektor. Textilie vyrobené pomocí elektrozvlákňování mají zajímavé 

vlastnosti a nacházejí uplatnění při výrobě tepelných a zvukových izolantů, filtrů a 

zdravotníckého materiálu. 

Obr.3  Schéma elektrozvlákňování ,, zválečku“, přístroj NanoSpider [9] 
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Metodou Vapor-Liquid-Solid se vytvářejí krystalizací nanodráty a nanotyče. Podstatou této 

metody je, že na nanočástici kovu dochází k nukleaci v jednom směru a následné krystalizaci 

nanoobjektu. 

2.2.1.2.  Způsoby přípravy 2 dimenzionálních objektů 

Často používanou metodou výroby vrstev o mocnosti v řádech nanometrů je metoda fyzikální 

depozice PVD (Physical Vapor Deposition), která se provádí různými způsoby. Nejjednoduší 

je technologie vakuového napařování, kdy se nechá nanášený materiál odpařit ve vakuu a jeho 

páry se šíří dál až na materiál, který chceme pokrýt, kde přechází do pevné formy. Jako zdroj 

tepla pro PVD metodu slouží ohmický ohřev, elektrický oblouk nebo laserový svazek.  

Další technologií fyzikální depozice je naprašování (sputtering), kdy jsou částice 

naprašovaného materiálu nanášeny dodanou kinetickou energií na povrch. Výhodou této 

metody je, že lze použít i materiály, které nelze z důvodu jejich termické stability odpařit. Při 

magnetronovém naprašování (magnetron sputtering) jsou částice naprašovaného materiály 

usměrňovány magnetickým polem. Vysokofrekvenční naprašování (RF sputtering) využívá 

proměnného vysokofrekvenčního elektrického pole o velikosti řadově Mhz, kdy částice 

kmitají synchronně s tímto vlněním.  

Jednotlivé metody fyzikální depozice je možno v praxi kombinovat a vytvářet tak povlaky, u 

kterých je možno dosáhnout předem zvolených vlastností. Tyto zkombinované procesy se 

nazývají iontové plátování (Ion Planing) a používají se pro přípravu tvrdých povlaků pro 

nástroje a mechanicky namáhané součástky. 

Kromě fyzikálních metod vytváření nanopovlaků se užívají i chemická depozice z plynné fáze 

CVD (Chemical Vapor Deposition), kdy dochází k nanášení vrstvy z plynné fáze, kdy na 

povrchu dochází k chemické reakci (např. WCl6 + 3 H2 = W (s) + 6 HCl [10].  

Elektrochemické metody tvorby nanoobjektů jsou založeny na stejném principu jako 

galvanické pokovování , kdy se na katodě vylučují při průchodu stejnosměrného proudu 

kationty ušlechtilejšího kovu než je povrch katody (Ag, Cu, Pb, Zn...). Rychlost nárůstu 

vrstvy o tloušťce d za čase t závisí na rovnici: = .
.

, kde je: 

d tloušťka vrstvy vyloučeného kovu [m], 

t doba průběhu procesu [s], 

n.j efektivní hustota elektrického toku [C.m-2], 

E intenzita elektrického pole [V.m-1], 

ρ hustota vylučovaného kovu [kg.m-3],  
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F  Faradayova konstanta (F= 96 485 C.mol-1). 

Výhodou této metody je její jednoduchá realizace, levný provoz a dobře zvládnuté řízení 

rychlosti a jakosti nanášeného povrchu. Této metody se nepoužívá jen pro tvorbu povlaků, ale 

i pro depozici přes masku, kdy po odstranění nebo rozleptání krycí masky z nanoporezního 

materiálu na podložce zůstanou vytvořené nanoobjekty. 

2.3. Nanometrický ZnO 

Druhý nejvíce používaný nanomateriál ze skupiny polovodivých oxidů je oxid zinečnatý. Jde 

o levný jednoduše dostupný materiál bílé barvy, který se v makroskopickém měřítku užívá 

stejně jako TiO2 jako plnivo při výrobě keramiky a plastů, kde má i funkci zpomalovače 

hoření, taky při výrobě potravin, kde slouží i jako zdroj Zn, který je stopový prvek nezbytný 

pro život. ZnO je i součástí fotokompozitních zubních vyplní. ZnO se chová jako n polovodič, 

používá se při výrobě elektronických součástek, jako jsou světloemitující LED diody nebo 

tranzistory[11]. 

Pro přípravu ZnO nanostruktur lze použít mnoho metod. Nejhojněji používanou metodou 

přípravy ZnO je Vapor-Liquid-Solid technologie, kdy dochází k narůstání ZnO nanodrátů za 

teploty do 400°C z plynných prekurzorů na předem deponovaných Zn nebo ZnO 

nanočásticích. Ty jsou na povrchu substrátu naneseny např. Fyzikálními metodami 

naprašování nebo sol-gel procesy. To lze např. z prekurzoru Zn(NO3).6H2O realizovat za 

teplot do 90°C. Výhodou pak je, že k růstu ZnO nanodrátů dochází i samokrystalickým 

Vapour-Liquid- Solid procesem, kdy není nutné na porch substrátu nanášet zárodečné částice 

nanodrátů. ZnO vrstvy lze ovšem vytvářet i za nižších teplot pomocí elektrochemické 

depozice, kdy je deponovaná vrstva ZnO vzniklá reakcí iontů zinku, z hydroxidu 

dehydrogenací: Zn2++ 2 OH- = Zn(OH)2 = ZnO + H2O. 

Méně používaným způsobem přípravy nanometrického ZnO je oxidace kovového Zn. 

Následnou tepelnou sublimací připravovaných ZnO nanostruktur, za teplot okolo 1400°C, pak 

lze připravit značné množství tvarů ZnO ( pásky, hřebeny, kroužky atd.). Tvarová rozmanitost 

těchto nanostruktur je srovnatelná pouze s uhlíkem. 

Nanostruktury ZnO vykazují značnou fotoaktivitu se značnou kvantovou účinností a se 

širokým spektrálním rozsahem. Nevýhodou je malá stabilita ZnO a slabá schopnost pohlcovat 

organokovové látky do své struktury. Zlepšení fotokatalytických schopností lze dosáhnout 

použitím kompozitních materiálů, kde je kromě ZnO obsažen např. sulfid zinečnatý nebo 

karbid cíničity. 
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Nanovrstvy oxidu zinečnatého plní funkci kvalitní povrchové úpravy s biokompatibilními a 

antibakteriálními vlastnostmi. [12] 

Elektrické vlastnosti ZnO nanostruktur v kombinaci s jejími tvarovými možnostmi a 

piezoelektrickými vlastnostmi, tak nabízejí uplatnění v elektrtochnice při výrobě solárních 

fotovoltaických článků, senzorů a baterií. [13] 

2.3.1. Příprava nanočástic ZnO 

Ideální pro následné aplikace nanočástic ZnO je připravit nanočástice ZnO o velkém 

specifickém povrchu (Sspec.). Zásadní vlastností je příprava nanočástic ZnO o žádané velikosti 

částic, ale také i tvaru. Zároveň je nezbytné hledat vhodné způsoby stabilizace těchto částic, 

protože lze předpokládat, že díky velkému povrchu (resp. díky vysoké povrchové energii) 

budou tyto částice velice náchylné k agregaci či k aglomeraci. Stabilizaci nanočástic lze 

rozdělit na:  

• elektrostatickou - na povrchu částic se vlivem iontové molekuly vytvoří elektrická 

dvojvrstva (tj. užitím surfaktantu - tvorba micel) a vlivem kulombických sil dochází k 

repulsi jednotlivých nanočástic . 

• stérickou - na povrchu nanočástic se nachází polymer. 

V současnosti je známo mnoho postupů přípravy nanočástic ZnO o požadované velikosti a 

tvaru. 

Postupy přípravy nanočástic ZnO lze rozdělit do tří skupin: 

• mokré chemické procesy – probíhají v kapalné fázi. Mezi mokré proces lze zařadit: 

přímé srážení, hydrotermální srážecí metody, bazickou hydrolýzu, sol-gel metody a 

jiné. Zdrojem zinku je pak jeho rozpustná sůl (dusičnan, chlorid, octan…). 

• pyrogenní procesy – probíhají v plynné fázi. Mezi pyrogenní procesy lze zařadit: 

termální evaporaci, sprejovou pyrolýzu a kondenzaci plynné fáze. Zdrojem zinku je 

pak kovový zinek nebo jeho sloučeniny ( dialkylzinek, octan, dusičnan či alkoxid 

zinečnatý). 

• mechanochemické procesy –probíhají v pevné fázi.  Jako zdroj zinku lze použít jeho: 

chlorid, octan, uhličitan, síran či dusičnan. 

2.3.1.1. Příprava nanočástic ZnO přímým srážením v kapalné fázi 

Obecný postup přípravy nanočástic ZnO spočívá v několika krocích: 
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• Srážení zásadou (hydroxidem, uhličitanem či dusíkatou bází) prekurzoru zinku (např. 

chlorid, dusičnan, síran) za vzniku tepelně nestabilní zinečnaté sraženiny ( uhličitanu, 

hydroxidu, šťavelanu...). Srážení je ovlivněno operačními podmínkami (pH, 

koncentrace, teplota, koncentrace aditiv - např. surfaktant). Srážení obvykle probíhá ve 

vodném prostředí, používají se ovšem i někdy organická rozpouštědla. Reakce při 

srážení chloridu zinečnatého pomocí zásady obecně (XOH) probíhá podle reakce: 

ZnCl2 + 2 XOH = Zn(OH)2 + 2 XCl. 

• Separace vzniklé sraženiny (filtrací nebo odstředěním v ultracentrifuze). Vzniklá 

sraženina se pak promývá destilovanou vodou, aby se z ní odstranily rozpustné 

nečistoty. 

• Následné sušení a kalcinace promyté sraženiny dle reakce: Zn(OH)2 = ZnO + H2O.  

Podmínky těchto procesů (teplota, nárůst teploty…) mají také zásadní vliv na tvar a 

velikost produktu. Vznikají mikroagregáty ZnO.  

• Někdy je kalcinovaný produkt podroben mletí v kulovém mlýně, čímž dojde ke 

zmenšení velikosti částic ZnO. 

Přestože jsou srážecí metody relativně jednoduché a nenáročné, způsoby přípravy nanočástic 

ZnO, přesto vykazují řadu nevýhod, z nichž lze jmenovat především: 

• Vznik agregátních až aglomerátních struktur nanočástic ZnO, který vede k zisku částic 

o velkých rozměrech mikro až submikro rozměrů. Při přípravě lze tvar a distribuci 

velikosti nanočástic ZnO řídit použitím elektrostatických stabilizátorů, reakční a 

rozkladnou teplotou. 

• Mnoho operačních kroků (filtrace, sušení, kalcinace, drcení atd.) - vedou k 

ekonomické náročnosti procesu. 

• Obtížná separace nečistot z finálního produktu.  

U srážecího procesu je tedy nutné bezpečně řídit jeho operační podmínky (pH, koncentrace, 

teplota, koncentrace aditiv - např. surfaktant), jelikož vedle sebe probíhá nukleace (klíčový 

proces), růst, agregace a aglomerace částic.  

Toto schéma přípravy je obecné. Za různých podmínek se získají částice různé velikosti a 

tvaru. Jednotlivé postupy a jejich výsledky jsou popsány v literatuře. Ve většině 

publikovaných článků není postup přípravy popsán zevrubně, je to zřejmě způsobeno snahou 

si uchovat své poznatky pro sebe. Některé postup přípravy nanočástic oxidu zinečnatého 

srážecí metodou a jejich výsledky jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
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• Příprava a vliv podmínek na charakter ZnO nanočástic syntetizováných srážecí 

metodou   

ZnO nanočástice byly syntetizovány srážecí  metodou za použití prekurzoru 

zinku Zn(NO3)2 .6H2O  a Na2CO3 jako srážedla. Při změně výchozí koncentrace reaktantů z 2 

na 0.5mol.l-1, nebyla pozorována změna velikosti částic. TG-DSC analýza ukázala, že se 

prekurzor zinku rozkládá při teplotě 253ºC. Prášková difrakční analýza vzorku ukázala, že 

šestihranné wurtzinitické ZnO nanokrystaly lze získat kalcinací při teplotě 300ºC po dobu 2 

hodin. Pomocí  TEM mikroskopie bylo odhaleno, že ZnO nanočástice jsou dobře rozptýlené a 

jejich průměrná velikost  je 15 - 20nm.Specifický povrch získaného prášku byl 64,12 m2g -1. 

Nebyl zjištěn rozdíl v tom, zda se sraženina promývá destilovanou vodou, amoniakem nebo 

etanolem[14] . 

• Nízkoteplotní syntéza a charakter lístkových nanostruktur ZnO  se sledováním vlivu 

podmínek procesu   

Lístkové struktury ZnO připomínající svým tvarem květ růže byly syntetizovány při nízkých 

teplotách (40-100ºC). kdy reakce probíhala 20 minut. Jako aditivum bylo použito [H3N-

OH]Cl, prekurzor zinku byl Zn(NO3)2 a NaOH měl funkci srážecího činidla. Přechod částic 

do růžovicového tvaru se s teplotou měnil (viz. Obr.4).  Wurtzinitická hexagonální struktura 

byla  potvrzena pomocí TEM mikroskopie. Rentgenová difrakční analýza prokázala kromě 

přítomnosti oxidu zinečnatého i pík označující přítomnost vazby O-H. 

Obr. 4 – Lístkové nanostruktury ZnO připravené nízkoteplotní syntézou sledované SEM 

mikroskopem (a,b- bez přítomnosti aditiva; c,d – příprava při 40ºC; e,f - příprava při 60ºC; 

g- příprava při 80ºC; h – příprava při 100ºC)  [15] 
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• Syntéza  nanometrického  ZnO v mikrovlnném poli   

Ve skleněné kádince objemu 100 ml byl ze 40 nebo 80 ml demineralizované vody připraven 

roztok chloridu zinečnatého (c=1 nebo 2  mmol.l-1), ke kterému byl přidáván za stálého 

míchání po kapkách koncentrovaný amoniak (w=28%). Směs byla míchána při pokojové 

teplotě 5 minut. Vzorky pak byly vystaveny mikrovlnnému záření pomocí mikrovlnné trouby 

o maximálním výkonu 800 W a kmitočtu 2,4 GHz.  

V tomto výzkumy byly vzorky připravovány za podmínek, které jsou uvedeny v Tab. 1. 
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Tab. 1 Podmínky syntéz ZnO v mikrovlnném poli 

Vzorek původní 

koncentrace 

ZnCl2 

(mmol.l-1) 

Objem  

přidané 

demi. 

vody 

(ml) 

Objem 

přidaného 

amoniaku 

(ml) 

Výkon 

mikrovlnného 

pole 

(W) 

Doba 

působení 

mikrovlnného 

pole (ml) 

1 1 40 5 240 20 

2 1 40 3,5 240 20 

3 1 40 7,5 240 20 

4 1 40 5 80 20 

5 2 80 10 400 20 

6 1 40 5 240 10 

7 2 80 10 240 40 

Směs poté ochladla přirozeně na teplotu místnosti, došlo k její filtraci a promytí pevného 

podílu demineralizovanou vodou. Koláč byl pak sušen ve vakuu při teplotě 60ºC po dobu 2 

hodin.  

Chemické složení produktu bylo analyzováno pomocí RTG spektra, které ukázalo, že jde o 

oxid zinečnatý. SEM mikroskopie ukázala, že vznikly nanotyče o délce 1,59 µm [16]. 

• Příprava a charakterizace nanočástic oxidu zinečnatého s následnou studií jejich 

antibakteriálních vlastností v bavlněné tkanině 

K vodnému roztoku škrobu (w=0,1 %) bylo přidáno 0,1 mol dusičnanu zinečnatého, po 

kompletním rozpuštění Zn(NO3)2 soli byl k roztoku po kapkách přidáván vodný roztok NaOH 

(c= 0,2 mol.l-1). Za konstantních otáček byla směs míchána 2hod a následně zrála přes noc. 

Prvním krokem separace byla dekantace, poté následoval odstředění v ultracentrifuze. 

Odseparovaný pevný podíl byl 3-krát promyt demineralizovanou vodou a následně sušen při 

80 °C. Vzniklý ZnO byl proměřen SEM mikroskopií, které ukázala, že vznikly nanočástice o 

průměrné velikosti cca 50 nm. Vzniklé nanočástice byly aplikovány do bavlněné tkaniny, u 

které byly prokázány kvalitní antibakteriální účinky, kterých by se dalo účinně využít ve 

zdravotnickém textilu [17]. 
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• Chování funkčních vlastností nanokompozitů polypropylen / ZnO 

Nanočástice ZnO stabilizované škrobem, byly připraveny z (14,874 g) hexyhydrátu dusičnanu 

zinečnatého srážením pomocí roztoku NaOH (c=0,1 mol.l-1) ve vodném roztoku škrobu 

(w=0,1 %). Směs byla 2h míchána, poté zrála přes noc. Sraženina byla separována 

centrifugací a následně byla 3-krát promyta demineralizovanou vodou. Sušení probíhalo při 

80 °C po dobu 3h.Vznikly nanočástice ZnO o průměru cca 40 nm, které byly následně 

aplikovány do polypropylenu. Vznikl polypropylen/ZnO nanokompozit. Přítomnost ZnO 

dávala materiálu barvu bílou, zatímco škrob vedl k zežloutnutí polymeru. Mechanické 

vlastnosti polymeru nebyly závratně ovlivněny, přítomnost ZnO ovšem snížila fotodegradaci 

plastu způsobenou UV zářením. Nanometrický ZnO v kompozitu měl i antibakteriální 

vlastnosti, kdy dokázal zlikvidovat dva druhy bakterií, které jsou nebezpečné člověku. Tento 

materiál by byl vhodný pro balení potravin. [18] 

• Ultrajemný oxid zinečnatý připravený sražením/mletím 

V tomto článku byla využita kombinace srážecí a mechanochemické metody pro získání 

ultrajemných částic ZnO. Postup spočíval ve srážení ZnCl2 roztokem amoniakem, kdy 

vznikala sraženina Zn(OH)2
.H2O. Sušením (resp. vymražení) a následným mechanickým 

mletím s přídavkem stabilizačního činidla (NaCl) v mlýně (300 ot.min-1 , tmletí = 12h, 

hmotnostní poměr koule:hmota = 18:1). Pomletá směs byla kalcinována na vzduchu při 600 

°C a byla promývána demineralizovanou vodou do úplného odstranění NaCl. Při mletí bez 

NaCl byl získán ZnO o průměru částic 50-300 nm (průměrně cca 167 nm). V přítomnosti 

NaCl se velikost připravených částic ZnO odvíjela zejména od množství použitého 

stabilizačního činidla, při hmotnostním poměru NaCl:ZnCl2 = 4:1 bylo dosaženo optimální 

velikosti primárních částic cca 14 nm, další přídavek NaCl pak již nevedl ke zmenšení částic 

ZnO. Při promývání ZnO demineralizovanou vodou docházelo k aglomeraci částic nano-ZnO. 

Připravené částice byly analyzovány TEM mikroskopií a byly sférického tvaru. [19] 

• Kulovité nanočástice ZnO připravené srážecí metodou 

Dihydrát octanu zinečnatého byl rozpuštěn ve směsi etanolu a vody, ke ktrému byl přidán 

povrchově aktivní triethanolamin. Reakce probíhal při cca 70°C. Poté byl přidán propylamin, 

došlo k vysrážení. Produkt byl sušen při 60°C. Produkt byl analyzován TEM elektronovou 

mikroskopií, RTG difrakcí a infračervenou spektroskopií. Bylo prokázáno, že vznikly 

kulovité částice ZnO o velikosti 50-90 nm. [20] 

2.3.1.2. Příprava nanočástic ZnO hydrotermální metodou 

Obecný postup přípravy nanočástic ZnO hydrotermální metodou spočívá v několika krocích: 
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• Srážení zásadou (hydroxidem, uhličitanem či dusíkatou bází) prekurzoru zinku (např. 

chlorid, dusičnan, síran) za vzniku tepelně nestabilní zinečnaté sraženiny ( uhličitanu, 

hydroxidu, šťavelanu...). Srážení obvykle probíhá ve vodném prostředí, používají se 

ovšem i někdy organická rozpouštědla. Reakce při srážení chloridu zinečnatého 

pomocí zásady obecně probíhá podle reakce: ZnCl2 + 2 XOH = Zn(OH)2 + 2 XCl. 

• Separace vzniklé sraženiny (filtrací nebo odstředěním v ultracentrifuze). Vzniklá 

sraženina se pak promývá destilovanou vodou, aby se z ní odstranily rozpustné 

nečistoty. 

• Sraženina je následně redispergována ve vodě a převedena do autoklávu, kde probíhá 

hydrotermální reakce, jde o tepelný rozklad sraženiny za daných podmínek (teplota, 

tlak vodní páry, pH). Typická hydrotermální reakce probíhající v autoklávu je popsána 

rovnicí: Zn(OH)2 = ZnO + H2O. [21] 

• Produkt hydrotermální reakce je separován filtrací nebo centrifugací. 

• Odseparovaný oxid zinečnatý je ještě sušen v sušárně. 

V porovnání se srážecí metodou vykazuje hydrotermální metoda několik výhod: 

• K agregaci částic dochází v podstatně menší míře. 

• Nevyužívá kalcinaci a mletí produktu, což jsou energeticky nejnáročnější fáze srážecí 

metody. 

• Vznik vysoce čistého produktu, který může být čistější než původní prekurzor zinku. 

Některé postup přípravy nanočástic oxidu zinečnatého hydrotermální metodou a jejich 

výsledky jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

• Příprava nanočástic a nanolístků oxidu zinečnatého a následná aplikace v solárních 

článcích 

Byly sráženy vodné roztoky ZnCl2 (13g/ 300 ml) pomocí malých přídavků NaOH (8 g) za 

neustálého míchání. Sraženina byla míchána po dobu 8 hodin, pak následovala její separace a 

promytí demineralizovanou vodou. Sraženina byla nedispergována ve vodě a byl k ní přidán 

za míchání roztok polyvinylpyrolidinu (13g/50 ml)za vzniku homogenního roztoku.  

Hydrotermální reakce probíhala v autoklávu při teplotě 160 °C po dobu 8 hod. Vzniklý oxid 

zinečnatý byl separován, promyt demineralizovanou vodou a následně sušen př teplotě 100°C. 

Vznikly nanočástice ZnO o průměrné velikosti částic cca 30 nm, které byly opět rozmíchány 
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v demineralizované vodě a následně byly podrobeny re-hydrotermální reakci v autoklávuí při 

160 °C po dobu 3 hod. Vznikly nanoplátky ZnO, které byly separovány, promyty a sušeny. 

Nanočástice byly sledovány SEM i TEM elektronovou mikroskopií a práškovou RTG 

difraktometrií. Připravené nanočástice a nanotyče byly dispergovány v etanolu, naneseny na 

skleněný substrát a sušeny horkým vzduchem o teplotě 450ºC po dobu 30min. Výsledný 

produkt byl pak použit jako solární článek pro výrobu elektrické energie. [22] 

• Příprava monodisperzního nano-ZnO s žízením velikosti jeho částic 

Výchozím prekurzorem zinku byl vodný roztok chloridu zinečnatého (5 g ZnCl2 / 200 ml 

demineralizované vody), ke kterému byla po kapkách přidávána HCl do úplného rozpuštění 

pevné fáze. Poté byl za vysoce intenzivního míchání přikapáván vodný roztok NaOH až do 

doby, kdy bylo dosaženo pH 8. Vzniklá sraženina byla centrifugována a následně 6-krát 

promyta demineralizovanou vodou. Pak byl připraven roztok polyvinylpyrolidinu (4 g/ 400 

ml demineralizovné vody) a k němu byla přidána promytá sraženina, obě směsi byly 

intenzivně míchány. Vzniklá směs byla převedena do autoklávu, kde byla podrobena 

hydrotermálnímu ošetření (160 °C, 1MPa, 3h). Vznikl disperzní roztok obsahující 

nanotyčinky ZnO o průměru 10-20 nm a délce 50-100 nm, jejich existence byla dokázána 

TEM mikroskopií. Bylo pozorováno, že s rostoucí koncentrací polyvinylpyrolidinu klesala 

velikost částic připraveného ZnO. [23] 

• Závislost hydrotermálních podmínek na tvaru a velikost částic práškového oxidu 

zinečnatého 

Pro přípravu byl použit vodný roztok dusičnanu zinečnatého (c=0,5 mol.l-1) a amoniak jako 

srážedlo. Sraženina byla separována filtrací a promyta demineralizovanou vodou. Sušení 

filtrátu probíhalo při 55 °C. Vysušená sraženina byla převedena do autoklávu s teflonovým 

vnitřním pláštěm a došlo k přidání 250 ml demineralizované vody. V autoklávu bylo pH 

reakčního systému nastaveno amonným roztokem. Závislost vlivu pH na výtěžek pevné fáze 

je uvedena v  Graf 1. 
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Graf 1  Závislost vlivu pH na výtěžek a velikost částic oxidu zinečnatého[24] 

 

Hydrotermální reakce probíhaly za různých teploty v rozmezí 100-200 °C při intenzivním 

míchání po dobu v rozmezí 0,5-2 hod.  Pevný podíl byl separován filtrací a následně byl 

sušen. Výsledkem byly částice ZnO o velikosti 1 -1,5 µm. Tvar částic závisel na pH kdy 

vznikaly částice kruhovitého tvaru (pH = 9), elipsoidního tvaru (pH = 10) po nanotyče 

(pH=11) [24]. 

2.4. Použité analytické metody 

2.4.1. Elektronová mikroskopie  

Klasickým světelným mikroskopem se skleněnou optikou lze teoreticky pozorovat pouze 

předměty, které jsou menší než polovina vlnové délky světla (200 nm). Pro pozorování 

nanočástic není možno využít klasického optického mikroskopu. Rozlišovací schopnost (tj. 

nejmenší vzdálenost dvou bodů předmětu, při níž rozeznáme jejich obrazy odděleně ) 

mikroskopu závisí na vlnové délce použitého  záření podle vztahu 

 =
. .  ( )

, kde:  

d  rozlišovací schopnost [nm] 

 λ vlnová délka [nm], 

 n index lomu prostředí mezi předmětem a objektivem [nm],  

α úhel, který svírají s optickou osou krajní paprsky svazku vstupujícího do 

objektivu [º][25]. 

Pro sledování předmětů menších než 200 mm je nutno použít záření o menší vlnové délce než 

má světlo. 
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Elektronové mikroskopy používají na rozdíl od světelných mikroskopů proud elektronů místo 

fotonů, místo skleněných čoček se uplatňují elektromagnetické čočky.  

V elektronových mikroskopech je proud elektronů emitován obvykle pomocí žhavého 

wolframového vlákna. Pro co nejvyšší rozlišovací schopnost musí mít elektrony vysokou 

rychlost, proto se musí urychlit v urychlovači, kdy elektrony jsou urychleny velmi vysokým 

napětím (řádově až ve stovkách kV) [26]. Protože elektrony interagují se vzduchem, musí být 

v tubusu mikroskopu vakuum.  

Urychlené elektrony poté interagují se vzorkem. Podle toho, které elektrony se detekují a 

konstrukce, se rozdělují elektronové mikroskopy do dvou typů:  

• Skenovací (řádkovací) elektronové mikroskopy (SEM – Scanning electron microscop) 

- detekují odražené a sekundárně emitované ionty. Používají se pro pozorování 

povrchu.  

• Transmisní elektronové mikroskopy (TEM – Transmission electron microscop) – 

detekují prošlé ionty. Používají se pro pozorování vnitřní struktury [27]. 

Pokud se pozoruje vzorek, který je elektricky nevodivý, je nutno na něj nanést vrstvu zlatého 

prachu, díky které se stane povrch vodivým. Snímané elektrony se pak se pak zobrazují 

pomocí detektoru. Detektor mění proud elektronů na světlo, které je pak obvykle pomocí 

kamery převáděno na obrazovku počítače. 

2.4.1.1. Elektronová skenovací mikroskopie a elektronová mikrosonda 

Při interakci urychleného elektronu s elektrony vzorku dochází ke třem jevům: 

1. Vznik rentgenového záření - Vyzařuje se elektromagnetické záření o velikosti 10-2 až 

10-1 nm, které vzniká při přechodu elektronů z jedné slupky elektronového obalu do 

druhé. 

2. Nepružná srážka elektronů – Urychlený elektron se srazí nepružně s elektronem 

vnější vrstvy, ztrácí část své energie a odráží se od vzorku jako sekundární elektron.  

3. Pružná srážka elektronů – Urychlený elektron se srazí pružně s elektronem vnější 

vrstvy a odrazí zpět, jako odražený elektron. Energie, jakou je elektron odražen, 

závisí na protonovém čísle prvku, na kterém se srážka odehrála. Lehké prvky mají 

menší schopnost odrážet elektrony než těžší prvky [28]. 

Signály z těchto interakcí jsou pak využívány v elektronové skenovací mikroskopii. 

Pomocí elektronové mikrosondy (EPMA- Electron Probe Micro Analyser), lze záření z výše 

popsaných interakcí analyticky vyhodnotit a lze tak získat chemické složení vzorku. Získá se 
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takto informace o prvkovém složení v oblasti nanometrických rozměrů. Výsledkem 

mikrosondy je spektrum, kde energie částic charakterizuje kvalitu částic, kvantitu popisuje 

počet zaznamenaných impulzů o dané energii (viz. Graf. 2). 

Graf 2 Energodisperzní spektrum kaolinu (EPMA) [29] 

 

2.4.2 Termogravimetrie 

Termogravimetrie (TGA – thermogravimetry analysis) je analytický proces založený na 

nepřetržitém záznamu změn vzorku materiálu, v závislosti na kombinaci teploty s časem při 

daném tlaku a složení plynu, ve kterém proces probíhá. Obvykle se snímá hmotnost vzorku, 

úbytek hmotnosti signalizuje změnu složení. Takto získané grafické záznamy se nazývají 

TGA-křivky, jde o funkci: m = f(t).  

Derivační termogravimetrie (DTG) zjišťuje první derivaci změny hmotnosti, takto získaná 

křivka lépe ukazuje změny, které probíhají ve sledovaném vzorku. 

Průběh termogravimetrie lze popsat v několika bodech: 

• Vzorek materiálu (řádově v rozsahu stovek mg) je umístěn na rameni mikrováhy, která 

zaznamenává jeho hmotnost, rameno se vzorkem je umístěno v peci. Malé množství 

vzorku, zaručuje, že se při procesu dobře sdílí teplo i hmota.  

• Teplota v peci je regulována nejčastěji dle předem naprogramovaného programu, kde 

se mění teplota v závislosti na čase. 

• Termogravimetrické měření vzorku může probíhat v různých atmosférách: vzduch, 

vakuum, inertní plyn, kyslík nebo jiná námi vytvořená plynná směs. Tlak pak může 
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nabývat velikost počínaje od vysokého vakua přes snížený tlak, tlak okolí, zvýšený 

tlak až po vysoký tlak.  

• Plyny unikající při temogravimetrii lze kontinuálně analyzovat pomocí infračervené 

spektrometrie nebo hmotnostní spektrometrie. 

Běžně lze termogravimetricky zkoumat tepelotu rozkladu, dehydratace i oxidace, lze tak 

stanovit obsah prchavých látek nebo stanovit i teplotu hoření a vznícení. [30] 

2.4.3. RTG prášková difraktometrie 

V této metodě se používá Rentgenové (RTG) záření, což je elektromagnetické záření o vlnové 

délce 0,01 – 10 nm.  RTG záření vzniká v rentgence, což je  vakuová trubice, kde jsou 

umístěny dvě elektrody - katoda a anoda. Žhavená katoda emituje elektrony, které jsou 

přitahovány k anodě a současně jsou urychlovány silným elektrickým polem o vysokém 

napětí. Po dopadu na anodu se elektrony prudce zabrzdí a část jejich energie se přemění na 

brzdné RTG záření. Záření vylétá z trubice ven a má spojitý charakter.   

Při difrakci RTG záření dopadne vlna primárního záření na atomy v krystalu. Jádra atomů 

zůstanou vzhledem ke své velké hmotnosti v klidu, ale elektrony obalu jsou rozkmitány se 

stejnou frekvencí jako má primární záření a stávají se zdrojem sekundárního záření, jehož 

vlnová délka je shodná s vlnovou délkou primárního záření. Tento typ rozptylu nazýváme 

koherentní (pružný) rozptyl.  Současně s tím dochází k interferenci vln vysílaných 

jednotlivými elektrony, které mohou byt vůči sobě fázově posunuty. Výsledkem celého 

tohoto procesu (difrakce) je soubor tzv. difraktovaných vln, které se šíří od krystalu pouze v 

určitých směrech. Prostorové rozložení difraktovaných vln vytváří difrakční obraz 

krystalu[31]. 

Při práškové difrakční analýze se užívá principu, že na polykrystalický práškový preparát 

tvaru tenkého válce dopadá svazek monochromatického RTG záření, přičemž se vzorek otáčí 

podél své osy kolmo k paprsku. Sleduje se, při jakých úhlech dopadu záření dochází 

k největší difrakci.Difraktometrický záznam každé látky je jedinečný po porovnání s databází 

je možno určit jaká látka byla sledována (viz. Graf 3).  
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Graf 3 Práškový difraktometrický záznam ZnO, změřený na difraktometru Phillips [32] 

 

Pomocí práškové difraktometrie je možno určit i velikost částic ve vzorku (krystalitů) z šířky 

difrakčních linií[33]. Výpočet se prodovádí Schererovou rovnicí:
Θ×

×
=

cosβ

λK
Lc

, kde je 

Lc   velikost krystalitů (nm),  

λ vlnová délka použitého záření (nm), 

 β  šířka píku (101) v polovině (FWHM) po korekci na přístrojové rozšíření (rad),  

θ  Bragův úhel ,  

K  Schererova konstanta (obvykle = 1). 

  



26 

 
3. Praktická část 

Cílem je připravit nanočástice  čistého oxidu zinečnatého o co nejmenší velikosti, který mají 

za následek, že vzniklý produkt má velký povrch. 

Prekurzorem zinku je vodný roztok ZnCl2 dodaný společností Bochemie group a.s.. Roztok 

obsahuje 48,4% chloridu zinečnatého, 1ppm železnatých iontů, 3 ppm olovnatých iontů a       

1 ppm kademnatých iontů. Roztok má hustotu 1,531 g.ml-1 a pH = 2,5. Roztok je připraven 

z odpadních znečištěných roztoků ZnCl2 používaných při úpravě povrchů při pozinkování 

kovů. Tento roztok je v textu dále označován jako ,,koncentrovaný“. 

Pro srážení zinku je použit amoniak, který má výhodu ve své těkavosti. Při nedokonalém 

promytí sraženiny dojde při kalcinaci k jeho odpaření, na rozdíl třeba od hydroxidů 

alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Při vzniku chloridu amonného může také dojít 

k jeho sublimaci z kalcinované sraženiny. 

V praktické části je zkoumán vliv koncentrace reaktantů na výslednou velikost částic, dále je 

zkoušena příprava nanočástic ZnO plynným amoniakem a srážení v prostředí povrchově 

aktivní látky. Dále je hledána ideální teplota kalcinace sraženiny. Je zkoumán i vliv pH 

srážení na výtěžek ZnO a velikost jeho krystalitů. 

3.1. Vliv koncentrace reaktantů na vlastnosti částic připraveného ZnO 

Cíle 

Provést řadu pokusů srážení chloridu zinečnatého amoniakem do konečného pH = 7. Při 

jednotlivých sráženích měnit koncentraci reaktantů.  Sraženinu separovat filtrací a kalcinovat 

při teplotě 350°C po dubu 3 hodin. Vzniklý produkt analyzovat rentgenovou práškovou 

difraktometrií, skenovací elektronovou mikroskopií a elektronovou mikrosondou určit 

prvkové složení. Zjistit, jaký vliv má koncentrace na velikost a tvar vzniklého produktu. 

Pomůcky 

filtrační papír, Bűchnerova nálevka na odsávání, kádinky, skleněná tyčinka, 

elektromagnetická míchačka s tepelným ohřevem MR 3003 control G Heidolph, pH metr HI 

2210 Honna Instrumentals, pipeta dělená, pipeta nedělená (V=20 ml), střička 

s demineralizovanou vodou, odměrné baňky 

Chemikálie 

chlorid zinečnatý (w=0,484), amoniak (w=0,25 – 0,29), metanol p.a. 
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Pracovní postup 

• Byly provedeny celkem 3 pokusy, které probíhaly podle stejného postupu.  

• Do kádinky byl odpipetován roztok chloridu zinečnatého, pokud nebyl použit 

koncentrovaný roztok, došlo předem k jeho naředění. 

• Kádinka byla umístěna na elektromagneticko míchačku, bylo do ní vloženo 

míchadélko, bylo zapnuto míchání (300 ot.min-1) a ohřev na teplotu 80°C. 

• Do kádinky s vytemperovaným roztokem byl přidáván amoniak po malých dávkách 

v řádech ml, Po každém přidání bylo sledováno pH. 

• Srážení bylo ukončeno při pH = 7.  

Tab.2 Koncentrace a objem přidaných reaktantů 

Název 
pokusu 

w ZnCl2 

(-) 
V ZnCl2 

(ml) 
w NH3 

(-) 
V NH3 

(ml) 
LP1 0,090 50 0,05 40 
LP2 0,484 20 0,25 5 
LP3 0,484 20 0,02 64 

 

• Suspenze byla filtrována filtry na Bűchnerově nálevce za sníženého tlaku odsáváním. 

• Sraženina byla promyta 30 ml metanolu a 50 ml demineralizované vody. 

• Sraženina s filtry byla poté sušena v sušárně při teplotě 75° C po dobu 24 hod. 

• Vysušená sraženina byla umístěna do žíhacího kelímku, který byl posléze umístěn do 

pece, kde probíhala kalcinace při teplotě 350°C po dobu 4 hod. 

• Látka získaná kalcinací byla analyzována práškovou rentgenovou difraktometrií, 

skenovací elektronovou mikroskopií a elektronovou mikrosondou bylo určeno 

prvkové složení. 

Skenovací elektronová mikroskopie 

Vzorky byly pozorovány Řádkovacím elektronovým mikroskopem PHILIPS XL-30 při 

různých přiblíženích (100x až 10 000x ). Výsledky skenovací mikroskopie jsou uvedeny 

v Obr. 5 až Obr. 13. 
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Obr.5 Vzorek LP 1 při 100 násobném zvětšení, pozorovaný SEM 

 

Obr.6  Vzorek LP2  při 100 násobném zvětšení, pozorovaný SEM 

 

Obr.7  Vzorek LP3  při 100 násobném zvětšení, pozorovaný SEM 
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Obr8  Vzorek LP1  při 2000 násobném zvětšení, pozorovaný SEM 

 

Obr9  Vzorek LP2  při 6500 násobném zvětšení, pozorovaný SEM 

 

Obr10  Vzorek LP3  při 3500 násobném zvětšení, pozorovaný SEM 
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Obr11  Vzorek LP1  při 10000 násobném zvětšení, pozorovaný SEM 

 

Obr12  Vzorek LP2  při 10000 násobném zvětšen,í pozorovaný SEM 

 

Obr13  Vzorek LP3  při 10000 násobném zvětšení, pozorovaný SEM 
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Elektronová mikrosonda 

Byla provedena energiodisperzní RTG  analýza přístrojem EDAX, který je schopen 

analyzovat  prvky v rozsahu atomových čísel uhlík až uran. Spektra jednotlivých vzorků viz. 

Graf 4, Graf 5 a Graf 6. 

Graf 4 Energodisperzní spektrum vzorku LP1 

 

Graf 5 Energodisperzní spektrum vzorku LP2 

 

 

 

Graf 6 Energodisperzní spektrum vzorku LP3 
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Analýza RTG práškovou difraktometrií 

• Analýza proběhla na rentgenovém práškovém difraktometru BRUKER D8 

ADVANCE typ (theta/2theta) vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC. 

Jako zdroj rentgenového záření byla použita kobaltová lampa (λ = 1,78897 Å) žhavená 

za podmínek U = 35 kV, I = 25mA. Divergence primárního svazku byla omezena 

0.6 mm štěrbinou. Sběr dat probíhal v módu Lock Coupled, s kontinuálním 

skenováním, kde velikost navoleného kroku se rovnala  0,03 °2theta,  s dobou 

expozice na každém kroku  0,5 s 

• K určení poloh difrakcí na registrovaných rentgenových práškových difrakčních 

záznamech byl použit software DIFFRACplus BASIC (Bruker AXS.). Pro identifikaci 

přítomných fází byla použita databáze PDF 2 Release 2004 (International Centre for 

Diffraction Data) obsahující 163835 fází. 

• Difraktometrické záznamy jednotlivých vzorků jsou viz. Graf 7.  

Graf 7Rentgenový difraktometrický záznam vzorků LP1, LP 2 a LP 3 

 

 

00-045-0593 (*) - Zinc Ammine Hydroxide Nitrate - Zn5(OH)8(NO3)2·2NH3 - Y: 3.09 % - 

00-045-0819 (I) - Zinc Oxide Chloride Hydrate - Zn2OCl2·2H2O/ZnO·ZnCl2·2H2O - Y: 23.

01-089-0510 (C) - Zinc Oxide - ZnO - Y: 29.12 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal -

Operations: Y Scale Add 9313 | Y Scale Add 10000 | Background 0.012,1.000 | Import

LP3 - File: LP3.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.000 ° - End: 99.994 ° - Step: 0.033 ° -

Operations: Y Scale Add 4729 | Y Scale Add 5000 | Background 0.012,1.000 | Import

LP2 - File: LP2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.000 ° - End: 99.994 ° - Step: 0.033 ° -

Operations: Background 0.012,1.000 | Import

LP1 - File: LP1.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.000 ° - End: 99.994 ° - Step: 0.033 ° -

2-Theta - Scale

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LP1

LP2

LP3
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Výsledky: 

Bylo provedeno srážení roztoku chloridu zinečnatého amoniakem, kdy se měnily koncentrace 

reaktantů, a následná kalcinace sraženin. 

Porovnáním výsledků rentgenové práškové difrakční analýzy s celosvětovou databází 

práškových vzorků PDF bylo zjištěno, že se připravené vzorky shodují s difrakčním 

záznamem ZnO. Většinu tvoří ZnO v hexagonální soustavě. Dále pak byl v minimálním 

množství obsažen i hydrát oxid-chloridu zinečnatého a amin hydroxidu-dusičnanu 

zinečnatého. 

Elektronovou sondou byla ve vzorcích prokázána přítomnost zinku a kyslík, které jsou 

součástí ZnO. Obsah dusíku a chloru ukazuje na výskyt látek uvedených v předešlém 

odstavci. Vodík, který je součástí těchto nečistot není přístroj EDAX schopen detekovat, lze 

ovšem předpokládat, že se ve vzorku vyskytuje. Menší výskyt chloru ve vzorku LP3 je 

pravděpodobně způsoben, tím, že při přípravě došlo k jeho důkladnějšímu promytí. 

Skenovací elektronová mikroskopie ukázala, že vznikají shluky tvořené krystality lístkového 

tvaru o velikosti cca 100-200 nm. Shluky měly rozměry v rozmezí od 2 do 200 µm. 

 Nejblíže se požadovaným vlastnostem (nejmenší krystality a jejich nejmenší shluky) přiblížil 

vzorek LP2, který byl připraven z roztoků o nejvyšších možných koncentracích. 
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3.2. Příprava ZnO při elektrostatické stabilizaci 

Cíle: 

Provést srážení chloridu zinečnatého amoniakem v prostředí triethanolaminu, který je schopen 

sférické elektrostatické stabilizace [20]. Sraženinu kalcinovat a vzniklý produkt analyzovat 

RTG práškovou difraktometrií. 

Pomůcky 

filtrační papír, Bűchnerova nálevka na odsávání, kádinky, skleněná tyčinka, 

elektromagnetická míchačka s tepelným ohřevem MR 3003 control G Heidolph, pH metr HI 

2210 Honna Instrumentals, pipeta dělená, pipeta nedělená (V=20 ml), střička 

s demineralizovanou vodou 

Chemikálie 

chlorid zinečnatý (w=0,09), amoniak (w=0,25 – 0,29), metanol, triethanolamin p.a., aceton 

p.a., etanol (w=0,96) 

Postup 

• K 75 ml vodného roztoku chloridu zinečnatého bylo přidáno 5 ml TEA rozpuštěného v 50 

ml etanolu.  

• Reakční směs se postupně bíle zakalovala, až došlo ke kvantitativnímu vyloučení bílé 

sraženiny a směs byla dále zahřívána hodinu při 70 °C a míchána na magnetické míchačce. 

Hodnota pH se změnila z počáteční hodnoty pH 2 na hodnotu pH 5,4. 

• Dále byla tato hodnota pH upravena přidáním 90 ml 5% NH4OH a konečná hodnota byla 

pH 9. Vyloučená bílá sraženina byla odsána, a kalcinována při 150 °C po dobu 13 hodin. 

• Suchý produkt byl promyt 3x acetonem a 3x destilovanou vodou a sušen při 55 °C po dobu 

3 hodin. 

• Vysušená sraženina byla kalcinována při 455°C po dobu 3 hodin. 

• Produkt byl analyzován práškovou rentgenovou difraktometrií na zjištění fázového složení 

a velikosti krystalitu.   

Analýza RTG práškovou difraktometrií 

• Analýza proběhla na rentgenovém práškovém difraktometru BRUKER D8 

ADVANCE typ (theta/2theta) vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC. 

Jako zdroj rentgenového záření byla použita kobaltová lampa (λ = 1,78897 Å) žhavená 
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za podmínek U = 35 kV, I = 25mA. Divergence primárního svazku byla omezena 

0.6 mm štěrbinou. Sběr dat probíhal v módu Lock Coupled, s kontinuálním 

skenováním, kde velikost navoleného kroku se rovnala  0,03 °2theta,  s dobou 

expozice na každém kroku  0,5 s 

• K určení poloh difrakcí na registrovaných rentgenových práškových difrakčních 

záznamech byl použit software DIFFRACplus BASIC (Bruker AXS.). Pro identifikaci 

přítomných fází byla použita databáze PDF 2 Release 2004 (International Centre for 

Diffraction Data) obsahující 163835 fází. 

• Byla určena velikost krystalitů. 

• Difraktometrický záznam vzorku viz Graf 8. 

Graf 8 Rentgenový difraktometrický záznam produktu získaného srážením při elektrostatické 

stabilizaci 

 

Výsledky: 

Porovnáním výsledků rentgenové práškové difrakční analýzy s celosvětovou databází 

práškových vzorků PDF bylo zjištěno, že se námi připravené vzorky shodují s difrakčním 

záznamem ZnO. Většinu tvoří ZnO v hexagonální soustavě. Dále pak byl v minimálním 

množství obsažen i Zn5(OH)8Cl2.H2O a Zn2OCl2.2H2O. 

Krystality měly střední velikost 118 nm. 
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3.3. Příprava ZnO plynným amoniakem 

Cíle: 

Provést srážení chloridu zinečnatého amoniakem plynným amoniakem. Sraženinu kalcinovat 

a vzniklý produkt analyzovat RTG práškovou difraktometrií. 

Pomůcky 

filtrační papír, Bűchnerova nálevka na odsávání, kádinky, skleněná tyčinka, 

elektromagnetická míchačka s tepelným ohřevem MR 3003 control G Heidolph, pH metr HI 

2210 Honna Instrumentals, pipeta dělená, pipeta nedělená (V=20 ml), střička 

s demineralizovanou vodou, varná baňka, gumové zátky, skleněné trubičky, nálevka 

Chemikálie 

chlorid zinečnatý (w=0,454), chlorid amonný (pevný), oxid vápenatý (pevný), hydroxid 

draselný (pevný), aceton p.a. 

Postup 

• Byla sestavena aparatura na jímání plynného amoniaku dle schématu viz. Obr. 11.  

Obr.11 Schéma aparatury pro přípravu plynného amoniaku 

 

• Do varné baňky (V=500 ml) bylo umístěno 200 g chloridu amonného a 220 g oxidu 

vápenatého. 

• Do baňky bylo přidáno 10 ml destilované vody a baňka byla utěsněna gumovou 

zátkou s dvěma otvory; do dvou U-trubic byl přidán hydroxid draselný jako sušidlo 

vzniklého plynu. 

• Obrácená nálevka na konci trubice byla ponořena do ZnCl2 . 

• Směs ve varné baňce se zahřívala, čímž docházelo ke vzniku plynného NH3 (dle 

reakce: 2NH4Cl + H2O + CaO = 2 NH3(g) + H2O + CaCl2), který probublával 

roztokem ZnCl2. 
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• V roztoku ZnCl2 docházelo postupem času a růstem pH k vylučování bílé sraženiny. 

Konečné pH bylo 12 (další přídavek amoniaku již neměl vliv na pH). 

• Roztok byl zahříván na teplotu 80°C a míchán na magnetické míchačce 

• Vzniklá sraženina byla odsána a promyta 3x acetonem a 3x destilovanou vodou a 

ponechána k vysušení v exsikátoru při pokojové teplotě 3 dny.  

• Kalcinace probíhala při 350 °C po dobu dvou hodin. 

• Vzniklý produkt byl analyzován RTG práškovou difraktometrií, kde byly zjištěny 

přítomné fáze a velikost krystalitů.  

Analýza RTG práškovou difraktometrií 

• Analýza proběhla na rentgenovém práškovém difraktometru BRUKER D8 

ADVANCE typ (theta/2theta) vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC. 

Jako zdroj rentgenového záření byla použita kobaltová lampa (λ = 1,78897 Å) žhavená 

za podmínek U = 35 kV, I = 25mA. Divergence primárního svazku byla omezena 

0.6 mm štěrbinou. Sběr dat probíhal v módu Lock Coupled, s kontinuálním 

skenováním, kde velikost navoleného kroku se rovnala  0,03 °2theta,  s dobou 

expozice na každém kroku  0,5 s 

• K určení poloh difrakcí na registrovaných rentgenových práškových difrakčních 

záznamech byl použit software DIFFRACplus BASIC (Bruker AXS.). Pro identifikaci 

přítomných fází byla použita databáze PDF 2 Release 2004 (International Centre for 

Diffraction Data) obsahující 163835 fází. 

• Byla určena velikost krystalitů. 

• Difraktometrický záznam vzorku viz. Graf 9.  
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Graf 9 Rentgenový difraktometrický záznam produktu získaného srážením plynným 

amoniakem 

 

Výsledky: 

Srážením koncentrovaného roztoku ZnCl2 plynným amoniakem při konečném pH = 11 byla 

připravena bílá sraženina, která byla následně kalcinována, bylo získáno cca 1,2 g látky. 

Porovnáním výsledků rentgenové práškové difrakční analýzy s celosvětovou databází 

práškových vzorků PDF bylo zjištěno, že se námi připravené vzorky shodují s difrakčním 

záznamem ZnO. Většinu tvoří ZnO v hexagonální soustavě. Dále pak byl v minimálním 

množství obsažen i Zn5(OH)8Cl2.H2O.  

Krystality měly střední velikost 129 nm. 
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3.4. Hledání teploty kalcinace sraženiny 

Cíle 

Připravit sraženinu srážením koncentrovaných roztoků chloridu zinečnatého a amoniaku. 

Provést termogravimetrickou analýzu sraženiny. Zjistit teplotu, při které se hmotnost vzorku 

stane konstantní. 

Pomůcky 

filtrační papír, Bűchnerova nálevka na odsávání, kádinky, skleněná tyčinka, 

elektromagnetická míchačka s tepelným ohřevem MR 3003 control G Heidolph, pH metr HI 

2210 Honna Instrumentals, pipeta dělená, pipeta nedělená (V=20 ml), střička 

s demineralizovanou vodou, odměrné baňky 

Chemikálie 

chlorid zinečnatý (w=0,484), amoniak (w=0,25 – 0,29), metanol p.a. 

Pracovní postup 

• Do kádinky bylo odpipetováno 40 ml koncentrovaného roztku chloridu zinečnatého. 

• Kádinka byla umístěna na elektromagneticko míchačku, bylo do ní vloženo 

míchadélko, bylo zapnuto míchání (300 ot.min-1) a ohřev na teplotu 80°C. 

• Do kádinky s vytemperovaným roztokem byl přidán roztok koncentrovaného 

amoniaku (25 ml), dokud se pH neustálilo na hodnotě 7. 

• Suspenze byla filtrována filtry na Bűchnerově nálevce za sníženého tlaku odsáváním. 

• Sraženina byla promyta 30 ml metanolu a 50 ml demineralizované vody. 

• Sraženina s filtry byla poté sušena v sušárně při teplotě 75° C po dobu 24 hod. 

• Vysušená sraženina byla podrobena termogravimetrické analýze pomocí přístroje 

TGA-HP-MS-Ultra Vacuum TGAHP50D-0012 firmy TA Instruments. Termická analýza 

probíhala za těchto podmínek: hmotnost vzorku 744,632202 mg, rychlost ohřevu 10 °C/min 

do max. teploty 700°C, dusíková atmosféra, ve skleněných kelímcích 
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Výsledky: 

Záznam termogravimetrické analýzy je uveden viz. Graf 10.  

Graf 10 Termogravimetrická křivka sraženiny připravené při pH=7 

 

Z grafu vyplývá, že hmotnost vzorku se ustálila na teplotě cca 600°C. Tato teplota se bude 

následně používat pro kalcinaci v dalších pokusech. 

Plynné látky unikající se vzorku nebyly detekovány z důvodu nefunkčnosti hmotnostního 

spektrometru, který je součástí použitého analyzátoru. Lze ovšem usoudit, že unikal amoniak, 

vodní pára a především značné množství chloridu amonného, který má teplotu varu 520°C.  

Celkový relativní hmotnostní úbytek termogravimetrickou analýzou činil 88,5%. 
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3.5. Vliv pH srážení na výtěžek ZnO 

Cíle  

Provést řadu srážení, kde se bude měnit konečné pH srážení. Ve všech případech použít 40 ml 

koncentrovaného roztoku ZnCl2  a koncentrovaného roztoku NH3. Sraženinu kalcinovat  při 

teplotě 600°C, která byla určena z termogravimetrie (viz. ). Pro každé studované pH provést, 

z důvodu reprodukovatelnosti výsledků, srážení a kalcinaci 2-krát. Výsledné produkty 

analyzovat práškovou difrakční analýzou. Vypočítat teoretický, skutečný a relativní výtěžek 

procesu pro jednotlivé konečné pH srážení. 

Pomůcky  

kádinky, skleněná tyčinka, elektromagnetická míchačka s tepelným ohřevem MR 3003 

control G Heidolph, pH metr HI 2210 Honna Instrumentals, pipeta dělená, pipeta nedělená 

(V=20 ml), centrifuga, nádobky do centrifugy, střička s demineralizovanou vodou 

Chemikálie  

chlorid zinečnatý (w=0,484), amoniak (w=0,25 – 0,29), 2-propanol p.a.,   

Postup práce 

• Do kádinky bylo odpipetováno 40 ml roztoku chloridu zinečnatého. 

• Kádinka byla umístěna na elektromagneticko míchačku, bylo do ní vloženo 

míchadélko, bylo zapnuto míchání (300 ot.min-1) a ohřev na teplotu 80°C. 

• Do kádinky s vytemperovaným roztokem byl přidáván amoniak po malých dávkách 

v řádech ml, Po každém přidání bylo sledováno pH. 

• Srážení bylo ukončeno při pH = 5, 7, 9 a 10,5.  

• Suspenze byla převedena do předem zvážených nádobek ,které byly uzavřeny a poté 

vloženy do centrifugy.  

• Odstředivka byla zapnuta a odstředění probíhalo 10 min při 5100 ot.min-1. 

• Z odstředěných nádobek byl pipetou odebrán čirý kapalný podíl. 

• Do nádobek bylo přidáno 30 ml 2- propanolu. 

• Došlo k odstředění při 5100 ot.min-1 po dobu 5 min. Z odstředěného systému byl 

odebrán kapalný podíl. 

• Poté proběhlo dvakrát přidání demineralizované vody, odstředění při 5100 ot.min-1 po 

dobu 5 min a následně byl vždy odebrán kapalný podíl. 

• Nádobky byly poté sušeny v sušárně při teplotě 80° C po dobu 40 hod. 

• Nádobky byly zváženy a byla z nich odebrána vysušená sraženina. 
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• Známé množství vysušené sraženiny bylo umístěno do žíhacího kelímku, který byl 

posléze umístěn do pece, kde probíhala kalcinace dle programu, kdy bylo dosaženo 

teploty 600°C za 20 min a tato teplota vydržela 4 hod. 

• Vychladlý kelímek byl zvážen a získaná látka byla uschována a byla analyzována 

práškovou rentgenovou difraktometrií. 

• Tyto pokusy byly pro každé jednotlivé pH provedeny dvakrát z důvodu 

reprodukovatelnosti výsledků. 

• Byl proveden výpočet skutečných a relativních výtěžků. 

• Vypočtené hodnoty a spotřeby amoniaku pro srážení byly zapsány do tabulky, kde 

byly teoretické výtěžky zprůměrovány.  

Pozn. Při dosažení pH 10,5 došlo k rozpuštění pevného podílu za vzniku nahnědlého roztoku. 

Další operace při tomto pH již nebyly prováděny. Jelikož nevznikla žádná pevná fáze, byla 

výsledný relativní a relativní výtěžek nulový. 

Výpočet teoretického výtěžku ZnO 

Cílem je vypočítat teoretický výtěžek ZnO, který vznikne dle zjednodušeného rekčního 

schématu: ZnCl2 + 2 NH3 +H2O = ZnO + 2 NH4Cl ze 40 ml roztoku ZnCl2 (w=0,484). 

 

Výpočet hmotnosti 1 l roztoku ZnCl2 

m = ρ. V (g) 

ρ – hustota roztoku ZnCl2  (g.l-1) 

V – zvolený objem roztoku  (l) 

m – hmotnost 1 l roztoku ZnCl2  (g) 

m = ρ. V 

m = 1153,1.1 

mroz = 1531,1 g 

Litr roztoku ZnCl2 váží 1531,1 g. 

 

Výpočet hmotnosti ZnCl2 v 1 l roztoku 

m = m .w 

mroz – hmotnost 1 l roztoku ZnCl2   (g) 

w – hmotnostní zlomek ZnCl2 v roztoku  (-) 

mZnCl2 – hmotnost ZnCl2 v 1 l roztoku    (g) 
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m = m .w 

m = 1531,1.0,484 

m = 741,1 g 

V litru roztoku se nachází 741,1 g ZnCl2. 

 

Výpočet hmotnostní koncentrace ZnCl2 v roztoku 

c =     (g.l-1) 

mZnCl2 – hmotnost ZnCl2 v 1 l roztoku  (g) 

V – objem roztoku ZnCl2   (l) 

c – hmotnostní koncentrace ZnCl2 v roztoku    (g.l-1) 

c =
m

V
=

741,1

1
 

c= 741,1 mol.l-1 

Roztok má hmotnostní koncentraci ZnCl2 rovnu hodnotě 741,1 g.l-1. 

 

Výpočet hmotnosti ZnCl2 vstupujícího do reakce 

m = c. V    (g) 

c – hmotnostní koncentrace ZnCl2 v roztoku    (g.l-1) 

V  - objem roztoku vstupujícího do reakce  (ml) 

m  – hmotnost ZnCl2 vstupujícího de reakce  (g) 

 

m = c. V  

m = 741,1.0,04 

m = 29,644 g 

Do reakce vstupuje 29,644 g ZnCl2. 

 

Výpočet teoretického výtěžku reakce 

TV =
m . M

M
 

m  – hmotnost ZnCl2 vstupujícího de reakce  (g) 

M  – molární hmotnost ZnO    (g.mol-1) 

M  – molární hmotnost ZnCl2    (g.mol-1) 
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TV =
m . M

M
 

TV =
29,644.81,39

136,3
 

TV = 17,7016 g 

Ze 40 ml roztoku ZnCl2 lze teoreticky připravit 17,70 g ZnO. 

Výpočet skutečného výtěžku 

SV =
.

     (g) 

SV – hmotnost skutečného výtěžku (g) 

SR1 – hmotnost sraženiny získané srážením (g) 

SR2 – hmotnost sraženiny použité ke kalcinaci (g) 

KLC – hmotnost ZnO po kalcinaci (g) 

 

SV =
SR . KLC

SR
 

SV =
61,4090.1,0648

7,8742
 

SV = 8,3041 g 

Skutečný výtěžek získaný při prvním srážení za pH = 7. 

 

Výpočet relativního výtěžku 

RV = . 100%     (g) 

SV - skutečný výtěžek                                                                      (g) 
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Analýza RTG práškovou difraktometrií 

Analýza proběhla na rentgenovém práškovém difraktometru BRUKER D8 ADVANCE typ 

(theta/2theta) vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC. Jako zdroj rentgenového 

záření byla použita kobaltová lampa (λ = 1,78897 Å) žhavená za podmínek U = 35 kV, I = 

25mA. Divergence primárního svazku byla omezena 0.6 mm štěrbinou. Sběr dat probíhal 

v módu Lock Coupled, s kontinuálním skenováním, kde velikost navoleného kroku se rovnala  

0,03 °2theta,  s dobou expozice na každém kroku  0,5 s 

K určení poloh difrakcí na registrovaných rentgenových práškových difrakčních záznamech 

byl použit software DIFFRACplus BASIC (Bruker AXS.). Pro identifikaci přítomných fází 

byla použita databáze PDF 2 Release 2004 (International Centre for Diffraction Data) 

obsahující 163835 fází. 

Byla určena velikost krystalitů. 

Difraktometrické záznamy jednotlivých vzorků jsou zde uvedeny (viz. Graf 11, Graf12 a 

Graf 13). 

Graf 11 Rentgenový difraktometrický záznam produktu získaného srážením při pH=5 
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Graf 12 Rentgenový difraktometrický záznam produktu získaného srážením při pH=7 

 

Graf 13 Rentgenový difraktometrický záznam produktu získaného srážením při pH=9 
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Výsledky: 

Bylo provedeno srážení koncentrovaného roztoku chloridu zinečnatého koncentrovaným 

roztokem amoniaku do konečných pH rovných hodnotě 5, 7, 9 a 10,5. Sraženina byla 

odstředěna a kalcinována při 600°C. Vypočtený skutečný a relativní výtěžek je uveden 

v tabulce (viz. Tab 3) a grafu (viz. Graf 14). 

Tab. 3 Výtěžky jednotlivých pokusů 

pH pokus přídavek NH3 (ml) SV (g) RV (%) RVprům (%) 
5 
 

1 11 5,9999 33,9 35,0 
2 10 6,3767 36,0 

7 
 

1 25 7,5708 42,8 42,4 
2 28 7,4357 42,0 

9 
 

1 67 1,5992 9,0 9,4 
2 68 1,7207 9,7 

10,5 
 

1 84 0 0,0 0 
2 87 0 0,0 

 

Graf 14 Závislost relativního výtěžku na konečném pH srážení 
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dále byla přítomna i fáze, která není součástí databáze, která byla použita pro vyhodnocení 

vzorku. 

Velikost krystalitů je uvedena v tabulce (viz.Tab 4 ). 

Tab.4 Velikost krystalitů ZnO připravených při různých pH srážení  

Konečné pH srážení LC  (nm) 

5 222 

7 158 

9 239 

Při srážení došlo při pH = 10,5 k rozpuštění pevné fáze za vzniku hnědého roztoku, tento jev 

je popsán i v literatuře [24]. 

Nejvíce oxidu zinečnatého bylo připraveno při pH = 7, při tomto pH byly získány i krystality 

o nejmenší střední velikosti. 
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4. Závěr 

Po provedení pokusů a jejich analytickém vyhodnocení jsem došel k těmto závěrům: 

• Srážením technického roztoku chloridu zinečnatého amoniakem byl připraven oxid 

zinečnatý. Připravené částice byly větší než 100 nm, nelze je tedy označit jako 

nanočástice. Střední velikost připravených krystalitů v intervalu od 118 do 239 nm se 

ovšem svou velikostí nanočásticím blíží. 

• Připravené krystality oxidu zinečnatého lískového tvaru byly soustředěny ve shlucích 

kulovitého tvaru, které měly rozměry přibližně v intervalu od 2 do 200 µm. 

• Velikost shluků a krystalitů závisí na koncentraci reaktantů.  S rostoucí koncentrací 

reaktantů dochází ke zmenšení shluků a krystalitů. Nejmenší velikosti krystalitů při 

srážení ve vodném prostředí (129 nm) bylo dosaženo při reakci vysoce 

koncentrovaného roztoku chloridu zinečnatého s plynným amoniakem. 

• Pozitivně se na velikosti částic vzniklého oxidu podepsal průběh reakce v prostředí 

povrchově aktivní látky, vzniklé krystality oxidu zinečnatého měly velikost 118 nm. 

Byl potvrzen známý fakt, že snížení povrchového napětí v reakčním systému vede ke 

zmenšení částic.  

• Termogravimetrickou analýzou sraženiny připravenou z chloridu zinečnatého a 

roztoku amoniaku bylo zjištěno, že se hmotnost analyzovaného vzorku ustálí při 

teplotě 600°C. Zjištěná hodnota je tedy vhodná pro kalcinaci. Při této teplotě vznikl 

téměř čistý oxid zinečnatý a veškerý chlorid amonný, který nebyl odstraněn promytím, 

vysublimoval pryč. 

• Podstatnou roli na výtěžek oxidu zinečnatého představuje pH srážení. Nejvyššího 

výtěžku bylo dosaženo při pH = 7, kdy byl dosažen teoretický výtěžek 42,4%. Tato 

hodnota není ovšem úplně optimalizována.  Je tedy nutno pro případnou aplikaci najít 

takové pH srážení, kdy se získá nejvyšší výtěžek, tato hodnota se bude nacházet 

v oblasti neutrálního pH. 

• Při srážení vodným roztokem amoniaku došlo při pH = 10,5 k rozpuštění veškeré 

vzniklé fáze. Srážením plynným amoniakem byl získán pevný podíl i při pH=12. 

Tento jev je způsoben pravděpodobně tím, že pří srážení plynným amoniakem je 

v reakčním sytému tak málo vody, že vzniklé komplexy zinku vytvořili při srážení 

nasycený roztok a nemohlo docházet k dalšímu rozpouštění pevné látky. 
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Diplomová práce zpracovává jen část problematiky přípravy oxidu zinečnatého z chloridu 

zinečnatého a amoniaku. Nebyla provedena studie vlivu teploty srážení a kalcinace na tvar a 

velkost částic. Podstatnou roli při srážení může hrát i rychlost přídavku reaktantů. Pro další 

výzkum se ovšem ukazuje jako schůdná cesta použití plynného amoniaku v kombinaci se 

srážením v prostředí povrchově aktivní látky. Pokud by ani tak nebyly připraveny nanočástice 

oxidu zinečnatého, muselo by se přejít od jednoduchého srážecího postupu ke 

složitějším hydrotermálním metodám, kdy by se sraženina podrobila hydrotermální reakci 

v autoklávu místo obyčejné kalcinace v peci. 
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