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Zásady pro  vypracování  bakalářské  práce 
 

I. 
 

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 
 

II. 

 
 Uspořádání  bakalářské  práce : 

 

1. Titulní list 5. Obsah BP 
2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 
3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 
4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 

oborové  katedře)  a  vlastnoručně  podepsané  studentem  s uvedením  data  odevzdání  BP. 

V případě,  že  BP  vychází  ze  spolupráce  s jinými  právnickými  a  fyzickými  osobami  a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 
 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 
 

 

ad 5) Obsah  BP  se  uvádí  na  zvláštním  listě.  Zahrnuje  názvy  všech  očíslovaných  kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 
 

 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

          Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 

 Vlastní  rozpracování  BP  (včetně  obrázků,  tabulek,  výpočtů)  s  dílčími  závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

          Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 
BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text  musí  být  napsán  vhodným  textovým  editorem  počítače  po  jedné  straně  bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 

Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 

– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 



 
 

ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako 

přílohy (viz ad 8). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. 

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 

jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 

použité literatury. 

Nedostatky  ve  způsobu  vyjadřování,  nedostatky  gramatické,  neopravené  chyby  v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 

 

ad 7) BP  bude  obsahovat  alespoň  10  literárních  odkazů,  z toho  nejméně  3  v některém   

ze světových jazyků. 

          Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno 

uvádět důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité 
literatury musí být uveden odkaz v textu BP. 
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Abstrakt 

Hlavnú podstatu bakalárskej práce tvorí praktická časť zaoberajúca sa mikrovlnným 

ohrevom dodaných vzoriek smoly. V ďalšej časti je porovnaný mikrovlnný a konvenčný 

ohrev vzoriek smôl. Výsledné hodnoty sú znázornené pomocou grafov, tabuliek a obrázkov. 

Teoretická časť obsahuje charakteristiku čiernouhoľnej smoly, jej výrobu a použitie. Zároveň 

je v nej definovaný mikrovlnný ohrev a jeho vplyv na chemické reakcie a procesy. 

 

Kľúčové slová  

čiernouhoľná smola, mikrovlnný ohrev, konvenčný ohrev, mezofáza, QI, TI, bod 

mäknutia 

 

Abstract 

The main thesis is the essence of the practical part, dealing with the microwave heating 

of samples of the pitch.  The next section compares the conventional and microwave heating 

of samples of the pitch. The resulting values are shown by graphs, tables and images. The 

theoretical part contains the characteristics of coal-tar pitch, its production and use. It is also 

defined by microwave heating and its effects on chemical reactions and processes. 

 

Key words 

coal-tar pitch, microwave heating, conventional heating, mesophase, QI, TI, softening 

point
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Úvod 

Za posledné roky sa v oblasti chémie zvýšil záujem o využitie pomerne novej 

technológie a to technológie mikrovlnného ohrevu. Z historického hľadiska boli mikrovlny 

objavené na začiatku 40tych rokov v Anglicku na univerzite v Birminghame. V roku 1947 si 

jeden zo zamestnancov britskej radarov stanice, všimol že v blízkosti zdroja žiarenia sa 

roztápa čokoláda. Tým mu bola vnuknutá myšlienka k zostrojeniu mikrovlnnej trúby. 

Najväčšieho uplatnenia dosiahla v domácnostiach pri spracovaní potravín, v oblasti 

komunikácií (radar, televízia, mobilné telefóny, satelitné vysielanie atď.) a pri sušení rôznych 

materiálov ako je keramika alebo drevo. V oblasti chémie sa použitie mikrovĺn vyvíjalo 

pomaly a začalo sa uplatňovať až v posledných rokoch. Prvé syntézy boli uskutočnené až 

v roku 1986. Od toho roku sa však rozvoj ešte zviacnásobil a začal sa používať aj v priemysle. 

Mikrovlnný ohrev dokáže spraviť veľa vecí, ktoré konvenčný ohrev nedokáže. Ponúka 

čistý, lacný a komfortný spôsob ohrevu, ktorý často vedie k vyšším výnosom a kratším 

reakčným časom, z toho vyplýva že ich správne použitie šetrí čas aj peniaze.  

Nasledujúcimi experimentmi sa budeme snažiť zistiť, či už spomenuté vlastnosti 

mikrovlnného ohrevu nie sú použiteľné aj pri ohreve smôl. Pretože doteraz ešte žiaden 

výskum nebol vedený, táto bakalárska práca patrí medzi prvé prieskumy či to vlastne 

technicky možné je. 

Cieľom tejto práce je zistiť ako vplýva mikrovlnný ohrev na vzorky smôl odlišných 

vlastností a reprodukovateľnosť týchto experimentov. Namerané hodnoty sa spracujú do 

tabuliek a grafov, u niektorých vzoriek budú pridané fotky vytvorené pomocou mikroskopu 

z ktorých bude možné lepšie posúdiť výsledky. V závere práce budú namerané výsledky 

vyhodnotené. 
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1 Teoretická časť 
 

1.1 Čiernouhoľná smola 

Prvýkrát bola čistá smola spozorovaná v prírode, potom ju nahradila smola vyrábaná 

z dreva. Následne bol objavený ďalší druh smoly pri spracovaní uhlia, ten ale musel čeliť 

konkurencii ropnej smoly.  

1.1.1 Charakteristika Čiernouhoľnej smoly 

Pod pojmom čiernouhoľná smola sa rozumie nedestilujúci zbytok, ktorý ostane po 

destilácií čiernouhoľného dechtu. Ten vzniká pri karbonizácií čierneho uhlia, t.j. rozkladu 

uhlia za neprístupu vzduchu pri teplotách nad 1000 °C, ktorý prebieha v koksárenských 

peciach. Smola sa radí k heterogénnym látkam, to značí, že je tvorená viacerými 

makromolekulovými zložkami. Javí sa ako tvrdá a krehká hmota čiernej farby, ktorá so 

zvyšujúcou sa teplotou postupne mäkne až sa stane kvapalnou. 

1.1.2 Zloženie smoly  

Typy jednotlivých zložiek, ktoré sa nachádzajú v čiernouhoľnej smole: polycyklické 

aromatické uhľovodíky (PAH), alkylované PAH, PAH s cyklopentano zložkami, čiastočne 

hydrogenované PAH, oligo-aryly, oligo-aryl metány, hetero-substituované PAH: NH2, OH, 

karbonyl deriváty PAH, polycyklické hetero-aromatické zlúčeniny (benzoly pyrolu, furánu, 

tiofénu, pyridínu).  

Asi 97 % z uhlíka obsiahnutého v čiernouhoľnej smole je v aromatickej forme PAH, 

štruktúrne príbuzných, pospájaných heterocyklických systémov a nejakých jednoduchších 

derivátov (Obr. 1). Vyššia molekulárna hmotnosť svedčí o tom že je čiernouhoľná smola 

prevažne zmes heterocyklických systémov (heteroatómy- N, O, S) a menej PAH. Takáto 

vysoko-molekulárna heterocyklická časť smoly, dosahuje 10 až 15 hmotnostných 

percent celkovej hmotnosti smoly. Oproti smole z ropy má čiernouhoľná smola vyšší obsah 

heteroatómov. [8] 
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Obr. 1: Najväčšie dobre rozlíšiteľné časti, ktoré boli nájdené  

v čiernouhoľnej smole. [8]  

1.1.3 Fyzikálne vlastnosti čiernouhoľnej smoly 

Izotropická smola zapadá do kategórie skla-formujúcich materiálov. Počas ohrevu, 

predtým ako sa sformuje do viskóznej tekutiny, prechádza cez oblasť v ktorej sa javí ako sklo. 

Môže vznikať takzvaná mezofáza viď. kapitola 1.1.8. Teplota v prechodnej (sklenenej) fáze 

môže byť označená za kľúčový faktor, ktorý určuje skoro všetky fyzikálne vlastnosti smoly. 

Je všeobecne zaužívané charakterizovať reológiu smoly, teda jej chovania pri deformácií, nie 

podľa merania teploty v prechodnej fáze, ale podľa určovania bodov mäknutia, ktoré sú 

v podstate izoviskózne teploty. Medzi najrozšírenejšie metódy patria ASTM (American 

Society for Testing and Materials), DIN (Deutsches Institut für Normung e. V., Deutsche 

Industrie-Norm), Kraemer-Sarnoowa metóda (KS), ďalej The Ring & Ball metóda (R&B), 

Mettlerova metóda (M) a Cube-in-Air metóda (CiA). [8] 

Primárny obsah látok smoly nerozpustných v chinolíne, má taktiež značný vplyv na 

reologické vlastnosti smoly. 

1.1.4 Analytická charakteristika smoly 

Frakčná rozpustnosť je najpoužívanejšia metóda zistenia obsahu určitých rozpustných 

alebo nerozpustných látok v smole, a z toho vyvodených jej ďalších vlastností. Pod zadanými 

podmienkami sa rozpustnosť smoly udáva v hmotnostných percentách voči celkovej 

hmotnosti smoly v organických rozpúšťadlách (Obr. 2). [8] 
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Obr. 2: Schéma frakčnej rozpustnosti smoly (H- hexán, T- toluén, P- pyridín, Q- chinolín, I- 

nerozpustné látky, S- rozpustné látky, γ- gama živice, β- beta živice, α- alfa živice) 

 

Molekulová hmotnosť smolných živíc rastie v smere γ, β, α2, α1. Aj keď 

charakteristika smoly v zmysle nerozpustnosti smolných živíc má nevýhody z vedeckej 

stránky a je čisto empirická v prírode, nachádza veľa praktických aplikácií v odvetví smoly 

a uhlíka. Vo veľa prípadoch percento primárneho a sekundárneho QI taktiež aj TI je výborné 

na rozlíšenie podobných smôl na základe empiriky.  

Najviac objemových vlastností čiernouhoľnej smoly ako napríklad výnos koksu, bod 

mäknutia a ďalšie, môžu byť vyjadrené lineárnymi funkciami percent primárneho QI, 

sekundárneho QI, beta živicami a TS. Korelačné koeficienty lineárnych vzťahov medzi 

vypočítanými a nameranými hodnotami kolísajú rozdielne medzi 0,83 a 0,96. [8] 

1.1.5 Technológie používané k analytickej charakterizácií smôl 

Medzi technológie, ktoré sa používajú na bližšiu charakteristiku smôl z analytického 

hľadiska zaraďujeme: 

- extrografia, 

- preparatívna chromatografia (vylučovanie veľkosti molekúl), 

- prenosne-nábojová frakcinácia, 

- nukleárna magnetická rezonácia, 

- infračervená spektroskopia. 

Najrozšírenejšie metódy používané pri kvantitatívnom zisťovaní individuálnych, dobre 

definovateľných smolných zložiek napr. karcinogénnych zložiek, sú plynová chromatografia 

(GC) väčšinou v kombinácií s hmotnostnou spektrometriou, vysokotlaková kvapalinová 

chromatografia (HPLC) ako aj fluorescenčná a fotofosforečná spektroskopia. [8] 



 
 

5 
 

1.1.6 Spájavé vlastnosti smoly 

Táto vlastnosť patrí k jednému z hlavných smerov využitia čiernouhoľnej smoly. Je to 

schopnosť prenikať z kvapalnej do pevnej fázy uhoľnej alebo koksovej hmoty a spojovať 

jednotlivé zrná pevnej hmoty. Spájavé vlastnosti závisia na chemickej štruktúre smoly, 

koksovateľnosti, na prenikavostí do hmoty uhlia alebo koksu, zmáčateľnosti zŕn uhlia alebo 

koksu a na plastifikačnej schopnosti pri tvarovaní výrobku. Predtým sa smola používala skôr 

ako spájadlo uhoľnej hmoty, dnes sa viac používa na drvený koks- príprava uhlíkových 

elektród pre výrobu hliníka, výroba grafitových a grafitovaných výrobkov, hlavne pre 

elektrometalurgiu. [11]  

Ovplyvňujú ju: 

- primárne QI- frakcia α1, 

- sekundárne QI- frakcia α2, 

- látky nerozpustné v metanole MI, 

-  látky nerozpustné v acetóne AI, 

- látky rozpustné v metanole MS, 

- látky nerozpustné v toluéne TI a ďalšie. 

Väčšina čiernouhoľnej smoly sa používa ako spojivo pre výrobu uhlíkových/ 

grafitových elektród. Uhlíkové anódy sú uskladnené v tekutom skupenstve o teplote 200°C po 

dobu pár dní až týždňov. Je známe, že vlastnosti smoly, špeciálne bod mäknutia a TI, sa môžu 

zmeniť počas uskladnenia a že faktory ako teplota skladu a metódy nakladania so smolou 

môžu ovplyvniť stabilnosť smoly počas uskladnenia (Obr. 3). [8] 

 

Obr. 3: Vplyv skladovania smôl na ich bod mäknutia [8] 
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1.1.7 Karbonizácia smoly 

Podľa teploty pri ktorej prebieha sa karbonizácia smoly (Obr. 4) delí na: 

1. Vysokotepelnú karbonizáciu- teploty okolo 1000 °C, vyrába sa ňou smolný koks 

2. Pozdržaná karbonizácia- teploty okolo 500 °C, vzniká pri nej polokoks 

 

Obr. 4: Všeobecná reakčná schéma pre karbonizáciu [8] 

 

Z dynamického hľadiska sa taktiež delí na dve časti: 

1. Vytekanie destilovaných zložiek v podobe pár 

2. Pyrolýza neprchavého podielu smoly-  rozlišujeme v nej dve etapy [11]: 

   a1.) dochádza k primárnemu rozkladu v kvapalnej fáze- štiepia sa molekuly, 

vznikajú      nové jednoduché prchavé zlúčeniny a neprchavý zbytok- polokoks. 

Z neho sa postupne odštepujú okrajové časti dealkylačnými, dehydrogenačnými a 

polykondenzačnými reakciami za vzniku koksu.  

   a2.) nasleduje sekundárna pyrolýza novovzniknutých prchavých splodín 

z primárneho rozkladu smoly. Priebeh procesu záleží na dĺžke zdržania sa plynnej 

zmesi v karbonizačnom procese. Po ochladení sa plynné podiely odvádzajú ako 

koksárenský plyn a kondenzačné podiely ako smolný decht  
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1.1.8 Mezofáza 

Je to fáza, ktorú tvoria anizotropné kvapalné kryštály – mezogény. Sú to aromáty 

pospájané Van der Waalsovými silami v paralelnom stohovaní s dlhým kryštalickým 

poradím. Formujú sa v transformácií z izotropickej aromatickej kvapaliny na anizotropný 

pevný koks mozaickej textúry. 

 Vznik mezofázy: Mezofáza sa tvorí v smole ktorá je ohrievaná medzi teplotami 350 

a 450 °C, približný čas trvania je medzi 1 až 12 hodinami. (Obr. 5). [8] 

 

Obr. 5: Fotografie mezofázových kryštálov v ohriatej čiernouhoľnej smole [1] 

Zmeny zloženia východzej zmesi mezogénov a nemezogénov sú súčasťou 

polykondenzácie aromátov. Prvý stupeň charakterizuje eliminácia vodíka a vznikanie voľných 

radikálov, ktoré sú dôležitým medzistupňom pri tvorbe kvapalných kryštálov (Obr. 6). [11] 

 

Obr. 6: Vývoj tvorby mezofázy [11]   
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Vznik mezofázy je tiež detekovateľný priebehom teplotnej závislosti viskozity smoly. 

Distribučná krivka mezofázovej smoly je posunutá k vyšším hodnotám ako krivka smoly 

izotropnej. 

Pri pyrolýze smoly, je tvorba mezofázy ovplyvňovaná pomerom obsahu jednotlivých 

podielov. K jej tvorbe sú obzvlášť náchylné podiely smoly obsiahnuté v β- frakcii (BeI), ktoré 

vznikli v smole sekundárne, teda pri tepelnej úprave dechtu alebo smoly. Oproti tomu 

pôvodné BeI tvorbu mezofázy brzdia, aj keď pôsobia ako zárodky kvapalných kryštálov. 

Taktiež PI resp. QI, ktoré prechádzajú do smoly priamo z dechtu, brzdia tvorbu a nárast 

mezofázy vplyvom teploty. Mezofáza je niekedy referovaná ako sekundárne QI. [11] 

Fyzikálne vlastnosti mezofázy: V jej skorých začiatkoch formovania, sa javí v podobe 

symetrických sfér, ktorých rovinné molekuly sú rovníkovo usporiadané. Keď boli skúmané 

v odrazenom polarizovanom svetle optického mikroskopu, individuálne sféry zobrazovali 

izogýry ktoré sa zbližovali a rozchádzali ako bol sférický kryštál rotovaný a menili sa zo 

svetlých na tmavé (Obr. 7). Mezofázové sferoidy majú rozsah od 2 μm do cca 100 μm. [8]  

 

Obr. 7: Rez mezofázovej nematickej sféry tekutého kryštálu [8] 
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1.1.9 Produkcia smoly  

Ako už bolo uvedené, smola vzniká destiláciou čiernouhoľného dechtu (Obr. 8). 

Momentálne sa viac smoly produkuje kontinuálnou destiláciou z dechtu, v rokoch 1900-1940 

sa viac využívala dávková destilácia, ktorá sa pomenej, teda v určitých prípadoch používa 

dodnes. Pri kontinuálnej destilácií sa prchavé časti dechtu môžu odstrániť rôznymi spôsobmi, 

ako napríklad destiláciou cez radu stĺpcov, flash destiláciou alebo parnou redukciou. V 

dávkovej destilácií sa produkuje smola s vyšším obsahom beta živíc ako v kontinuálnej, to 

spôsobujú vyššie teploty a dlhšie doby zdržovania dechtu.  

Prílišné tepelné spracovanie môže spôsobiť produkciu mezofázy. Množstvo získanej 

smoly závisí nielen na pôvode uhlia a technológii použitej pri koksovaní, ale aj na spôsobe 

destilácií dechtu a jeho predhriati v peci. Pre rýchlu kontrolu jej kvality sa sleduje jej bod 

mäknutia, obsah popola, množstvo prchavých podielov a stanovuje sa množstvo koksového 

zbytku. Jej zloženie má podstatný vplyv na jej použiteľnosť, napríklad vhodnosť pre 

briketovanie uhlia a ostatných výrobkov z nej pripravovaných. [10] 

 

 

Obr. 8: Schéma zariadenia na výrobu smoly [8] 

1.1.10  Tvrdosť smoly 

Vo všeobecnosti, tvrdosť materiálov klesá, ako klesá ich bod mäknutia. Taktiež, tvrdosť 

narastá s narastajúcim TI a/alebo dĺžkou a kvalitou koksovania. Knoppova tvrdosť materiálov 

môže byť meraná mikroskopicky, ako popísal Mott r. 1956.  [8] 
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1.2 Mikrovlnné žiarenie 

V súčasnom období sa vo svete rozšírilo využitie mikrovlnnej energie v rôznych 

priemyselných odvetviach, najmä pre účely komunikácie a ohrevu. Mikrovlnná energia je 

neionizujúce elektromagnetické žiarenie v rozsahu frekvencií 300 MHz – 300 GHz o vlnovej 

dĺžke 0,01 - 1 m. 

1.2.1 Vývoj mikrovlnného žiarenia a jeho použitia 

Z mikrovlnného ohrevu začal čerpať výhody hlavne potravinársky priemysel pri 

tepelnom spracovaní potravín. Neskôr sa začala mikrovlnná energia aplikovať aj 

v chemických procesoch, v úpravníctve, pri spracovaní plastov a skla, tavení kovov, pri 

spracovaní uhlia a keramických materiálov a podobne. Výskumná literatúra mikrovlnnej 

chémie doslova exponenciálne vzrástla odkedy sa odštartovala éra techniky od polovice 

80tých rokov. Z hľadiska úpravy a spracovania primárnych surovín neželezných kovov začali 

už v r. 1967 Ford a Pei využívať mikrovlnnú energiu na ohrev priemyselne zaújmavých 

oxidov a sulfidov a zistili, že mnohé z nich možno v krátkom čase ohriať na vysokú teplotu. 

Preto sa mikrovlnné žiarenie stáva bežným zdrojom energie v urychľovacích chemických 

reakciách.[3]  

Zaujmavým zistením bolo napríklad, že sa látky tmavej farby ohrievajú omnoho 

rýchlejšie ako látky svetlé. Faktom je, že mikrovlnný ohrev dokáže spraviť veľa vecí, ktoré 

konvenčný ohrev nedokáže. Ponúka čistý, lacný a komfortný spôsob ohrevu, ktorý často 

vedie k vyšším výnosom a kratším reakčným časom. Ich správne použitie taktiež šetrí čas aj 

peniaze. [12] 

1.2.2 Mechanizmus mikrovlnného ohrevu 

Mikrovlny spôsobujú pohyb molekúl iónových látok a rotáciu dipolárnych látok. Látka 

sa ohrieva vplyvom schopnosti látok premeniť absorbovanú elektromagnetickú energiu na 

teplo tak, že mikrovlnné pole núti dipóly rotovať a ióny migrovať, pričom tie nestíhajú 

sledovať rýchle zmeny elektrického poľa.   Mikrovlnný ohrev materiálu značne závisí od jeho 

rozptylového faktoru, ktorý reprezentuje pomer úbytku množstva vstupujúcej mikrovlnnej 

energie do materiálu a dielektrickej konštanty materiálu. Úbytok energie sa prejaví tak, že 

energia je v materiále rozptýlená ako teplo. Preto sa materiál s vysokým faktorom úbytku 

pomocou mikrovlnnej energie ľahko ohrieva. Mikrovlny sa odrážajú od kovových povrchov 

a preto sa kovy neohrievajú. Kovy majú obecne vysokú vodivosť a sú klasifikované ako 
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vodiče a používajú sa pre mikrovlny ako vlnovody. Materiály pre mikrovlny transparentné sa 

klasifikujú ako izolanty a používajú sa ako podložky alebo nosiče materiálov, určených na 

ohrev. Materiály, ktoré výborne absorbujú mikrovlnnú energiu sa  ľahko ohrievajú a sú 

klasifikované ako dielektriká. Zdrojom žiarenia v mikrovlnnej rúre, bežne používanej v 

laboratórnej praxi, je magnetron – oscilátor (Obr. 9), ktorý premieňa vysokonapäťové pulzy 

do pulzov mikrovlnnej energie. Mikrovlny vstupujú vlnovodom do pracovného priestoru, 

pričom riadiaca jednotka reguluje automaticky prácu magnetronu v polohách zapnuté / 

vypnuté,  čo sa navonok prejaví hodnotami výkonu mikrovlnnej rúry. Typické výkony 

takéhoto zariadenia sa pohybujú v rozmedzí 50 - 1 000 W. [3] 

 

Obr. 9: Magnetron [1] 

 (1 – katóda, 2 – vysokofrekvenčný výstup s anténou, 3 – smer pohybu daný vonkajším 

mikrovlnným poľom, 4 – anóda, 5 – duté rezonančné priestory) 

Aby sa mikrovlny šírili čo najrovnomernejšie, výrobcovia používajú rôzne taktiky, napr. 

priestor okolo rotujúceho taniera je tvarovaný tak, aby oblinami vytváral odrazy (Obr. 10).  

 

Obr. 10: Schematické usporiadanie mikrovlnnej ohrievacej komory [1] 
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1.2.3 Výhody a nevýhody mikrovlnného ohrevu 

Výhodou predovšetkým je, že mikrovlnný ohrev je priamy – energia je absorbovaná iba 

vzorkou a nie je plytvaná na nádobu v ktorej je vzorka umiestnená. Priamy ohrev taktiež 

znamená, že je to vysoko kontrolovateľná forma ohrevu: obdobia v ohrievacom režime sú 

veľmi malé, je možné robiť rýchle zmeny teplôt. Toto robí mikrovlnný ohrev vysoko 

efektívny, a vo veľa prípadoch bude táto efektivita prevyšovať skutočnosť, že energia 

mikrovlny je relatívne drahá. Priama povaha mikrovlnného ohrevu umožňuje ohrev 

špecifických komponentov reakcie pred ostatnými – v mnoho prípadoch je možné zaostriť, 

nasmerovať energiu na špecifické geometrické oblasti vzorky – dovoľujú reakciám aby boli 

uskutočnené pod vysoko nehomogénnymi podmienkami. Medzi ďalšie výhody patria nízke 

obstarávacie náklady, malé rozmery, relatívne bezpečná, čistá a bezhlučná prevádzka. [2] 

 Napriek tomu, trpí ale aj radou nevýhod. Monitorovaná a kontrolovaná teplota sa dá 

spraviť len dosť ťažko, pretože nie je možné použiť konvenčné teplomery ako termočlánky. 

Je taktiež ťažké dosiahnuť obsah reakcií v extrémnych teplotách a tlakoch, pretože kov by sa 

nemal používať ako nádoba.[12] 

Mikrovlny vytvorili novú cestu, akou prevádzame chemické ohrevy, aj keď to ako 

presne pracujú, je niekedy záhada, no efekty sú veľkolepé. Reakcie bežia v rekordnom čase, 

ba čo viac, reakcie ktoré normálne vedú k neúplnej zmesi chemikálií môžu byť niekedy 

vylepšením pre požadovaný produkt. [12] 

1.3 Porovnanie konvenčného a mikrovlnného ohrevu 

Konvenčný ohrev:                                                       

- prestup tepla skrz stenu plášťa desorbéru a vedenie tepla z povrchu vsádzky materiálu, 

- rýchlosť ohrevu klesá s rastúcim objemom materiálu, 

- nevyhnutné miešanie vsádzky,  

- vysoké energetické nároky. 

 

Mikrovlnný ohrev:   

- objemový ohrev – dielektrická strata, 

- rýchlosť ohrevu do určitej miery rastie s objemom materiálu, 

- selektivita mikrovlnného ohrevu – dipolárne látky, 

- významné skrátenie doby ohrevu, nižšie straty – nižšie energetické nároky [7] 
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1.4 Kombinácia mikrovlnného a konvenčného ohrevu 

Pri použití obidvoch metód sa efektivita konvenčného ohrevu zvyšuje až trojnásobne. 

Mikrovlnný ohrev je možné použiť pred konvenčným ohrevom, počas alebo až po ňom. 

 

1. Pri predhriatí v mikrovlnnej trúbe sa prehreje vnútro produktu, vďaka čomu je 

nasledujúci konvenčný ohrev efektívnejší a rovnomernejší.     

2. Súbežné použitie konvenčného a mikrovlnného ohrevu je výhodné napríklad pri 

sušení. Dochádza k synergickému efektu, pri ktorom mikrovlny vyháňajú vlhkosť 

k povrchu, kde sa efektívnejšie odparí pomocou konvenčného zariadenia. 

3. Použitie konvenčného ohrevu na začiatku procesu sa stáva výhodným v prípade 

vysokej počiatočnej vlhkosti materiálu. Oveľa lepšie sa ním docieli jej počiatočné 

odparovanie. Navyše, pri materiáli s obsahom vlhkosti od 50 % vyššie, je niekedy 

nežiadúce, aby mikrovlny uviedli vodu do varu. Mikrovlnný ohrev je vhodný až 

vtedy, ak poklesne vlhkosť pod 25 %. [2] 
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2 Experimentálna časť 

2.1 Ciele experimentu 

V mikrovlnnej trúbe vykonať ohrev skúmaných vzoriek čiernouhoľnej smoly.  

Odobrať vzorky jednotlivých smôl a vytvoriť z nich nábrusy vhodné na pozorovanie 

pod mikroskopom pomocou odrazeného svetla. 

Uskutočniť opakovaný ohrev smoly za rovnakých podmienok v rámci testu 

reprodukovateľnosti. 

Zrealizovať ohrev smôl v konvenčnej peci ako aj jeho kombináciu s mikrovlnným 

ohrevom a následným zhodnotením výsledkov. 

2.2 Metodika experimentu 

Všetky experimenty v ktorých bolo použité mikrovlnné žiarenie sa uskutočnili 

v komerčnej mikrovlnnej trúbe, ktorá bola predtým špeciálne upravená. Úprava sa týkala 

vytvorenia otvoru v hornej stene trúby, ktorý bol osadený kovovým valcom (Obr. 11). Jeho 

funkciou bolo znemožniť únik mikrovlnného žiarenia z pracovného priestoru. Ďalej bol kvôli 

bezpečnosti do mikrovlnnej trúby umiestnený pomocný absorbér mikrovĺn (Al2O3 

v korundových kelímkoch) aby nenastalo poškodenie magnetronu, keďže smola ma nízku 

absorpciu mikrovlnného žiarenia. Trúba okrem iného obsahovala aj inventor, ktorý umožňuje 

skutočne riadiť výkon magnetronu, takže beží nepretržite s nastaveným výkonom podľa 

potreby.  

Vzorky smoly boli pred jednotlivými experimentmi v mikrovlnnej trúbe navážené 

laboratórnymi váhami na 10g neskôr aj 20g. Potom boli vložené do laboratórnej sušiarne, kde 

sa predhriali na teplotu cca 150 °C. Napriek tomu sú však schopné absorbovať mikrovlnné 

žiarenie už pri pokojových teplotách.  

Vzorky sa ohrievali v hrubostennej sklenenej ampulke za atmosférického tlaku. Pary, 

ktoré ohrevom vznikali boli odsávané sklenenou zábrusovou aparatúrou. Teplota bola meraná 

vpichovým termočlánkovým teplomerom v päťminútových intervaloch a neskôr 

v pätnásťminútových intervaloch. 
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Obr. 11:  Aparatúra pre mikrovlnný ohrev smôl 

2.3 Vzorková základňa 

Vzorkovú základňu tvorili štyri rozličné typy smôl. Odlišovali sa od seba bodmi 

mäknutia a obsahom látok nerozpustných v toluéne a v chinolíne. Konkrétne hodnoty sú 

uvedené v Tab. 1. 

          Tabuľka 1: Základné vlastnosti použitých smôl pred ohrevom 

Označenie smoly 
Bod mäknutia Látky nerozpustné v toluéne Látky nerozpustné v chinolíne 

(°C) (% hm) (% hm) 

S060 76,5 13,5 2,6 

S084 103,2 22,4 5,5 

S090 LQI 111,6 23,4 3,0 

S090 MQI 111,3 24,7 6,8 

 

2.4 Plán experimentu 

Experiment bol postupne spracovaný v nasledujúcich bodoch: 

1. Ohrev jednotlivých vzoriek smôl pri rôznych výkonoch. 

2. Zalievanie vzoriek do živíc, následné brúsenie, leštenie a vyhodnotenie mezofázy. 

3. Test reprodukovateľnosti- opakovaný ohrev ekvivalentných vzoriek za rovnakých 

podmienok. 

4. Konvenčný šesťdesiatminútový ohrev s predhriatím v mikrovlnnej trúbe a samotný 

sedemdesiatpäťminútový konvenčný ohrev. 
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2.4.1 Ohrevy smôl pri rôznych výkonoch 

Táto časť pokusov sa zaoberala vlastnosťami jednotlivých druhov smôl a ich 

ovplyvniteľnosťou pri interakcii s mikrovlnným žiarením. Po jednotlivom navážení 

vybraných vzoriek smôl na hmotnosť 10g,  boli vzorky vložené do laboratórnej sušiarne kde 

sa predhriali približne na 150 °C. Potom boli postupne opatrne prenesené do mikrovlnnej 

trúby, kde sa samostatne ohrievali zvoleným výkonom. Teplota bola meraná po stanovených 

intervaloch s dĺžkou 5 minút. Podľa reakcií smôl boli zvolené výkony 250W iba pre smolu 

S060 keďže u ostatných smôl sa javil tento výkon príliš nízky. Výkon 440W bol použitý u 

smôl S060, S084, S090 LQI a S090 MQI. Celkový ohrev v tomto experimente trval 

polhodiny.  

2.4.2 Ohrev S060 pri rôznych výkonoch, časoch a hmotnosti 

Smola S060 bola v rámci tohto experimentu vzorka s najnižším bodom mäknutia 

a najnižším obsahom QI a TI vo vlastnostiach meraných pred ohrevom. Použitými výkonmi 

boli 250 a 440W. Čas ohrevu vzoriek v mikrovlnnej trúbe bol 30 minút pre vzorku S060 

s výkonom 250 a 440W a 15 minút pre 440W pre hmotnosti vzorky 10 a 20g.  

2.4.3 Ohrev S084 pri rôznych výkonoch a časoch 

Oproti predchádzajúcej vzorke S060, má smola S084 bod mäknutia pred ohrevom vyšší 

o 26,7 °C a preto už bude v experimente použitý mimo 250W a 440W aj výkon 600W. Ten 

bol v predchádzajúcom meraní u smoly S060 hodnotený ako príliš vysoký. Jednotlivé vzorky 

mali hmotnosť 10g. Čas ohrevu trval 30 minút pri všetkých výkonoch, na porovnanie bol ale 

u výkonu 600W  použitý aj pätnásť minútový ohrev. 

2.4.4 Ohrev S090 LQI pri rôznych výkonoch a časoch 

V tomto ohreve smoly S090 LQI boli použité výkony 440W pri 30 minútovom ohreve 

a 600W pri 15 a 30 minútovom ohreve. Výkon 250W bol vyradený nakoľko sa javil príliš 

slabý. Vzorky vážili 10g. 

2.4.5 Ohrev S090 MQI pri rôznych výkonoch a časoch 

Smola S090 MQI má takmer rovnaký bod mäknutia ako smola S090 LQI. Z tabuľky 1 

vidieť, že vzorka S090 MQI má iba o 0,3 °C nižšiu hodnotu bodu mäknutia ako vzorka S090 

LQI. Na základe týchto údajov možno predpokladať, že teploty, ktoré boli namerané počas 
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ohrevu sa medzi týmito dvoma smolami budú líšiť minimálne. Výkony a časy ktoré boli 

použité sú rovnaké ako v predchádzajúcom experimente, teda 440W na 30 minútový ohrev 

a 600W na 15 a 30 minútový ohrev. Váha vzoriek sa rovnala 10g. 

2.4.6 Testy reprodukovateľnosti experimentov 

Testy reprodukovateľnosti výsledkov spočívali v ohreve niekoľkých rovnakých navážok 

určitej smoly, ktoré boli vystavené rovnakému výkonu po rovnaký čas. Vybratou vzorkou na 

toto testovanie bola smola S084. Parametre ohrevu sa stanovili na výkon 600W a dĺžku 

ohrevu 30 minút.  

2.4.7   Kombinácia mikrovlnného ohrevu s konvenčným ohrevom 

V tejto časti výskumu sa jednalo o porovnávajúci experiment, v ktorom sa využil 

samotný konvenčný ohrev pri teplote 350 °C a dĺžke 75 minút, ale aj kombinácia 

mikrovlnného predhriatia výkonom 600W počas doby 15 minút s konvenčným ohrevom 

v peci pri teplote 350 °C a dĺžke 60 minút. 

Na tento pokus bola takisto zvolená vzorka smoly S084, z ktorej boli pripravené dve 

navážky o hmotnosti 20g. Následne boli obe navážky vložené do laboratórnej sušiarne, kde sa 

predhriali na 150 °C. Potom bola prvá navážka v korundovom kelímku vložená do 

konvenčnej pece, dopredu vyhriatej na 350 °C. Tu sa prvá navážka nechala na 75 minút. 

Druhá navážka bola v sklenenej reakčnej nádobe po ohriatí v sušiarni vložená do mikrovlnnej 

trúby na dĺžku 15 minút pod vplyvom výkonu 600W. Nato bola prenesená do korundového 

kelímku a uložila sa k prvej navážke do konvenčnej pece, tu bola ohrievaná teplotou 350 °C 

počas jednej hodiny. Nakoniec boli navážky vytiahnuté a nechané ochladnúť na voľnom 

vzduchu. 

2.4.8   Príprava nábrusov výsledných vzoriek smôl  

Príprava leštených nábrusov, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie výsledkov ohrevu 

jednotlivých vzoriek smôl pod mikroskopom v odrazenom svetle spočívala v nasledujúcom 

postupe:  

Odobrali sa reprezentujúce, dostatočne veľké časti vzoriek smôl. Jednotlivé časti boli 

potom zaliate vrstvou polyesterovej živice. Po zaschnutí boli vzorky postupne brúsené na 

papieroch od najväčšieho zrna po najmenšie. Všetky brúsne papiere boli zvlhčované vodou. 

Takto upravené vzorky boli potom zbavené veľmi jemných nerovností leštením.  
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2.5 Výsledky a Diskusia 

Na ďalších stranách budú zobrazené grafy výsledných hodnôt, tabuľky s nameranými 

hodnotami a mikroskopické obrázky, vďaka ktorým budú vyhodnotené jednotlivé 

experimenty a porovnané vlastnosti vzoriek smoly. 

2.5.1 Výsledky ohrevov smôl pri rôznych výkonoch 

Na nasledujúcom grafe 1 sú zobrazené krivky ohrevu vybraných vzoriek smôl S060.  

                   Graf 1 Porovnanie rôznych druhov smôl pri rôznych výkonoch 

 

Na prvý pohľad je zrejmé, že u mäkších smôl dochádza k prudkému nárastu teploty už 

pri nižších výkonoch mikrovĺn a z toho dôvodu už výkon 600W  nebol pre smolu S060 

použitý. Ako príliš slabý sa u všetkých smôl ukázal výkon 250W. Najviac vyhovoval výkon o 

veľkosti 440W, ktorý bol použitý u všetkých. Podľa kriviek výkonov 440W možno usúdiť, že 

čím ma smola nižší bod mäknutia tým výraznejším zvýšením teploty reaguje na ohrev 

v mikrovlnnej trúbe. 
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2.5.2 Výsledky ohrevu S060 pri rôznych výkonoch, časoch a hmotnosti 

V grafe 2, sú vykreslené krivky ohrevu smoly S060 pri rôznych kombináciách 

podmienok.   

                   Graf 2 Krivky ohrevu smoly S060 

 

Pri výkone 440W už boli namerané dostatočne vysoké teploty a preto nebolo nutné 

použiť výkon 600W. Opakom toho však bol ohrev pri 250W, kedy nedochádzalo vo vzorkách 

k výrazným zmenám. Môžeme si všimnúť náhly nárast teploty na začiatku a následne po 10-

15 minútach ustálenie teplotných hodnôt. V grafe je ešte jedna krivka, ktorá nám ukazuje 

ohrev vzorky dvojnásobnej navážky a vplyv hmotnosti navážky pri rovnakom výkone na 

priebežnú a výslednú dosiahnutú teplotu. 

Základné technologické vlastnosti takto získaných smôl sú obsiahnuté v tab. 2 . 

 Tabuľka 2: Vlastnosti vzoriek získaných ohrevom smoly S060 

  
Smola pred 

ohrevom 

250 W 

 30 min 
 Δ 

440 W  

30 min 
 Δ 

440 W  

15 min 
 Δ 

b.m. (°C) 76,5 77,9 °C 1,4 154,5 °C 78 86,2 9,7 

TI (%) 13,5 13,80% 0,3 42,10% 28,6 15,1 1,6 

QI (%) 2,6 2,60% 0,0 14,50% 11,9 2,7 0,1 

 

Z výsledkov je vidieť, že pri výkone 250W nastali minimálne zmeny hodnôt v bode 

mäknutia a obsahu TI, pričom obsah QI sa nezmenil vôbec. Pod vplyvom výkonu 440W 

a dĺžke ohrevu 15 minút dochádza k zvýšeniu bodu mäknutia o 9,7 °C a nárastu obsahu TI 

o 1,6 %. U obsahu QI sa prejavil minimálny nárast a to o 0,1 %. 
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Pri 30 minútovom ohreve nastalo výrazné zvýšenie obsahu QI na 14,5 %, čo je 5,6 

násobne vyššia hodnota ako u vychádzajúcej vzorky smoly. Takisto došlo k zvýšeniu TI na 

trojnásobok z 13,5 % na 42,1 %.  

Zo vzorky, ktorá bola najviac vytvrdená (S060, 440W 30 min) bol vytvorený nábrus 

k pozorovaniu v mikroskope pomocou odrazeného svetla. Počas leštenia nábrusu sa však 

ukázalo, že vzorka je ešte stále príliš mäkká na takéto spracovanie. Samotný záber tejto smoly 

viď. obrázok 12 nižšie, neukazuje stopy mezofázy ani jej tvorby. 

 

 

Obr. 12: Nábrus vzorky S060 pri ohreve 440W a 30 min 

 

2.5.3 Zhodnotenie ohrevu S084 pri rôznych výkonoch a časoch 

Pomocou nasledujúceho grafu 3 možno lepšie porovnať výsledky ohrevu smoly S084. 

                   Graf 3 Krivky ohrevu smoly S084 
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Podľa grafu 3 vidíme že v porovnaní so smolou S060, boli dosiahnuté nižšie teploty pri 

rovnakých výkonoch. Pri výkone 250W došlo k zvýšeniu pôvodnej teploty iba o 9 °C a po 15 

minútach dokonca teplota poklesla pod 150 °C, teda pod vychádzajúcu teplotu. Oproti tomu 

výkon 600W dosiahol u vzorky stabilizáciu teploty už do 10 minút ohrevu. Vplyvom výkonu 

440W nadišlo ustálenie až po 15 minútach, no začiatok bol o to miernejší. 

Technologické vlastnosti, ktoré boli získané po jednotlivých ohrevoch vzoriek S084, sú 

bližšie uvedené v tab. 3. 

Tabuľka 3: Vlastnosti vzoriek získaných ohrevom smoly S084 

 

Smola pred 

ohrevom 

250W 

 30 min 
Δ 

440W 

 30 min 
Δ 

600W 

 15 min 
Δ 

600W 

 30 min 
Δ 

b.m. (°C) 103,2 105 2,2 132,4 29,2 135,8 32,6 194,5 91,3 

TI (%) 22,4 23,2 0,8 29,7 7,3 36,1 13,7 56,8 34,4 

QI (%) 5,5 5,5 0,0 6,1 0,6 8,6 3,1 36,4 30,9 

 

Z hodnôt uvedených v tab. 3 sme dospeli k zaujímavým  výsledkom. Veľmi podobné 

body mäknutia vznikli pri ohreve vzoriek smoly pri 440W a 30 min teda 132,4 °C s vzorkou 

ohriatou 600W počas 15 min, kde bola nameraná teplota 135,8 °C. Ich obsahy látok TI a QI 

sa už ale líšia výraznejšie. U vzorky 440W a 30 min sa zvýšil obsah TI o 7,3 % (1,3 násobok 

pôvodnej hodnoty) a QI o 0,6 % (1,1 násobok pôvodnej hodnoty). V porovnaní s nimi vzorka 

600W 15 min u obidvoch obsahoch QI a TI, narástla o 1,6 násobok. Najvýraznejšia zmena 

nastala pri ohreve 600W a 30 min, kde došlo k nárastu TI o 2,5 násobok  a QI až o 6,6 

násobok . 

Zo vzoriek ktoré postúpili ohrev pri 600W sa pripravili nábrusy, to sa nepodarilo 

u vzoriek s nižším výkonom ohrevu 440W a 250W, ktoré neboli dostatočne tvrdé na to, aby 

ich bolo možné naleštiť a vyhodnotiť pod mikroskopom. Na nasledujúcej strane sú zábery 

vzoriek S084 600W 30 min (Obr. 13) a S084 600W 15 min (Obr.14). 
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Obr. 13: Mezofáza vzorky S084 600W 30 min s miestami koalescencie 

Na obr. 13 bola jasne zaznamenaná tvorba mezofázy, V priemere je veľkosť 

zobrazených sferulí približne 15 μm. U niektorých si je možné všimnúť koalescenciu, ktorá je 

bližšie vyznačená červeným ohraničením. 

 

Obr. 14: Vzorka S084 600W 15 min 

Porovnanie grafu 3, obrázkov 13 a 14 nám dokazuje že k nárastu sferulí došlo 

v priebehu 15 minút a pri teplote okolo 465 °C. 
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2.5.4 Vyhodnotenie ohrevu S090 LQI pri rôznych výkonoch a časoch 

V grafe 4 sú vykreslené jednotlivé krivky ohrevu vzoriek S090 LQI. 

                  Graf 4 Krivky ohrevu smoly S090 LQI 

 

Podľa kriviek v grafe 4 sa dá usúdiť, že u tejto smoly boli dosiahnuté nižšie priemerné 

teploty zhruba o 35 °C pri 600W a o 170 °C nižších pri 440W v porovnaní so smolou S084. 

Časy kedy dochádza k ustáleniu teplôt sú kryté s predchádzajúcimi ohrevmi a to 10 min pre 

600W a 15 min pre 440W, líšia sa len hodnotou. 

V tab. 4 sú vlastnosti vzoriek smoly S090 LQI, ktoré boli získané pomocou 

mikrovlnného ohrevu. 

Tabuľka 4: Vlastnosti vzoriek nadobudnuté ohrevom smoly S090 LQI 

 

Smola pred 

ohrevom 

440W  

30 min 
Δ 

600W 

 15 min 
Δ 

600W  

30 min 
Δ 

b.m. (°C) 11,6 123,7 12,1 131,5 19,9 182 70,4 

TI (%) 23,4 25,2 1,8 27,9 4,5 49,9 26,5 

QI (%) 3 4,6 1,6 4,2 1,2 22 19 

 

Zmeny hodnôt vlastností smoly uvedené v tabuľke 4, sú intenzívnejšie v náraste obsahu 

TI ako u QI vo všetkých výkonoch. Pri výkone 440W sa QI zvýšilo na 1,5 násobok a TI na 

1,1 násobok. Po zvýšení výkonu na 600W a dobre ohrevu 30 min došlo k zvýšeniu obsahu QI 

až na 7,3 násobok, no u obsahu TI to bol iba 2,1 násobok. V porovnaní s predchádzajúcimi 

smolami S060 a S084 je TI menšie , naopak QI je väčšie. 
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Takisto po tomto experimente boli vyhodnotené mikroskopické zábery nábrusov, ktoré 

sú vyobrazené nižšie na obrázku 15 a 16. Vypracované boli zo vzoriek S090 LQI 600W 15 

min a S090 LQI 600W 30 min. Ani u jednej sa však nepotvrdila prítomnosť mezofázy. 

 

 

Obr. 15: S090 LQI 600W 15 min 

Pomocou záberov vidieť veľmi podobnú štruktúru vzorky S090 LQI 600W 15 min (obr. 

15) a vzorky S084 600W 15 min (obr. 14), ktorá po predĺžení doby ohrevu na 30 min už 

zaznamenala tvorbu mezofázy (obr. 13). 

 

 

Obr. 16: S090 LQI 600W 30 min 

Na obr. 16 vyššie je zobrazená vzorka S090 LQI, ktorá ani po 30 minútach a výkone 

600W neprejavuje známky tvorby mezofázy. Po priblížení je vidieť svetlo-nitkovitú štruktúru. 
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2.5.5 Ohrev S090 MQI pri rôznych výkonoch a časoch 

Nasledujúci graf 5 a krivky v ňom zobrazené patria smole S090 MQI u ktorého sa 

použili rovnaké výkony a časy ako v prípade smoly S090 LQI.   

                  Graf 5 Krivky ohrevu smoly S090 MQI 

 

Krivky ohrevu smoly S090 MQI v grafe 5 sú podobné krivkám v grafe 4, patriacim 

smole S090 LQI. Časy v ktorých sa dosahuje ustálených teplôt sú taktiež ekvivalentné. 

Nasledujúca tabuľka 5 obsahuje pôvodné vlastnosti smoly S090 MQI a vlastnosti ktoré 

sa získali ohrevom v mikrovlnnej trúbe.  

Tabuľka 5: Vlastnosti vzoriek získaných ohrevom smoly S090 MQI 

  

Smola pred 

ohrevom 

440W 

 30 min 
Δ 

600W 

 15 min 
Δ 

600W  

30 min 
Δ 

b.m. (°C) 111,3 133,5 22,2 148,6 19,9 226,2 114,9 

TI (%) 24,7 30,7 6 39,6 14,9 65,7 41 

QI (%) 6,8 7,4 0,6 13,6 6,8 52,8 46 

 

Z Tab. 5 vidieť, že k v porovnaní s ostatnými smolami k najväčšiemu nárastu obsahu 

látok QI došlo u vzorky S090 MQI. Najvyšší prírastok nastal pri výkone 600W a čase 30 min, 

ktorý bol 7,8 krát vyšší oproti počiatočnej hodnote QI. Obsah TI sa zvyšoval o niečo menej 

ako u rovnakých výkonoch a časoch u smoly S090 LQI (Tab.4). Pri porovnaní násobkov 

hodnôt TI pre 440W 30 min - 1,3 násobok, 600W 15 min – 1,7 násobok a 600W 30 min – 2,8 

násobok s ostatnými smolami sa zistilo, že tieto hodnoty majú bližšie skôr k hodnotám smoly 

S084 (Tab. 3), než smoly S090 LQI (Tab. 4). 
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Na nasledujúcom obrázku 17 je zobrazená vzorka smoly S090 MQI 600W pri ohreve 30 

min. 

 

Obr. 17: S090 MQI 600W 30 min 

Od prvého pohľadu na obrázku 17 je zreteľná tvorba mezofázy. Sferule o priemere cca 

15 μm sú zväčša samostatné, zriedkavo dochádza aj ku koalescencii. 

Nasledujúci obrázok 18 patrí rovnakej smole, ale ohriatej výkonom 600W a 15 

minútami. 

 

Obr. 18: S090 MQI 600W 15 min 

V porovnaní s obrázkom 17, na obrázku 18 ešte nie je mezofáza viditeľná, čo má za 

následok polovičná dĺžka ohrevu. 
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2.5.6 Testy reprodukovateľnosti experimentov 

V nasledujúcom grafe 6 sú zobrazené krivky jednotlivých  vzoriek smoly S084.  

Graf 6 Krivky ohrevu smoly S084 v rámci experimentu opakovateľnosti 

 

V tabuľke 6 nižšie, sú prehľadne uvedené vlastnosti smoly S084 nadobudnuté počas 

tohto experimentu . 

       Tabuľka 6: Vlastnosti vzoriek získaných ohrevom smoly S084 

  

Smola pred 

ohrevom 
vzorka 1 vzorka 2 vzorka 3 vzorka 4 

b.m. (°C) 103,2 127,4 121,6 132,3 136,1 

TI (%) 22,4 29,1 27,0 31,5 31,4 

QI (%) 5,5 5,9 5,9 6,2 6,3 

 

Z grafu 6 pomocou kriviek vidieť, že vzorka 4 mala rýchlejší teplotný nárast, takisto 

ako konečná teplota je skoro o 25 °C vyššia ako priemerná teplota ostatných vzoriek. Tieto 

údaje potvrdzujú aj zvýšené hodnoty bodu mäknutia a obsahu QI viď. tab. 6. Naopak 

najnižšie teploty dosahovala vzorka 2, ktorá ma podľa tab. 6 taktiež najnižšie hodnoty bodu 

mäknutia a obsahu QI. Vzorky 1 a 3 sa v cieľových teplotách skoro rovnali, no vzorka 3 mala 

o niečo rýchlejší nárast teplôt, čo je vidieť aj podľa jej parametrov. 
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2.5.7 Kombinácia mikrovlnného ohrevu s konvenčným ohrevom 

Vlastnosti ktoré boli počas tohto experimentu získané sú zobrazené a porovnané 

v tabuľke 7. 

  Tabuľka 7: Vlastnosti vzoriek  smoly S084 získaných kombináciou druhu ohrevu 

  

Smola pred 

ohrevom 

600W 15 min +  

60 min 350°C k.o. 
75 min k.o. 350°C 

b.m. (°C) 103,2 132,4 130,1 

TI (%) 22,4 32,3 31,8 

QI (%) 5,5 6,2 6,1 

 

Z pohľadu na predchádzajúcu tab. 7 vidieť, že všetky parametre vzorky smoly S084 

ktoré boli počas ohrevu obidvoma spôsobmi, namerané sú takmer rovnaké. Okrem bodu 

mäknutia sa obsahy látok QI a TI vzájomne líšia len o desatiny percenta. Vzorka, ktorá bola 

predhriata v mikrovlnnej trúbe má všetky hodnoty o niečo vyššie. 
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3 Závery 

Experimenty, ktoré táto práca zahrňovala bližšie určujú niektoré vlastnosti a chovanie sa 

čiernouhoľných smôl pri ohreve mikrovlnným žiarením.  

Ak by sme chceli hlbšie analyzovať zmeny, ktoré nastali v štruktúre, museli by sa 

podstúpiť ďalšie analytické metódy. Ako infračervená spektroskopia, meranie molekulových 

hmotností, poprípade NMR (nukleárna magnetická rezonancia). Ďalej by mohlo byť 

zaujímavé skúmanie pomocou skenovania elektrónovej mikroskopie látok nerozpustných 

v chinolíne prípadne pyridíne. 

Existujúce štúdia však už len v tomto rozsahu odpovedajú kladne na otázku, či sa dá 

uskutočniť ohrev čiernouhoľnej smoly v mikrovlnnom poli. Vďaka ich chovaniu počas 

ohrevu je viditeľné, že by bolo výhodnejšie použiť zariadenie so zameraným poľom. 

Po analýze získaných výsledkov boli vyvodené tieto závery: 

 

 Uskutočnené ohrevy charakterizujú konvergujúce krivky ohrevu a nedochádza 

k vysokým teplotným výkyvom. 

 

 Intenzita ohrevu závisí na niekoľkých parametroch: 

- vlastnostiach ohrievanej vzorky, 

- množstve ohrievanej vzorky, 

- na vyžiarenom a následne absorbovanom mikrovlnnom žiarení o určitom výkone. 

 

 Zo závislosti intenzít ohrevu na parametre vzorky sa došlo k záveru, že mäkšie smoly 

sú lepšími absorbérmi mikrovlnného žiarenia danej vlnovej dĺžky a dosahujú vyššie 

teploty. Pre určitú smolu je potom viditeľné odstupňovanie intenzít ohrevu závislé na 

nastavenom výkone mikrovlnnej trúby. Na to, ako vysoká teplota bude dosiahnutá 

vplýva aj hmotnosť navážky. Najvýraznejšie je to vidieť u mäkších smôl. 

 

 Väčšina vzoriek, ktoré boli získané, neboli bez ďalších úprav použiteľné pre prípravu 

k stanoveniu mezofázy. Javili sa ako dostatočne nevytvrdené, príliš mäkké. 

 

 Pri vzorkách, u ktorých sa prejavila tvorba mezofázy sa zistilo, že počas 15 minút boli 

vytvorené sferule o priemere zhruba 15 μm. Sferule boli väčšinou izolované, 

zriedkakedy nastala koalescencia. K ich tvorbe došlo u vzoriek smôl, ktoré mali 

v stave pred ohrevom obsah QI 5,5 a 6,8 a naopak k tvorbe mezofázy nedošlo 
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u vzoriek u vzoriek s QI 3,0 a 2,6. Tento spôsob tvorby mezofázy a jej vlastností by sa 

mohol použiť k príprave tzv. mezo-karbónových mikroguličiek, ktoré charakterizujú 

nekoalescenujúce sferule o veľkosti približne 10 μm. Ďalším faktom je, že pri 

mikrovlnnom ohreve vznikajú reakcie veľmi rýchlo, čím narastá viskozita, ktorá je 

v tejto súvislosti považovaná za prekážku koalescencie a tvorbe väčších množstiev 

menších sferulí. Z hodnôt uvedených v tabuľkách, pomocou obsahu látok QI a TI, sa 

dá usúdiť, že výraznejší nárast obsahu TI prebieha za miernejšieho ohrevu v mäkkých 

smolách. Naopak, pri vyšších výkonoch a dlhších ohrevoch je vyšší nárast obsahu QI. 

U dvoch najtvrdších smôl, teda S090 MQI a S090 LQI je tvorba QI rýchlejšia za 

akýchkoľvek podmienok a s rastúcim časom a výkonom je rozdiel ešte viditeľnejší. 

Pomer obsahov TI a QI sa u všetkých smôl s ohrevom znižuje. Podľa hodnôt, k zmene 

obsahov TI a QI nedošlo čisto len destiláciou najľahších látok smoly, ale takisto 

chemickými reakciami a transformáciami v hmote vzoriek. 

 

 Test reprodukovateľnosti dokazuje, že pokiaľ sú presne dodržané rovnaké podmienky 

ohrevov, tak výsledné hodnoty a vlastnosti dodaných modifikovateľných vzoriek smôl 

sú reprodukovateľné. V prípade odchýlok, ktoré sa vyskytli u teplôt existuje súvislosť 

medzi absorbovanou energiou prenesenou do dosiahnutej teploty a vlastnosťami 

modifikovaných vzoriek smôl. 

 

 Z výsledkov kombinovaných ohrevov, bol potvrdený malý vplyv krátkeho 

mikrovlnného predhriatia na sledované vlastnosti. Pri porovnaní takto získaných 

výsledkov mikrovlnným predohrevom a vzoriek získaných v predchádzajúcich 

ohrevoch smoly S084 vznikli určité rozdiely. Tie boli spôsobené hmotnosťou 

navážky, ktorá pri samostatných ohrevoch smoly bola o 10 g nižšia, čo sa prejavilo 

vyššími výslednými parametrami a teplotnými krivkami. Na lepšie porovnanie 

mikrovlnného a konvenčného ohrevu sú potrebné štruktúrne analýzy exponovaných 

smôl. 
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Zoznam použitých symbolov a skratiek 

AI                                    acetone insolubles (látky nerozpustné v acetóne) 

ASTM                             American Society for Testing and Materials 

BeI                                  benzene insolubles (látky nerozpustné v benzéne) 

b.m.                                bod mäknutia 

CiA                                 Cube-in-Air metóda 

DIN                                 Deutsches Institut für Normung e. V., Deutsche Industrie-Norm 

GC                                  plynová chromatografia 

HI                                   hexane insolubles (látky nerozpustné v hexáne) 

HS                                  hexane solubles (látky rozpustné v hexáne) 

HPLC                             vysokotlaková plynová chromatografia 

k.o.                                 konvenčný ohrev 

KS                                  Kraemer-Sarnoowa metóda                        

M                                    Mettlerova metóda 

MI                                  methan insolubles (látky nerozpustné v metáne) 

MS                                 methan solubles (látky rozpustné v metáne) 

PAH                               polycyklické aromatické uhľovodíky 

PI                                   pyridine insolubles (látky nerozpustné v pyridíne) 

PS                                  pyridine solubles (látky rozpustné v pyridíne) 

QI                                  quinoline insolubles (látky nerozpustné v chinolíne) 

QS                                 quinoline solubles (látky rozpustné v chinolíne) 

R&B                              The Ring & Ball metóda 

t.j.                                  to jest 

TI                                   toluene insolubles (látky nerozpustné v toluéne) 

TS                                  toluene solubles (látky rozpustné v toluéne) 

wt                                   hmotnostné percento 

α                               alfa živice 

β                                     beta živice 

γ                                     gama živice 
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