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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je teoretické a experimentální zpracování problematiky 

charakterizace velikosti a tvaru definovaných částic. Teoretická část ve formě literární 

rešerše se věnovala problematice popisu dvou základních metod charakterizace velikosti 

částic (laserová difrakce a dynamického rozptylu světla) a statistického vyhodnocení 

naměřených dat. V praktické části byly mechanochemickou syntézou připraveny 

definované částice, které byly následně charakterizovány pomocí obrazové analýzy a 

analyzátoru částic HORIBA. Získané výsledky z obou metod byly porovnány a byly 

diskutovány rozdíly v měření velikostí pomocí obou metod. Na vybraném SEM snímku 

byla provedena analýza tvaru částic. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is a theoretical and experimental elaboration of characterization 

of defined particle sizes and shapes. The theoretical part is in the form of literary research 

of two main particle size characterization methods (laser diffraction and dynamic light 

scattering) and statistical evaluation of measured data. During the practical part the defined 

particles were prepared by mechanochemical synthesis. They were characterized by the 

picture analysis and by the particle size analyzer HORIBA. The data gained by both 

methods were compared and differences in measuring particle sizes by means of both 

methods were discussed. A particle shape analysis was performed on a selected SEM 

image. 

 

  



  6 

 

Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 7 

1. TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 8 

1.1. Nomenklatura částic a částicových systémů ........................................................... 8 

1.2. Velikost částic ....................................................................................................... 11 

1.3. Tvar částic ............................................................................................................. 14 

1.4. Klasifikace morfologie částic Fourierovou transformací ...................................... 18 

1.5. Metody analýzy velikosti částic ............................................................................ 20 

1.5.1. Metoda laserové difrakce ............................................................................... 20 

1.5.2. Metoda dynamického rozptylu světla ............................................................ 24 

1.6. Statistika malých částic ......................................................................................... 25 

1.6.1. Distribuce velikosti částic .............................................................................. 25 

1.6.2. Grafické znázornění distribuce velikosti částic ............................................. 26 

1.6.3. Statistické průměry ........................................................................................ 28 

1.6.4. Parametry charakterizující distribuci velikosti částic .................................... 29 

2. CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ...................................................................................... 32 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ........................................................................................ 33 

3.1. Teoretické řešení tvarového faktoru ...................................................................... 33 

3.2. Praktická analýza částic ........................................................................................ 36 

3.2.1. Příprava definovaných částic ......................................................................... 36 

3.2.2. Obrazová SEM analýza velikosti částic ......................................................... 37 

3.2.2.1 Manuální obrazová analýza velikosti částic ............................................... 38 

3.2.2.2 Automatická obrazová analýza velikosti částic ......................................... 40 

3.2.3. Obrazová SEM analýza tvaru částic .............................................................. 43 

3.2.4. Analýza velikosti částic pomocí analyzátoru ................................................. 44 

3.2.5. Shrnutí a diskuse výsledků ............................................................................ 45 

4. ZÁVĚR ......................................................................................................................... 52 

Literatura .............................................................................................................................. 53 

 

  



  7 

 

Úvod 

V rámci bakalářské práce bude řešena problematika charakterizace velikosti a tvaru 

nesférických submikronových a nanometrických částic. Je známo, že velikost a tvar částic 

jsou dva parametry, které spolu úzce souvisejí. Znalost těchto parametrů může být stěžejní, 

při charakterizaci vlastností nových materiálů, které se využívají v nejrůznějších odvětvích 

lidské a průmyslové činnosti. 

Submikronové a nanometrické částice vykazují, vlivem tvaru a velikosti často 

podstatně odlišné fyzikální a chemické vlastnosti od základního makroskopického 

materiálu. Vlivem tvaru a velikosti částic dochází ke zvětšování specifického povrchu. To 

má za následek vyšší reaktivitu nebo změnu rozpustnosti. Mezi další vlastnosti, které jsou 

odlišné od základního materiálu, patří například tepelné vlastnosti materiálu, díky čemuž 

dochází ke snížení bodu tání. Příkladem může být zlato, pro které je teplota tání (pro 

makroskopický materiál) 1336 K. Pokud však uvážíme prášek složený ze zlatých 

nanočástic o velikosti 2nm, potom teplota tání poklesne o cca 500 K. Elektromagnetické 

(změna dielektrické konstanty, feromagnetických vlastností atd.), optické (nanočástice 

absorbují při různých velikostech různé vlnové délky nebo dochází k zvýšení průhlednosti 

materiálu) a mechanické vlastnosti se také mohou lišit od základního materiálu [1]. 

Literatura, která se věnuje dané problematice, je poměrně hodně obsáhlá a zahrnuje 

nejrůznější metody a postupy charakterizace velikosti a morfologie částic ať se jedná o 

obrazovou analýzu, laserovou difrakci nebo využití Fourierových koeficientů k popisu 

morfologie částic. První nástiny věnované této problematice byly zveřejněny v odborné 

publikaci G. Herdana  s názvem „ Small particle statistics: An account of statistical 

methods for the investigation of finely divided materials. With a guide to the experimental 

design of particle size determinations, by M. L. Smith“, z roku 1953. V této knize je velmi 

podrobně popsána statistika malých částic, která je doposud využívána k charakterizaci 

částic a částicových systémů. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Nomenklatura částic a částicových systémů 

Částicí se v přírodních vědách označuje malý lokalizovaný objekt, kterému můžeme 

přiřknout fyzikální vlastnosti, jako jsou například hmotnost, hustota, vodivost a další. 

Slovo částice je však obecného významu a každý vědní obor má svou vlastní definici 

tohoto slova [2]. 

Skutečnost, zda mohou být objekty považovány za částice, závisí ve většině případů na 

kontextu, ve kterém je toto slovo použito. Má-li objekt zanedbatelnou velikost, nebo pokud 

jsou geometrické či strukturní vlastnosti irelevantní, potom může být tento objekt 

považován za částici. Příkladem může být zrnko písku. Jeho velikost je zhruba 1mm avšak 

tato velikost je zanedbatelná, uvážíme-li rozlohu pláže [2]. 

Částice mají různou velikost, původ, tvar, složení atp. Z tohoto důvodu je nutné při 

jejich definici vycházet z těchto kritérií. Nejčastěji jsou však částice definovány a děleny 

podle velikosti na:  

 makroskopické částice – jedná se o částice, které dosahují velikosti větší než 1mm. 

Jejich velikost můžeme měřit běžnými měřidly, jako jsou mikrometrické šrouby, 

posuvná měřítka nebo pásové metry. Tyto částice jsou také dobře pozorovatelné 

lidským okem (rozlišovací schopnost oka je cca 0.1mm). Za makroskopické částice 

můžeme považovat například již výše zmiňované zrnka písku. 

 mikro částice – za mikrometrické částice můžeme považovat všechny částice, které 

mají velikost v rozmezí 1µm až 1mm. Tyto částice se využívají v Práškové 

metalurgii. Příkladem může být WO2. 

 submikronové částice – jsou definovány jako částice s velikostí 0.1-1µm. 

Submikronové částice jsou například obsaženy v cigaretovém kouři. 

 nano částice – definice nanočástic je již obtížnější. Tyto definice se mohou různit 

článek od článku respektive obor od oboru. Nejčastěji používaná definice popisuje 

nanočástice jako trojrozměrný objekt, který alespoň v jednom ze svých tří rozměrů 

dosahuje velikosti menší než 100nm. 
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V posledních letech je důležitým faktorem při dělení částic jejich původ, respektive 

zdroj vzniku částic. Dle původu se částice dělí na: 

 přírodní – za přírodní částice můžeme považovat všechny částice, které vznikly 

působením přírodních sil (sopečná aktivita, požáry atd.) 

 uměle připravené – jsou částice, které vznikly lidskou činností. Tyto částice se dále 

dělí na cíleně připravené, což jsou částice, které se cíleně připravují například 

mlecími technikami, chemickými nebo fyzikálními postupy a na částice, které 

vznikly jako druhotný produkt při některých lidských činnostech (spalovací 

motory, svařování, atd.). 

Výše je uveden pouze výběr, z velkého množství dělení částic. V Tab. 1 můžeme vidět 

rozdělení různých druhů částic, podle jejich velikosti a typu.   

Částice se ale samostatně nevyužívají. V praxi se používají soustavy obsahující velké 

množství částic. Tyto systémy se označují jako prášky a mají široké využití ve všech 

oblastech lidské činnosti od kosmetického průmyslu (např. pudr), průmyslu nátěrových 

hmot, přes práškovou metalurgii a dalších.  

U submikronových a nanometrických částic dochází vlivem vysoké povrchové energie 

k nežádoucím jevům, mezi které patří agregace a aglomerace těchto částic. Za agregát 

považujeme skupinu alespoň dvou částic, jenž jsou spojeny dohromady silnými 

chemickými vazbami. Agregáty jsou stabilní a k rozbití musíme využít například 

ultrazvuk, kulový mlýn, popřípadě jiné mechanické metody. Naproti tomu aglomerát je 

uskupení alespoň dvou částic, respektive aglomerátů, které drží pohromadě slabé síly. 

Aglomeráty se rozpadnou již po lehkém „klepnutí“ [3]. 

Při analýze velikosti a tvaru částic dochází k poměrně velkým nepřesnostem, pokud 

jsou ve vzorku obsaženy agregáty nebo aglomeráty. Výslednou analýzou totiž nejsme 

schopni získat velikost jednotlivých částic, ze kterých se agregáty a aglomeráty skládají.  

  



  10 

 

Tab. 1: Příklady nanočástic a příbuzných jevů [1]. 

 

K významným producentům a zpracovatelům částic o definované velikosti patří již po 

řadu let oblast práškové metalurgie. Ta je stále perspektivním oborem, ve kterém se 

využívá práškových materiálů, respektive částic o definované velikosti. Především 

začátkem devadesátých let minulého století se začaly využívat i nové materiály na výrobu 

výrobků se speciálními vlastnostmi (super-tvrdé materiály, magneticky měkké a tvrdé 

ferity nebo kovo-keramické materiály) [4]. 

Výchozí surovinou pro práškovou metalurgii je prášek, u kterého záleží (podle 

požadovaných vlastností výrobku) na velikosti částic tedy jejich distribuci, tvaru částic, ale 

i dalších vlastnostech jako je složení, čistota a další. Postup přípravy finálního výrobku 

metodou práškové metalurgie zahrnuje: míchání (legující prvky, kovový prášek, 

pojivo,…), lisování a spékání (slinování). Touto metodou lze připravovat nejrůznější 
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výrobky, jako jsou: miniaturní destičky, součásti pro automobily, pracovní stroje, 

součástky do zbraní nebo polotovary na výrobu trubek [4]. 

 

1.2.Velikost částic 

V makroměřítku je většinou velikost částic jednoduše zjistitelná běžnými měřícími 

metodami využívajícími například posuvná měřítka nebo mikrometrické šrouby, které 

umožňují stanovení velikosti částic. U nanometrických a submikronových částic je však 

situace složitější. Měřící metody a složitá struktura těchto částic ve většině případů 

nedovoluje určit přesné rozměry těchto částic, jako tomu je v makrosvětě [5]. 

 

Obr. 1: Projekce sférické a nesférické částice se zjišťovanými rozměry [6]. 

„Velikost částice“ je termín, který popisuje trojrozměrnou částici jednorozměrnou 

skalární hodnotou. Jednorozměrnou skalární hodnotou však můžeme určit pouze u částice 

kulového (sférického) tvaru, jelikož ta je ve všech dimenzích identická, jak je vidět z Obr. 

1. Na tomto obrázku také můžeme pozorovat, že u nesférické částice nám již jedna hodnota 

k popisu velikosti nestačí. Velikost částic nesférického tvaru proto určujeme pomocí 

geometricky získané jednorozměrné skalární veličiny.  Tato hodnota se nazývá 

geometrická nebo ekvivalentní velikost [1,6]. 

Geometrickou velikost trojrozměrné částice získáme měřením tří rozměrů částice. 

Mohou to být například výška, šířka a délka. Pomocí aritmetického průměru těchto tří 
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hodnot získáme výslednou jednorozměrnou skalární veličinu. Máme-li k dispozici pouze 

dvourozměrnou projekci této částice, výslednou skalární veličinu získáme z měření výšky 

a šířky (horizontální a vertikální) projekce. Ekvivalentní velikost, respektive odvozené 

průměry, umožnují převést určitou měřitelnou veličinu, která je obecně závislá na velikosti 

částice, na vybranou lineární dimenzi. Nejpoužívanější jsou ekvivalentní průměry, které 

přepočítávají naměřenou veličinu na průměr ekvivalentní koule [1,5,6]. 

Některé z nejdůležitějších ekvivalentních průměrů jsou [5]: 

 objemově ekvivalentní průměr - přepočítává objem částice na kulovou částici o 

stejném objemu. Přepočet je dán vztahem: 

         √(
 

 
   )

 

 (1) 

  Kde    je průměr sférické částice a    je objem měřené částice. 

 povrchově ekvivalentní průměr - jedná se o přepočet povrchu námi měřené částice 

na sférickou částici o stejném povrchu.  

          √(
 

 
   ) (2) 

  Kde    je průměr sférické částice a    je objem měřené částice. 

 ekvivalentní průměr získaný laserovou difrakcí - difrakční obraz získaný touto 

metodou generuje elektrický signál. Ekvivalentní průměr je v tomto případě 

průměrem kulové částice, která dává stejnou odezvu na optický signál (difrakční 

obrazec), jako vybraná nepravidelná částice. Pokud lze využít Fraunhoferovu 

aproximaci (částice je mnohokrát větší než vlnová délka dopadajícího světla), 

potom by měl ekvivalentní průměr získaný metodou laserové difrakce odpovídat 

plošně ekvivalentnímu průměru této částice. 

 Sauterův průměr – je průměr získaný poměrem třetí mocniny objemově 

ekvivalentního průměru k druhé mocnině povrchově ekvivalentnímu průměru: 

     
  

 

  
  (3) 

Tento průměr je nepřímo úměrný specifickému povrchu částice (SSA – angl. 

Specific surface area), což je povrch vztažený na jednotkovou hmotnost. Vztah 

mezi     (Sauterův průměr) a    (specifický povrch) je [5]: 
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   (4) 

kde     jsou tvarové faktory. (viz kapitola 1.3.) 

 Stokesův průměr – je definován Stokesovou rovnicí a odpovídá průměru kulové 

částice se shodnou rychlostí klesání v tekutině (homogenní hustoty a viskozity), 

jako má měřená částice. 

    √
    

(     ) 
 (5) 

Ve vztahu (5) je   viskozita čisté tekutiny,   je konečná rychlost klesání částice,   

je gravitační zrychlení,    je hustota částic a    je hustota tekutiny. 

Mezi další často používané ekvivalentní průměry patří [5]: 

 hydrodynamický ekvivalentní průměr 

 sítový průměr 

 plošně ekvivalentní průměr atd. 

Přesto, že je tento přístup (přepočet na ekvivalentní koule) velmi zjednodušující, 

nepředstavuje vážný problém, pokud je poměr jednotlivých stran částice malý. Pokud je 

ale tento poměr velký, dochází k poměrně značným nepřesnostem, které mohou 

způsobovat problémy. Tento problém se týká částic ve tvaru vláken, jehel atp. [6].  

Kromě ekvivalentních průměrů existují také další míry velikosti, ke kterým patří 

například Martinův průměr, který rozděluje plochu průmětu částice do dvou stejných 

polovin a využívá se zejména v obrazové analýze podobně jako používanější Feretův 

průměr [5]. 

Feretův průměr je veličina, již si můžeme představit jako velikost částice naměřenou 

například pomocí posuvného měřítka. Ve své podstatě se jedná o měření kolmé vzdálenosti 

mezi dvěma rovnoběžnými tečnami dotýkajících se obrysu projekce dvourozměrné částice, 

nebo kolmé vzdálenosti mezi dvěma paralelními rovinami dotýkajících se povrchu 

trojrozměrné částice [5]. V nejobecnějším případě můžeme Feretův průměr definovat jako 

vzdálenost mezi dvěma tečnami v libovolném úhlu. V praxi se však využívá především 

maximální Feretův průměr (     ), Feretův průměr kolmý k maximálnímu Feretovu 

průměru (       ) a minimální Feretův průměr (      ) viz Obr. 2 [7]. 
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Obr. 2: Definice Feretových průměrů [7]. 

Naměřená hodnota pouze jednoho z Feretových průměrů nemá vypovídací schopnost 

z důvodu, že jsou tyto hodnoty závislé na orientaci dané částice v prostoru. Proto musíme 

provést měření Feretova průměru ve všech směrech pro jednu částici, nebo měření jednoho 

Feretova průměru (většinou      ) u velkého množství náhodně orientovaných částic. 

Toto měření má však vypovídací hodnotu pouze u takových systémů, kde jsou všechny 

částice stejného tvaru. Pro systém, kde jsou částice různých tvarů, se používá měření 

alespoň dvou Feretových průměrů. Nejčastěji se využívá maximálního Feretova průměru 

      a  Feretova průměru        . Z těchto dvou hodnot lze určit poměr, jinak také 

označovaný jako aspect ratio (přejat z angl.). Měřením zmíněných Feretových průměrů lze 

také popsat tvarový faktor měřených částic, které jsou popsány v následující kapitole [5]. 

Aspect ratio z Feretových průměrů je využíván jako tvarový faktor. 

 

1.3.Tvar částic 

Tvar částic je významnou veličinou, která popisuje částici podobně jako velikost, či 

povrch. Ve většině případů se jedná o složitou geometrickou entitu. Tvar částic můžeme 

chápat ve smyslu „forma“ nebo „habitus“, a navíc může zahrnovat topologické rysy, jako 

je konvexita, nebo drsnost povrchu [5,8]. 

Tvar ve smyslu „forma“ charakterizuje odchylky od kulovitého tvaru (například 

pravidelné mnohostěny). Naproti tomu „habitem“ myslíme odchylky od izometrického 

tvaru (například sferoidy) [5]. 



  15 

 

Tvar můžeme charakterizovat veličinou nazývanou tvarový faktor, což je bezrozměrné 

číslo [8]. Tvarové faktory lze získat jak z 2D projekce částice tak i z měření jiných 

vlastností částic.  

 Jednou z možností, jak může být tvarový faktor definován je poměr povrchu 

nesférické částice (  ) k povrchu kulové částice ( ) objemově ekvivalentního průměru 

(tvarový faktor sféricity    ). Tvarový faktor sféricity některých základních tvarů jsou 

vidět v Tab. č. 2 [8, 9]. 

     
  

 
 (6) 

Jak je patrné ze vztahu (6), máme-li částici tvaru koule, potom průměr částice a 

objemově ekvivalentní průměr jsou stejné a tvarový faktor je roven jedné. Pro nesférickou 

nanočástici je pak tento faktor tvarovitosti větší než jedna [5]. 

Tab. 2: Vypočtené tvarové faktory pro vybrané speciální tvary [8]. 

Tvar částice Tvarový faktor (   ) 

Koule 1 

Symetrický tetraedr 1.49 

Krychle 1.24 

Symetrický oktaedr 1.18 

Disk >1.15 

 

Existují i další tvarové faktory, které se využívají např. v případech, kdy máme 

k dispozici pouze projekci měřené částice. Příklad dvourozměrné projekce částice je vidět 

na Obr. 1. Základním typem tvarového faktoru získaného z 2D projekce částice je tzv. 

aspect ratio, nejčastěji se jedná o poměr Feretových průměrů         k      . Mezi další 

základní typy faktorů tvarovitosti patří faktory [9]: 

 kruhovitosti 

 prodloužení 

 konvexity 

 kompaktnosti.  
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Obr. 3: Definice tvarových faktorů konvexity, kompaktnosti, kruhovitosti a 

prodloužení [9].  

Tvarový faktor prodloužení     můžeme vypočítat z rovnice (7). Je definován jako 

poměr maximálního průměru (vzdálenost mezi dvěma nejvzdálenějšími body projekce 

částice - Feretův průměr  ) ke kratší straně   ekvivalentního obdélníku se stejným 

obsahem a obvodem (viz Obr. 3).  Jak je vidět z Obr. 4, faktor prodloužení může nabývat 

hodnot od 1 do nekonečna [9]. 

     
 

 
 (7) 

Dalším faktorem, který byl uveden výše, je faktor kruhovitosti (   ). Je definován 

jako poměr obvodu siluety částice   k obvodu kruhu o stejném obsahu jako má získaná 

silueta (   √  ), viz Obr. 3. To vystihuje rovnice (8). Hodnoty, kterých může faktor 

kruhovitosti nabývat, jsou opět od jedné do nekonečna, jak je vidět z Obr. 4 [9]. Faktor 

kruhovitosti lze též nadefinovat jako poměr obsahu siluety částice k obsahu ekvivalentního 

kruhu o stejném obvodu jako má získaná silueta. 

     
 

 √  
 (8) 

 Vztah (9) popisuje faktor konvexity (     ). Je definován jako poměr plochy 

siluety částice   k ploše     , která vznikne po ohraničení částice způsobem (plocha    
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je vyznačena světle šedou barvou), který je patrný z Obr. 3. Tento faktor nabývá hodnot 

v intervalu       (viz Obr. 4) [9]. 

       
 

    
 (9) 

Posledním zmíněným faktorem tvarovitosti je faktor kompaktnosti (     ). Tento 

faktor můžeme definovat jako poměr plochy projekce částice   k obsahu nejmenšího 

obdélníku, který obepne projekci částice (viz Obr. 3). Hodnota tohoto faktoru tvarovitosti 

může nabývat hodnot od 0 do 1 (viz Obr. 4) [9]. 

       
 

   
 (10) 

K úplnému popisu tvaru a velikosti částice obecného tvaru nám plně dostačují tři 

hodnoty. Mohou to být například: tvarový faktor (př. aspect ratio), ekvivalentní průměr 

nebo povrch částice. V praxi lze však mnoho částic považovat za rotačně symetrické 

(například krátká vlákna, tyčinky, destičky a další). Existuje-li tedy u částice osa rotační 

symetrie, lze situaci zjednodušit a k popisu lze využít pouze dvou hodnot [5]. 

Definice tvarových faktorů se různí podle autorů. Většina autorů si definuje vlastní 

tvarové faktory, vycházející z rozličných ekvivalentních průměrů (viz faktor kruhovitosti), 

nebo obrácených poměrů. Z tohoto důvodu je při použití tvarového faktoru nutno uvézt, 

jakým způsobem byl daný tvarový faktor získán. 

 

Obr. 4: Schematické naznačení hodnot a příklady, kterých mohou jednotlivé tvarové 

faktory  nabývat [9]. 

α 
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1.4.Klasifikace morfologie částic Fourierovou transformací 

Fourierova transformace je dalším účinným nástrojem, kterým můžeme vyhodnocovat 

tvar, ale i další vlastnosti měřené částice. Máme-li k dispozici dvourozměrnou projekci 

částice, potom můžeme určit délky úseků od zvoleného středu k obrysu projekce. Z takto 

získaných údajů můžeme získat závislost délky úseků na úhlu ve stupních, respektive 

radiánech, kterou následně můžeme vyhodnotit podle druhu získaného obrazu využitím 

obecné Fourierovy transformace (angl. generic Fourier transform), nebo jednorozměrné 

„okrajové“ Fourierovy transformace (angl. boundary Fourier transform) [5,10]. 

Metodu hraniční Fourierovy transformace lze využít v případě, kdy máme k dispozici 

„analogový“ záznam tvaru částice (záznam je reprezentován křivkou). Délku jednotlivých 

úseků potom můžeme v kartézském souřadnicovém systému popsat funkcí  ( ), ve které 

  ( )  ( )  jsou souřadnice obrysového bodu a         jsou souřadnice středu (Obr. 5) a   

je celkový počet bodů [10]. 

  ( )  √  ( )         ( )                        (11) 

 

 

Obr. 5: Popis částice v kartézském souřadném systému. 

Na získanou funkci  ( ) použijeme jedno-dimenzionální Fourierovu transformaci, 

díky které můžeme získat takzvané Fourierovy koeficienty |  |, které popisují morfologii 
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částice. Koeficienty mohou nabývat jak kladných tak záporných hodnot, a to v závislosti 

na poloze částice v souřadném systému. Jelikož kladná, respektive záporná hodnota 

koeficientu je závislá pouze na poloze částice, nemá při charakterizaci morfologie význam 

a bereme tedy v potaz pouze absolutní hodnotu těchto koeficientů. K demonstraci toho, že 

Fourierovy koeficienty charakterizují morfologii částice, můžeme využít například 

koeficient |  |, který je průměrnou hodnotou vzdálenosti od středu   částice k okrajovým 

bodům a zastupuje tedy průměrnou velikost částice [10]. 

    
 

 
∑ ( )  (

     
 

)

 

   

                   (12) 

Jelikož pomocí Fourierovy transformace dostaneme nekonečně mnoho koeficientů, 

potřebujeme řadu ve vhodný okamžik „ustřihnout“. Koeficienty vyšších řádů jsou potřeba 

k popisu ostrých hran částice. Nevhodným zastavením rozvoje by tedy mohlo dojít 

k zdeformování (vyhlazení) částice [5]. Vhodný okamžik lze určit pomocí rovnice (13). 

Grafický výsledek pro prvních 50 BFD koeficientů je patrný na Obr. 6. Hodnoty BFD, 

které se svou hodnotou blíží nule, již nemají vypovídající hodnotu, a proto můžeme 

odhadnout vhodný počet koeficientů potřebných k dostatečnému popisu částice [10].  

 

Obr. 6: Hodnoty BFDn pro prvních 50 koeficientů [10]. 

      
|  |

|  |
                   (13) 
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Na Obr. 6 je možné odhadnout počet koeficientů potřebných k dostatečnému popisu 

částice. K porovnání je zde čistě krystalická částice s vysoce aglomerovanou formou 

částice. Jak můžeme vidět, k popisu krystalické částice by nám dostačovalo pouze 20 

Fourierových koeficientů    , kdežto u vysoce aglomerované částice by bylo potřeba 

těchto koeficientů 30, a to z důvodu složitého tvaru [10]. 

 

1.5.Metody analýzy velikosti částic 

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, patří velikost, respektive distribuce 

velikosti a tvar částic, mezi nejzákladnější a nejdůležitější charakteristiky, využívané 

v nejrůznějších oborech. K měření těchto parametrů se využívá mnoho metod, které jsou 

založeny v převážné míře na fyzikálních principech, jako je rozptyl záření na částici, 

gravitaci, a další. Mezi jedny ze základních a nejčastěji využívané typy metod patří 

laserová difrakce, mikroskopická obrazová analýza a sedimentační metody. Další 

využívané metody jsou například: dynamický rozptyl světla, optické čítání částic, 

adsorbční techniky a další [5]. 

 

1.5.1. Metoda laserové difrakce 

U analýzy velikosti částic se jedná v současnosti zřejmě o nejrozšířenější metodu. Ač 

jsou fyzikální principy známé již velmi dlouho, k masovému rozšíření této metody došlo až 

při využití laseru pro výkonné počítače [5]. Odstraněním problémů s nedostatečným 

počítačovým výkonem, nedostatečně citlivými detektory atp. došlo k sestrojení stolních 

přístrojů s velkým množstvím výhod, mezi které patří jednoduché použití, přesnost, 

rychlost, flexibilita, nebo měření velmi malých částic apod. [6]. 

Metoda laserové difrakce se stala velmi populární v mnoha oborech, kde se využívá 

měření distribuce velikosti částic [11]. Analyzátor velikosti částic fungující na tomto 

principu má několik základních částí. Skládá se z minimálně jednoho zdroje 

monochromatického světla o vysoké intenzitě, systému podávání částic a systému 

kvalitních fotodiod, sloužících k zachycení rozptýleného záření v širokém rozsahu úhlů. 

Poslední důležitou součástí analyzátoru je výpočetní systém, který díky zabudovaným 

algoritmům dokáže z naměřeného difrakčního obrazce získat informace o velikosti částice 

[6]. 



  21 

 

 

Obr. 7: Difrakce rovinné vlny na sférické částici [6]. 

Při analýze rozložení velikosti nebo tvaru částic pomocí metody laserové difrakce 

potřebujeme analyzovat signál získaný z detektoru. Na Obr. 7 je zobrazen idealizovaný 

případ difrakce rovinné vlny na částici kulového tvaru. K popisu difrakce na částici se 

využívá několika teorií v závislosti na velikosti analyzované částice. Nejkomplexnější 

z těchto teorií je Mieův rozptyl, který lze využít pro částice libovolného tvaru, avšak díky 

jeho komplexnosti je také poměrně výpočetně náročný. Kvůli výpočetní náročnosti Mieova 

rozptylu je používají zjednodušené teorie, které nepotřebují takovou výpočetní sílu, avšak 

lze je použít pouze pro částice v určitém velikostním rozmezí. Mezi tyto teorie patří [5]: 

 Rayleighův rozptyl 

 Rayleigh-Debye-Gansova aproximace 

 Fraunhoferova aproximace 

Rozdíly mezi těmito základními druhy rozptylu můžeme pozorovat na Obr. 8. 

 

Obr. 8: Rozdíl mezi Rayleightovým rozptylem a rozptylem Mieovým [12]. 
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Rayleighův rozptyl 

 Raileighova teorie popisuje rozptyl světelného záření na částicích mnohem menších 

než je vlnová délka dopadajícího světla. Tuto teorii vyřkl roku 1871 Lord Rayleigh, podle 

něhož byla tato teorie pojmenována [5,12,13,14].  

Na rozdíl od  Mieovy teorie je Rayleighův rozptyl omezen několika podmínkami. 

První podmínka definuje maximální velikost částice, která rozptyluje dopadající světelné 

záření o dané vlnové délce. Částice potom musí vyhovovat vztahu 14, kde D je velikost 

částice a   vlnová délka dopadajícího záření [5,12,13,14]. 

 
 

 
   (14) 

Z tohoto vztahu je vidět, že částice musí být mnohem menší než je vlnová délka   

záření, jež na částici dopadá. Maximální velikost částice sférického tvaru, pro niž můžeme 

tento rozptyl použít, lze jednoduše určit ze vztahu 14. Za předpokladu, že máme částici 

kulového tvaru, dostáváme[5,12,13,14]: 

      
 

 
 (15) 

Pomocí vztahu (15) můžeme zjistit maximální velikost částice, pro kterou ještě platí 

Raylightova aproximace, avšak tato aproximace funguje nejlépe pro částice mnohem 

menší. Částice musí být také elektricky nevodivé (neabsorbující) [5,12,13,14]. 

Máme-li takto malou částici vyhovující výše zmíněným podmínkám, potom je celá 

pod vlivem stejného homogenního elektro-magnetického pole dopadajícího světla a částice 

se chová jako dipól, který vyzařuje světlo do všech směrů, a to bez ohledu na její tvar 

[5,12,13,14]. 

 

Rayleigh-Debye-Gansova aproximace 

Jedná se o rozšíření Raylighovy teorie. Hlavním rozdílem mezi teorií Rayleighovou a 

Rayleigh-Debye-Gansovou je v omezení maximální velikosti částic. Tuto aproximaci 

můžeme použít při měření velikosti částic splňující velikostní podmínku, která je dána 

vztahem (16), a podmínku danou vztahem (17), která popisuje blízkost indexu lomu částice 

a média [5,15]. 
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   |   |    (16) 

 |   |    (17) 

Jsou-li splněny tyto dvě podmínky, můžeme aplikovat Rayleigh-Debye-Gansovou 

teorii na částice o velikosti až do několika set nanometrů [5,15]. 

 

Mieova teorie 

Pro částice, které jsou mnohem menší než vlnová délka dopadajícího světelného 

záření, je využíván k následnému vyhodnocování dat  Rayleightův rozptyl, případně 

Rayleigh-Debye-Gansova aproximace. Máme-li však částice o velikosti stejné jako je 

vlnová délka dopadajícího světla můžeme využít Mieovu teorii. Tuto teorii lze použít pro 

částice libovolného tvaru, avšak kvůli své komplexnosti je výpočtově náročná [5]. 

Mieova teorie byla odvozena pro opticky izotropní částice kulovitého tvaru a k jejímu 

využití je nutná znalost komplexního indexu lomu částice i média pro vybranou vlnovou 

délku. Pokud roste velikost částic, potom je rozptýlená intenzita více orientována dopředu 

do oblasti malých úhlů [5]. 

 

Fraunhoferova aproximace 

Pro částice mnohem větší, než je vlnová délka dopadajícího světla na tuto částici, 

nemůžeme splnit podmínky Rayleighovy ani Rayleigh-Debye-Gansovy teorie.  Taková 

částice pohlcuje velké množství energie odpovídající dvojnásobku jejího průřezu 

(extinkční paradox). Polovina energie je spotřebována při odrazu, absorpci a lomu na 

částici a stejné množství energie je spotřebováno na vlastní difrakci [5]. 

Fraunhoferovu difrakční teorii můžeme popsat vztahem [11]: 

  (   )  ∫ ∫  (   )    
  (     )

 

  

  

     

  

  

 (18) 

V tomto vztahu veličiny   a   reprezentují kartézské souřadnice difrakčního obrazce a 

veličiny   a   jsou souřadnice obrysu částice v kartézském souřadném systému. Ve vztahu 
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dále figuruje veličina        což je vlnové číslo a   je vzdálenost mezi středem objektu 

a sledovaným bodem      . Funkce  (   ) představuje prostorový přenos světla, 2D 

projekce částice, která uvnitř projekční oblasti obsahuje všechny neměnné parametry 

dopadajícího světla a vně oblasti je nulová [11]. 

 

 

Obr. 9: Vypočtené difrakční obrazce pro (a) kruhový a (b) čtvercový průřez částice 

[11]. 

Intenzita difrakčního obrazce je dána vztahem (19) [11]: 

  (   )  | (   )|  (19) 

Obr. 9 zobrazuje vypočtené difrakční obrazce pro částici kruhového a čtvercového 

průřezu. Jak je možno vidět, obrazce se od sebe podstatně liší. 

 

1.5.2. Metoda dynamického rozptylu světla 

Dalším postupem, který v této kapitole popíši, je metoda dynamického rozptylu světla 

(angl. DLS - Dynamic light scattering), neboli fotonovou korelační spektrometrii (angl. 

PCS,  Photon correlation spectroscopy) [5,6]. Tato metoda využívá k měření velikosti 

částic monochromatický světelný paprsek, nejčastěji laser, díky němuž lze DLS spojit 

s metodou laserové difrakční analýzy [16].  

Laserem se ozařuje vzorek (práškové vzorky musí být převedeny do kapaliny), ve 

kterém se pohybují jednotlivé částice. Vlivem tohoto pohybu dochází po osvícení dané 

částice k Dopplerovu efektu, při kterém se změní vlnová délka dopadajícího světla. Tato 

změna vlnové délky je závislá na velikosti částice, díky které je možné zpětně vypočíst 

a) b) 



  25 

 

velikost částice, respektive distribuci velikostí částic a získat popis jejich pohybu v médiu 

měřením difuzního koeficientu částic a použitím autokorelační funkce [16]. 

Přístroje měřící velikost částic na principu dynamického světla jsou nejčasněji 

navrženy k měření změn intenzity světla rozptýleného částicemi v závislosti na světelném 

záření, které na tyto částice dopadá [6]. 

 

1.6.Statistika malých částic 

Protože ve většině případů neměříme pouze jedinou částici, ale částicové systémy 

(prášky) a získáváme velké množství dat, musíme k vyhodnocování a zpřehlednění dat 

využívat statistické metody. 

V období před vynálezem počítačové techniky bylo většinou, v případech, kdy to bylo 

možné, využíváno analytických funkcí včetně jejich grafických vyjádření k popisu 

distribuce velikosti částic. Tyto funkce je možno prokládat (fitovat) podle nejrůznějších 

parametrů a to je jejich velkou výhodou. Distribuci velikosti částic nelze fitovat přesně, a 

proto v dnešní době preferuje přímé numerické vyjádření formou tabulek nebo grafů [5]. 

 

1.6.1. Distribuce velikosti částic 

Při hodnocení velikosti částic, které jsou v prášku či materiálu obsaženy, většinou 

nemůžeme zapsat veškeré naměřené velikosti, protože výsledný soubor dat by byl 

ohromný a s největší pravděpodobností by byl také velmi nepřehledný. Z tohoto důvodu se 

využívají distribuce velikosti, které naměřené údaje zjednodušují a umožnují přesnější 

orientaci v získaných výsledcích. Lze využít jak tabelárního zápisu distribuce, tak i 

grafického, který může být vykreslen pomocí histogramů, nebo spojité křivky (viz kapitola 

1.6.2) [5]. 

V Tab. 3 jsou uvedeny výsledky analýzy velikosti částic vzorku, který byl tvořen 500 

částicemi s hodnotami měření velikosti v rozmezí 2.7µm až 5.3 µm. Počet částic 

v závislosti na jejich velkosti lze rozdělit do velikostních tříd (polovinu šířky jednotlivých 

tříd zpravidla určujeme ze vztahu (20), ovšem není to podmínkou). Velikost částic v Tab. 3 

určuje střed každé velikostní třídy. To znamená, že částice v první třídě s velikostí 2.8 µm 

jsou všechny částice, jejichž velikost náleží intervalu          µm. Po takovéto 
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„redukci“ počtu informací dostaneme přehlednější informaci o rozložení velikostí částic, 

které jsou obsaženy v měřeném systému, avšak ztratíme přesnou informaci o každé 

jednotlivé částici. Ztrátu informací lze omezit vyšším počtem tříd [3,5]. 

Tab. 3: Rozložení velikosti částic [3]. 

Velikost částic 

[  ] 
2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 

Počet částic 

[-] 
4 15 20 47 63 78 88 

 

Velikost částic 

[  ] 
4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 

 
Celkem 

Počet částic 

[-] 
69 59 35 10 8 4 

 
500 

 

   
  

√ 
 (20) 

V tomto vztahu je   pološířka třídy,    velikostní interval, ve kterém se nacházejí 

všechny měřené částice, a    je celkový počet měřených částic. V následujícím textu 

budeme pod označením „velikost částic“ rozumět velikost určenou z rozložení velikostí 

pomocí velikostních tříd (např.: u čtyř částic, které jsou v první velikostní třídě, budeme 

uvažovat velikost      ). 

 

1.6.2. Grafické znázornění distribuce velikosti částic 

Nejčastější formou prezentace výsledů měření velikosti částic je grafické znázornění 

velikosti. Jak již bylo zmíněno výše, grafickým zobrazením jsou histogramy (viz Obr. 10), 

nebo spojité křivky. Na osu   se nejčastěji vynáší velikost částice odpovídající hodnotě 

velikostní třídy. Oproti tomu na osu   se vynáší statistická váha každé velikostní třídy. 

Statistická váha může charakterizovat [5]: 
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 Celkový počet částic v dané velikostní třídě (počtově vážené rozdělení). Toto 

rozdělení získáme primárně z čítacích metod, jako je například obrazová 

analýza. 

 Celková délka všech částic ve velikostní třídě (délkově vážená distribuce). Tato 

distribuce je v praxi málo využívaná. 

 Celkový povrch všech částic velikostní třídy (povrchově vážená distribuce). 

Podobně jako délkově vážená distribuce se v praxi využívá jen velmi málo. 

 Celkový objem všech částic ve velikostní třídě (objemově vážená distribuce). Je 

výsledkem například laserové difrakční analýzy. 

 Celková hmotnost částic ve velikostní třídě (hmotnostně vážená distribuce). 

Takovou distribuci můžeme získat při charakterizaci velikosti částic pomocí 

sedimentačních metod. Výsledný histogram je shodný s histogramem objemově 

vážené distribuce a to za předpokladu, že hustota všech částic je stejná. 

Obr. 10 je histogram sestavený podle Tab. 3. Jak je vidět, je zde přehledněji 

zaznamenána početně vážená distribuce velikosti částic. Z výšky jednotlivých sloupců 

histogramu lze určit množství částic ve velikostní třídě. Při velkém množství částic může 

být na ose   vynesen počet částic v procentech. 

 

Obr. 10: Histogram distribuce velikosti částic podle Tabulky 3 [3]. 
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Na Obr. 11 je zobrazeno porovnání mezi počtově váženou a objemově váženou 

distribucí částic. Na Obr. 11a) je vidět, že v měřeném souboru dat je stejné množství částic 

ze všech velikostních tříd. Naproti tomu Obr. 11b) již ukazuje, že částice nejmenší 

velikostní třídy zabírají pouze velmi malý objem systému. Objemově a počtově váženou 

distribuci lze srovnávat pouze za předpokladu, že je jedna transformována na druhou, jinak 

srovnání provést nelze [5]. 

 

Obr. 11: Histogramy: a) počtově vážené distribuce, b) objemově vážené distribuce [6]. 

Další možností, jak graficky znázornit distribuci velikosti částic, je spojitá křivka. Tyto 

křivky jsou reprezentovány distribučními funkcemi, jako je normální Gaussova distribuční 

funkce a další. Ve vhodných případech lze také využít log-normální rozdělení distribuce 

velikosti částic [3]. 

 

1.6.3. Statistické průměry 

Definovat můžeme tři základní statistické průměry, které se využívají při 

vyhodnocování experimentálních dat. Jsou to [3]: 

a) Aritmetický (nespojitý) průměr   . Můžeme jej charakterizovat 

pravděpodobností   (  )     (  ) (viz vztah (21)), která je definována jako 

poměr počtu částic ve velikostní třídě         k               (viz 

vztah (19)), což je celkový počet měřených částic, a velikostí částic        . 

Můžeme jej vypočítat ze vztahu (22). 
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   (  )  
  

 
  (21) 

    
∑     

 
 ∑      (22) 

Tuto hodnotu můžeme nazvat jako „střední hodnotu distribuce“. 

b) Geometrický (spojitý) průměr    ze sady hodnot            lze vypočítat 

ze vztahu (23). 

    √(          )
 

 √∏   

 
 (23) 

Tento vztah, lze také zlogaritmovat. Po zlogaritmování můžeme vidět, že 

výsledek  je roven aritmetickému průměru, ze souboru naměřených dat (rovnice 

(24)). 

       
 

 
 ∑(     ) (24) 

Geometrický průměr je vždy menší, nebo roven aritmetickému průměru a 

využívá se při log-normální distribuci velikosti částic, kde reprezentuje největší 

četnost částic. 

c) Harmonický průměr    definujeme jako reciprokou hodnotu z aritmetického 

průměru převrácených hodnot souboru            viz vztah (25). 

    [
 

 
 ∑(

 

  

)]
  

 (25) 

Pro harmonický průměr můžeme dokázat takzvaný Herdanův teorém, který 

říká, že harmonický průměr objemově váženého rozdělení je roven 

aritmetickému průměru povrchově váženého rozdělení [5]. 

 

1.6.4. Parametry charakterizující distribuci velikosti částic 

Mezi základní parametry charakterizující distribuci patří střední hodnoty. Kromě 

těchto hodnot existují i další parametry, které charakterizují rozdělení velikosti částic. 

Mezi tyto parametry patří kvantily (horní a dolní decil, medián), dále span, modus, rozptyl, 
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asymetrie nebo špičatost. Je nutné poznamenat, že tyto parametry nabývají různých hodnot 

pro různé distribuce (počtově, objemově, délkově, plošně a hmotnostně vážená) stejného 

vzorku [5]. 

Medián je definován jako hodnota, rozdělující populaci částic na dvě poloviny. To 

znamená, že jedna polovina ze všech měřených částic je menší než hodnota mediánu a 

druhá polovina částic je větší než tato hodnota. Medián je označován jako     (průměr 

částice s velikostí, respektive ekvivalentním průměrem, rovnou mediánu) nebo jako    , 

což je označení korespondující s normou ISO 13320-1:1999(E) [6]. Mediány se nejčastěji 

využívají v případech, kdy nelze využít průměrů, nebo když je výpočet vhodné průměrné 

hodnoty náročný [3]. 

Decil je kvartil (podobně jako medián), který rozděluje populaci částic na dvě části a 

to v poměru 10% k 90%. Decil dále rozdělujeme na dolní s označením    , který rozděluje 

populaci tak, že 10% částic je menších než dolní decil a 90% částic je větších. Horní decil 

    populaci rozdělí tak, že 90% částic má menší velikost, respektive průměr, než tento 

decil a pouhých 10% má velikost větší. Horní a dolní decil jsou spolu s mediánem 

schematicky naznačeny na Obr. 12 [5]. 

 

Obr. 12: Rozdělení symetrické distribuce pomocí mediánu a decilů [6]. 

Modus je maximální hodnota píku na grafu, jenž znázorňuje distribuci velikosti. 

Reprezentuje velikost částic, které v systému nalezneme nejčastěji podle daného vážení. 
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To znamená, že například u počtově vážené distribuce jde o nejčastěji nalezené částice 

v systému, respektive o částice jedné velikosti, kterých je v systému nejvíce. U povrchově 

vážené distribuce by tato hodnota označovala částice s největším podílem na specifickém 

povrchu systému [6]. 

Systémy částic mohou mít více modů, obecně mohou být multimodální. Ty, které 

obsahují jeden pík (jeden modus) nazýváme monomodální, dva píky bimodální atd.[5]. 

Na Obr. 13 jsou na nesymetrické spojité distribuční křivce znázorněny hodnoty modu, 

aritmetického průměru a mediánu. Jak je vidět, mohou mít rozdílné hodnoty. Pokud 

bychom měli dokonale symetrickou distribuci, potom by se všechny tyto hodnoty rovnaly. 

 

Obr. 13: Nesymetrická distribuce s vyznačeným modem, mediánem a průměrem [6]. 

Span, nebo také rozptyl, je míra šířky distribuce definovaná vztahem (26) [5]. 

      
       

   
 (26) 

Uvedené parametry patří k nejčastěji využívaným parametrům, které umožňují bližší 

charakterizaci tvaru částic. V této bakalářské práci budou klíčovými parametry, které 

budou využívány pro charakterizaci velikosti různých typů materiálů a budou vzájemně 

srovnány a sledovány jejich korelace.  
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2.  CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je sledování vlivu tvaru definovaných částic na 

výsledné hodnoty analýzy distribuce velikosti částic. Práce bude doplněna orientačním 

měřením pomocí skenovací elektronové mikroskopie. 

Bakalářská práce bude tvořena třemi částmi, které budou dále členěny: 

1. teoretická část - bude řešena formou literární rešerše na téma: 

 velikost a tvar definovaných částic; 

 faktor tvarovitosti; 

 metody analýzy velikosti definovaných částic: metoda dynamického rozptylu 

světla a laserové difrakce. 

2. experimentální část - bude zaměřena na: 

 přípravu definovaných částic pomocí mlecích technik se zaměřením na 

přípravu sférických a nesférických částic; 

 analýzu a hodnocení distribuce definovaných částic; 

 analýzu morfologie definovaných částic pomocí skenovací elektronové 

mikroskopie. 

3. závěr. 

V závěrečné části budou vyhodnoceny a diskutovány získané teoretické a 

experimentální výsledky bakalářské práce. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část bakalářské práce byla řešena v laboratořích Centra 

nanotechnologií (VŠB-TU Ostrava). Následují jednotlivé kroky řešení teoretické části, tak 

jak po sobě následovaly včetně popisu. 

Experimentální část bakalářské práce je rozdělena do dvou oddílů - první část je 

věnována teoretickým výpočtům vedoucím k analýze velikosti částic a druhá část popisuje 

a srovnává výsledky praktických měření velikostí definovaných částic. 

 

3.1.Teoretické řešení tvarového faktoru 

V první části teoretického řešení práce byly vypočteny tvarové faktory pro některá 

základní tělesa. Přitom jsem vycházel z teoretické části své bakalářské práce, konkrétně 

z  kapitol 1.2 a 1.3, ve kterých byla tato problematika diskutována. 

Tvarový faktor sféricity (    ) je definován jako poměr povrchu měřené částice (  ) 

a povrchu ekvivalentní koule (viz vztah (5)). Jako příkladu bylo využito částice 

kuželovitého tvaru. K vypočtení tvarového faktoru sféricity byl použit povrch této částice 

(kužele, viz vztah (27)) a povrch objemově ekvivalentní koule o poloměru   viz vztah 

(28). 

       (   ) (27) 

       
 (28) 

V těchto vzorcích je   poloměr podstavy kužele,   je strana kužele a   je poloměr 

objemově ekvivalentní koule. Ve vztahu (28) figuruje druhá mocnina poloměru 

ekvivalentní koule. Z předpokladu, že objem této ekvivalentní koule a kužele musí být 

stejný, lze odvodit vztah (29). 

    √(
   

 
)

 
 

 (29) 

Zde je   výška kužele. Následně dosadíme vtah (29) do vztahu (28). Faktor 

tvarovitosti tedy získáme, jak již bylo zmíněno, ze vztahu (6). 
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 (   )

  (
   
 

)
   

 
(30) 

Ve vztahu vystupuje velké množství proměnných, které lze redukovat využitím 

pravoúhlého trojúhelníku, který vytváří strany      . Byla uvažována substituce, 

vyplívající z Pythagorovy věty   √     . Dále byl uvažován poměr os jako      . 

Dosazením těchto substitucí do vztahu (30) a následnými úpravami byl získán 

zjednodušený vzorec pro výpočet faktoru tvarovitosti kužele obsahující pouze jednu 

proměnnou, kterou je poměr os  . 

        
 

√ 
  

  √    

√    (31) 

Minimální hodnota tvarového faktoru byla získána tak, že první derivaci získané 

funkce porovnáme s nulou (viz vztah (32)). Výsledná hodnota   z tohoto vztahu byla 

dosazena zpět do vztahu (31). 

         
 

   ⁄ (  )
  ⁄

√    
 

   ⁄   (  √    )

 (  )  ⁄
   (32) 

Výpočtem byla získána hodnota       √ . Jelikož tvarový faktor nemůže nabývat 

záporných hodnot, zpět do vztahu (31) byla dosazena pouze kladná hodnota  . Následným 

výpočtem byla získána minimální hodnotu tvarového faktoru sféricity kužele        

       V následujícím Obr. 14 je graficky znázorněna závislost tvarového faktoru na 

poměru stran ( ), kde je také vidět minimální hodnota tvarového faktoru. 

 

Obr. 14: Graf závislosti tvarového faktoru na poměru stran kužele. 
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Tab. 4: Tvarové faktory sféricity     pro vybraná tělesa. 

 Tvar Vztah pro výpočet          

 

Koule             

 

Krychle     √
 

 

 

       

 

Kvádr     √
 

  

 

 
        

√(   ) 
 

        

 

Válec     √
 

 

 

 
 (   )

√(   ) 
 

        

 

Kužel     
 

√ 
  

 (  √     )

√(   ) 
 

        

 

Tetraedr     √  √
 

 

 

       

 

Oktaedr     
√ 

√  
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V Tab. 4 jsou odvozeny tvarové faktory     a funkce, ze kterých lze tyto tvarové 

faktory sféricity odvodit. Postup odvození všech uvedených tvarů je analogický jako u 

výše uvedeného vzorového příkladu výpočtu kužele. V prvním sloupci jsou vyobrazena 

jednotlivá základní tělesa. Je zde také jasně patrné, že krychle je mezním případem kvádru. 

Tabulka jasně ukazuje, že každému tvaru nepřipadá pouze přesně definovaný interval 

příslušící jedinému tvaru, ale tyto intervaly se překrývají. Z toho vyplývá, že z tvarového 

faktoru nelze zpětně určit přesný tvar měřené částice, ale pouze míru odlišnosti od 

sférického tvaru. 

 

3.2.Praktická analýza částic 

3.2.1. Příprava definovaných částic 

Pro praktická měření distribuce velikosti částic a tvarových faktorů byly využity 4 

strukturně odlišné vzorky. Vzorek vermikulitu z Brazílie byl připraven kulovým mletím 

(po dobu 10minut, s 5 kuličkami v achátovém kulovém mlýně Fritsch) s podsítnou frakcí 

<40µm. Vzorky oxidu zinečnatého a nanokompozitu oxidu zinečnatého s vermikulitovou 

matricí byly připraveny mechano-chemickou syntézou s teplotou kalcinace 650°C dle 

postupu uvedeného v [17]. Dále byl pro experimentální práci využit komerčně dostupný 

zinkový prášek (Lach-Ner, čistoty ±90%). 

 

Tab. 5: Značení vzorků pro experimentální práci. 

Označení 
       

 

[g] 

      

[g] 

      

[g] 

            

[g] 
Produkt 

Vz. 1 5 5 5 X ZnO 

Vz. 2 5 5 5 5 ZnO/ver 

Vz. 3 - - - 
nespecifikované 

množství 
ver 

Vz. 4 komerčně dostupný Zn prášek Zn 
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V následujících kapitolách jsou popsány detailní postupy měření a zpracování 

naměřených dat analyzovaných veličin velikosti a tvaru částic. Pro přehlednost jsou tyto 

postupy uvedeny pouze pro vzorek komerčně dostupného Zn prášku. 

Výsledky všech analyzovaných vzorků jsou následně shrnuty v kapitole 3.2.4. 

 

3.2.2. Obrazová SEM analýza velikosti částic 

Za pomoci skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) byly získány snímky 

definovaných částic, které byly následně vyhodnocovány pomocí automatické a manuální 

obrazové analýzy, čímž byla získána data potřebná k vyhodnocení distribuce velikosti a 

tvaru částic (analýza tvaru částic bude popsána v kapitole 3.2.3). 

 

Obr. 15: SEM snímkly vzorků: a) ZnO, b) ZnO/ver, c) ver, d) Zn. 

Aby bylo možné pořídit snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu (PHILIPS 

XL-30) k analýze velikosti částic, musely být tyto vzorky umístěny na terčíky. Na terčík 

a) b) 

c) d) 
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byla nejprve umístěna oboustranná uhlíková lepicí páska, na kterou byl jemně nanesen 

vzorek tak, aby se částice pokud možno nedotýkaly. Přebytečné nepřichycené částice byly 

sklepány. Vzorky byly dále umístěny do zařízení POLARON SC 7640, ve kterém se na ně 

naprášením nanesla tenká vrstva slitiny zlata a paládia. Tento krok se provádí z důvodu 

zvýšení vodivosti povrchu částic. 

Takto upravené vzorky byly vloženy do vakuové komory SEM. V elektronovém 

mikroskopu bylo nastaveno urychlovací napětí elektronů na 25 000V a detekce obrazu byla 

prováděna detektorem sekundárních elektronů (SE). Tyto parametry se během všech 

měření neměnily. Po úpravách byla pořízena série snímků, které jsou uvedeny v Obr. 15. 

Obr. 15a) zobrazuje částice vzorku oxidu zinečnatého (ZnO), které jsou tvořeny 

agregáty jemných částic. Samotné částice, ze kterých jsou tyto agregáty složeny, nejsou při 

daném zvětšení téměř pozorovatelné. Na Obr. 15b) jsou zachyceny částice kompozitu ZnO 

na vermikulitové matrici (ZnO/ver). Na snímku lze pozorovat vermikulitovou matrici, na 

jejímž povrchu jsou „napěstované“ jemné částice oxidu zinečnatého (ZnO). Částice 

kompozitu jsou velmi jemné a pomocí SEM není možné jasně definovat výsledný tvar 

částic. Obr. 15c) zachycuje částice vermikulitu. Ze snímku je patrný velikostně 

nehomogenní charakter. Vermikulitové částice jsou vrstevnatého tvaru. Částice 

komerčního zinku jsou uvedeny na Obr. 15d) a jsou oproti ostatním vzorkům velké. Ze 

snímku je patrná jak velikostní, tak tvarová nehomogenita částic. Jak lze pozorovat, částice 

nemají téměř žádné ostré hrany a tvarem se blíží kulovému a oválnému tvaru. 

 

3.2.2.1 Manuální obrazová analýza velikosti částic 

Manuální obrazová analýza je metoda, při níž se pomocí manuálních softwarových 

nástrojů analyzují velikostní údaje, potřebné k vyhotovení statistického souboru. Jelikož 

k sestavení statistického souboru je potřeba velkého množství naměřených dat, jedná se o 

metodu velmi časově náročnou. 

K této analýze byl využit komerční software dodávaný spolu s  elektronovým 

mikroskopem PHILIPS XL-30. Program umožňuje manuální umístění dvou přímek, 

rovnoběžných s osou   a dvou přímek rovnoběžných s osou   (Obr. 16), mezi kterými se 

měří vzdálenost. Jako maximální Feretův průměr (      ) byla uvažována větší z obou 

naměřených vzdáleností. Maximální Feretův průměr byl použit k určení velikosti částice a 
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k němu kolmý Feretův průměr (        ) byl využit při výpočtu poměru stran (aspect 

ratio) viz vztah (33), který lze využít jako tvarový faktor. 

 

Obr. 16: Princip určování maximálního a k němu kolmého Feretova průměru. 

Při tomto měření je důležité, aby byl zachován charakter náhodného natočení částic. 

Velikost částic byla měřena způsobem naznačeným na Obr. 16, je proto nutné dodržet 

tento postup při měření všech částic daného statistického souboru. Jelikož časová 

náročnost manuální obrazové analýzy je obrovská, byly měřeny velikostní údaje pouze u 

malého množství částic z každého vzorku.  

     
       

         

 (33) 

     
 

       

         

 √(
       

       

)

 

 (
         

         

)

 

 (34) 

Tab. 6 obsahuje naměřené a vypočtené hodnoty měření vzorku Zn. Nejistoty měření 

jednotlivých Feretových průměrů byly získány jako jednotková hodnota poslední platné 

cifry z naměřené hodnoty. Kombinovaná nejistota vypočtené hodnoty aspect ratio byla 

určena ze vztahu (33). 
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3.2.2.2 Automatická obrazová analýza velikosti částic 

K automatické obrazové analýze byl v této práci použit volně dostupný program 

ImageJ verze 1.46i vytvořený Národním institutem zdraví USA (z angl. National Institutes 

of Health, USA). Podrobné informace o tomto softwaru lze získat z oficiálních stránek 

http://imagej.nih.gov/ij. Program umožňuje, jak úpravu, tak i velké množství analýz 

obrazu. 

Jelikož analýza velikosti částic (byla použita funkce obsažená v základní verzi 

programu) funguje pouze u binárních obrázků (obrazy, které jsou pouze v bílé a černé 

barvě), bylo nutné použít další součást tohoto programu, která dokáže převést obrázek 

z velkého množství formátů do binárního tvaru.  

 

Obr. 17: Postup úpravy a analýzy obrazu pomocí ImageJ s jednotlivými kroky:  

a) původní snímek, b) binární obraz, c) ořezaný binární obraz, d) výstup. 

Prvním krokem při přípravě snímku ze SEM (viz Obr. 17a)) k analýze velikosti částic 

bylo nastavení měřítka. Čarou (viz Obr. 17a), červená) bylo označeno měřítko obsažené 

v obrázku. Následně byla pomocí funkce Set scale… nastavena hodnota velikosti, které 

a) b) 

c) d) 

http://imagej.nih.gov/ij
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přísluší počet pixelů vybraných čarou. Díky tomu se při následné analýze budou veškeré 

výsledky přepočítávat na skutečnou velikost. Hodnota velikosti strany jednoho pixelu byla 

zaznamenána (do programu Excel) pro pozdější výpočet nejistot. 

Po nastavení měřítka se z obrázku vyříznou rušivé elementy, jako jsou: oblast 

s měřítkem, oblasti s vysokým šumem a špatně viditelné částice. Dále pak byly odstraněny 

částice, které se navzájem překrývají. Částice, které se dotýkají je nutno také manuálně 

oddělit pomocí černé barvy. Rozdělení bylo prováděno po pixelech, aby bylo 

minimalizované případné ovlivnění tvaru a velikosti původních částic. Veškeré bílé plochy 

vzniklé při vyřezávání a odstraňování nevhodných částí obrázku je nutné vyplnit černou 

barvou. 

Po těchto úpravách byl snímek převeden do binárního tvaru (viz Obr. 17b)) pomocí 

funkce Threshold… tato funkce umožňuje nastavit interval odstínů šedé, které mají mít po 

převodu bílou, a které černou barvu. Vhodným nastavením lze eliminovat šum a získat 

přesný obrys jednotlivých částic. Aby toto bylo možné, je nutná vysoká kvalita snímků, 

především dobrý kontrast mezi částicemi a pozadím. Ze všech analyzovaných vzorků byly 

nejkvalitnější snímky komerčně dostupného zinku (Zn). Dobrý kontrast byl také u vzorku 

Zn/ver (oxid zinečnatý na vermikulitu), a i přes mírnou neostrost snímků byly získány 

poměrně přesné binární obrazy částic. Povaha ostatních vzorků bohužel neumožňovala 

získání snímků s kvalitním kontrastem. Při zhoršeném kontrastu částice docházelo k jejímu 

„rozpixelování“ (rozpadu celistvé vyplněné částice na samostatné pixely) a ztrátě 

informace o tvaru a rozměrech částice. Tyto částice byly z převedeného obrazu odstraněny 

spolu se všemi, které se dotýkaly okrajů snímku a osamocených pixelů. Výsledný obraz 

obsahoval bílé pozadí a černé částice (viz Obr. 17c)). 

Posledním krokem byla samotná analýza částic. V nastavení měření bylo využito 

měření: plochy, stran nejmenšího obdélníku (obdélník s nejmenším obsahem, který pojme 

měřenou částici), obvodu a Feretových průměrů. Tato aplikace používala odlišnou definici 

Feretových průměrů než tu, která byla využita při manuální obrazové analýze, jenž byla 

výše popsána. Software ImageJ dokáže získat z každé částice dva Feretovy průměry, 

přičemž maximální Feretův průměr (      ) je v ní definován jako vzdálenost mezi dvěma 

vzájemně nejvzdálenějšími body téže částice. Naopak minimální Feretův průměr (      ) 

je definován jako vzdálenost mezi dvěma nejbližšími body analyzované částice. Pro 

porovnání byly naměřeny stejné částice komerčně dostupného zinku jako při manuální 
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obrazové analýze (viz Tab. 6). Přesnost všech měření byla nastavena na tři desetinná místa. 

V nastavení měření je také velké množství funkcí, kterých nebylo v rámci měření využito. 

Mezi další funkce patří například tvarové faktory, avšak jelikož nebyly nalezeny vztahy, 

které tento software využívá pro jejich výpočet, nebyly v měření využity. Obrázek byl 

analyzován funkcí Analyze particles… . Výsledné hodnoty byly zaznamenávány do 

tabulky a byl vytvořen nový obrázek, na kterém jsou vidět hranice částic spolu 

s přiřazenými čísly (viz Obr. 17d)). 

 

Obr. 18: Datový výstup aplikace ImageJ po měření částic. 

Soubor dat, jenž byl výše zmíněným postupem získán, byl analyzován pomocí 

aplikace Microsoft Excel. Jelikož ImageJ neumožňoval zobrazení chyby měření, byla jako 

nejistota měření Feretových průměrů uvažována nejistota o velikosti jednoho pixelu (  ). 

Tato hodnota byla vypočtena z měřítka pro každou fotografii zvlášť. Následně byly 

vypočteny relativní nejistoty pro každý naměřený Feretův průměr u všech částic podle 

vztahu (35) a ze získaných dat byly odstraněny všechny částice, které měly relativní 

nejistotu vyšší, nebo rovnu hodnotě         . 

     
  

 
 (35) 

Aby byla výsledná statistika co nejpřesnější, byly z analýzy vyjmuty také největší 

částice, které svou velikostí přesahovaly všechny ostatní. Tyto částice byly často až 

několikanásobně větší než zbylých cca 99% částic a s největší pravděpodobností se jednalo 

o shluky částic, které byly špatně rozděleny před samotnou analýzou. 

Data byla rozdělena do velikostních tříd, přičemž pološířka třídy byla vypočtena ze 

vztahu (20). Pro zpřehlednění výsledků byla data zanesena do grafů Paretovy analýzy, což 

je histogram doplněný křivkou kumulativní četnosti. Na ose   jsou zobrazeny středy každé 

velikostní třídy, a protože jde o počtově váženou distribuci, je na levé ose histogramu 
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vynesena četnost a na pravé ose vztahující se ke křivce kumulativní četnost v procentech 

(viz Obr. 18). Z jednotlivých souborů byly také vypočteny statistické veličiny (viz Tab. 7), 

jako jsou: aritmetický průměr, medián a další, které byly popsány v kapitole 1.6. 

 

3.2.3.  Obrazová SEM analýza tvaru částic 

Jelikož tvar je nutné charakterizovat pro každou částici samostatně, bude v následující 

části ukázán výpočet na vzorovém snímku, který byl pořízen na vzorku Zn a jeho získání je 

demonstrováno na Obr. 17d). Pro detail je tento obrázek zvětšen a demonstruje jej Obr. 19. 

Z něj lze vidět, že je vzorek tvořen jak částicemi s kruhovou projekcí tak i se složeným 

tvarem.  

 

Obr. 19: Výchozí snímek pro výpočty tvarových faktorů. 

    √∑(
  

   

    
)

  

   

 (36) 

K charakterizaci bylo využito tvarových faktorů popsaných v kapitole 1.3. Konkrétně 

se jednalo o faktor kruhovitosti (vztah (8)), prodloužení (vztah (7)), kompaktnosti (vztah 

(10)) a aspect ratio (vztah (33)), ve kterém je místo          
 využito hodnoty        

). Ke 

každému tvarovému faktoru byla vypočtena nejistota měření podle vztahu (36), který 

představuje obecně známý „zákon šíření nejistot“. 
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Hodnoty nejistot jednotlivých veličin získaných pomocí programu ImageJ byly určeny 

jako velikost, respektive obsah jednoho pixelu. Veličiny obsažené ve všech výše 

zmíněných vztazích jsou známy až na jednu, kterou je kratší strana ekvivalentního 

obdélníku   ve vztahu (10). Tuto veličinu lze odvodit ze vztahu (37) za předpokladu, že 

byla známa plocha   a obvod   projekce částice. Z obou vztahů bylo vyjádřeno  , což je 

delší strana ekvivalentního obdélníku. Vztahy porovnáme. Následnou úpravou získáme 

kvadratickou rovnici (38), ze které za pomoci diskriminantu získáme vztah pro   (vztah 

(39)). 

             (   ) (37) 

    
 

 
       (38) 

   
 

 
 √(

 

 
)
 

   (39) 

Ve vztahu (39) je záporné znaménko před odmocninou z důvodu, hledání kratší strany 

ekvivalentního obdélníku. Jelikož číselná hodnota odmocniny je vždy kladné číslo, potom 

menší hodnota   byla získána za použití znaménka mínus. Výsledný výraz (39) se dosadí 

do vztahu (7). 

 

3.2.4. Analýza velikosti částic pomocí analyzátoru 

K analýze velikosti částic byl použit komerční přístroj HORIBA Laser Scattering Size 

Distribution Analyzer LA-950. Tento analyzátor analyzuje částice pomocí difrakce 

laserového paprsku a umožnil analýzu všech charakterizovaných vzorků. 

Referenční část každého vzorku byla vsypána do nosného média (voda), přičemž 

vhodné množství bylo určeno pomocí ukazatele, jenž je obsažen v dodaném softwaru. 

Některé vzorky byly následně homogenizovány pomocí ultrazvuku. Využití 

ultrazvukového působení je však méně vhodné pro vzorky obsahující jílové minerály, a to 

z důvodu chemické a strukturní destrukce těchto struktur jak bylo publikováno v [18]. 

Vlastní měření je časově nenáročné. Výstupem analýzy je záznam obsahující histogram a 

kumulativní četnost velikosti částic, tabulku naměřených dat, statistické hodnoty a údaje o 

měření. Jednotlivé výstupy analyzovaných vzorků jsou uvedeny na Obr. 21 a v Tab. 7.  
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3.2.5. Shrnutí a diskuse výsledků 

Experimentální vzorky, byly charakterizovány dvěma metodami, pomocí obrazové 

SEM analýzy a analyzátoru částic HORIBA LA-950.  

V Tab. 6 jsou uvedeny výsledky manuální obrazové analýzy pěti částic vzorku Zn 

(označení Man.). Současně jsou v  této tabulce uvedeny výsledky automatické obrazové 

analýzy (označení Aut.). Je patrné, že hodnoty naměřené pomocí obou metod jsou 

v relativní shodě. Rozdíly ve Feretových průměrech jsou zapříčiněny především rozdílnou 

definicí těchto průměrů. 

Na rozdíl od manuální obrazové analýzy měly statistické soubory získané pomocí 

automatické obrazové analýzy dostatečný počet položek pro vyhodnocování (cca 300). 

Z těchto hodnot byly získány počtově vážené distribuce velikostí částic (Obr. 20) a 

statistické hodnoty, viz Tab. 7 (označení Obr.). V této tabulce jsou uvedeny 

nejvýznamnější statistické veličiny, jako jsou: aritmetický průměr (  ), medián (   ), 

horní decil (   ), dolní decil (   ), modus a span. V téže tabulce jsou rovněž uvedena data 

z analyzátoru částic HORIBA. 

U vzorku ZnO jsou hodnoty naměřené obrazovou analýzou vyšší než u analyzátoru 

HORIBA. To je mimo jiné zapříčiněno nemožností získat dostatečně kvalitní snímky ze 

SEM s větším rozlišením. Z tohoto důvodu nebylo možné analyzovat nejjemnější částice. 

Zároveň se na výsledcích podepsalo malé množství analyzovaných částic v nedostatečném 

rozsahu zvětšení. 

U ostatních vzorků (Tab. 7) je patrný posun k menším hodnotám při automatické 

obrazové analýze. To je zapříčiněno především odlišnou definicí velikostí, kterou 

využívala automatická obrazová analýza (Feretův průměr) a analyzátor velikosti částic 

HORIBA (průměr ekvivalentní koule – viz kapitola 1.2). Měření metodou obrazové 

analýzy bylo také ovlivněno malým počtem měřených částic a nedostatečným pokrytím 

celé škály velikostí částic. 
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Tab. 6: Naměřené a vypočtené hodnoty pomocí manuální obrazové analýzy u stejných 

částic vzorku Zn. 

  

Man. Aut. Man. Aut. Man. Aut. 

       
          

        
     

                   

1 103 103.548 83.6 75.128 1.23 1.378 

2 114 116.523 56.7 55.526 2.01 2.100 

3 215 210.611 70.6 67.905 3.05 3.102 

4 220 230.552 205 193.661 1.07 1.191 

5 161 162.993 89.2 93.508 1.80 1.743 

 
       

          
        

     
 

                   

1 1 0.685 0.1 0.685 0.01 0.016 

2 1 0.685 0.1 0.685 0.02 0.029 

3 1 0.685 0.1 0.685 0.01 0.033 

4 1 0.685 1.0 0.685 0.01 0.006 

5 1 0.685 0.1 0.685 0.01 0.015 

 

Na Obr. 20 a 21 jsou znázorněny distribuce velikostí částic získaných pomocí obou 

metod. Jak již bylo zmíněno výše, histogramy s křivkou kumulativní četnosti (Paretova 

analýza) na Obr. 20 byly vytvořeny programem Excel a histogramy na Obr. 21 byly 

získaný pomocí softwaru dodaného s přístrojem HORIBA. Tyto grafy nelze přímo 

porovnávat, a to z důvodu, že histogramy na Obr. 21 mají logaritmické měřítko na ose   a 

také z důvodů rozdílně nadefinované míry velikosti. Z Obr. 21a) jsou patrné dvě oddělené 

velikostní oblasti, které svědčí o existenci dvou velikostně rozdílných částic. Histogramy 

vzorků ZnO/ver (Obr. 21b)) a vermikulitu (Obr. 21c)) mají relativně širokou oblast 

distribuce velikosti částic. To mj. ukazuje na tvorbu shluků těchto částic ve vzorku. 

Nejsymetričtější distribuci má poslední vzorek Zn (Obr. 21d)). Span a další statistické 

hodnoty ukazují prakticky ideální rozdělení distribuce částic. Tato distribuce je téměř 

totožná s Gaussovým rozdělením. 
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Tab. 7: Vypočtené statistické veličiny pro distribuce velikosti částic jednotlivých 

vzorků. 

    

Obr. HORIBA Obr. HORIBA Obr. HORIBA 

           

[  ] [  ] [  ] 

ZnO 7.02 1.52 4.24 0.08 1.06 0.06 

ZnO/ver 4.42 20.49 2.93 15.09 0.85 5.94 

ver 8.33 20.69 5.72 17.57 1.92 9.42 

Zn 39.05 90.16 19.43 73.76 5.83 27.41 

 
               

[  ] [  ] [ ] 

ZnO 16.11 6.76 4.50 0.07 3.55 80.14 

ZnO/ver 10.06 40.16 2.20 12.41 3.14 2.47 

ver 18.22 36.74 6.70 14.25 2.85 1.56 

Zn 103.23 177.06 10.00 82.34 5.01 2.03 
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Obr. 20: Grafy distribucí velikosti částic: a) ZnO, b) ZnO/ver, c) ver, d) Zn. 
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Obr. 21: Grafy distribuce velikosti částic: a) ZnO, b) ZnO/ver, c) ver, d) Zn.  

a) 

b) 

c) 

d) 
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Jak již bylo naznačeno, pro měření distribuce velikosti částic je vhodnější metoda 

laserové difrakce oproti obrazové analýze, a to především z důvodu podstatné úspory času 

měření a také z důvodu nenáročné přípravy vzorku před samotným měřením. Jelikož však 

touto metodou není možné analyzovat tvar jednotlivých částic, je vhodné tuto metodu 

doplnit o snímky získané některou z mikroskopických metod (SEM, TEM, HRTEM, atp.) 

a o analýzu tvaru částic s využitím několika (alespoň 3) tvarových faktorů. Ve vybraných 

případech je také vhodné využít grafického znázornění distribuce tvarových faktorů 

v závislosti na velikosti částic. Jedná se o bodové grafy, které mohou vymezovat výskyty 

určitých tvarů pouze v některých velikostních oblastech. 

Vypočtené hodnoty tvarových faktorů pro jednotlivé částice včetně naměřených 

hodnot jsou uvedeny v Tab. 8 a Tab. 9. Z Obr. 19 lze vypozorovat, že částice s číslem 87 a 

91 mají téměř kruhovitou projekci, což je v dobré shodě s tvarovým faktorem kruhovitosti. 

U faktoru kompaktnosti (     ) bylo pozorováno, že velmi členité částice mají tento 

faktor nízký, což lze předpokládat z definice (viz kapitola 1.3). V případě členité částice 

má nejmenší obdélník obepínající celou částici podstatně větší plochu než samotná částice. 

Aspect ratio (  ) je poměr stran a faktor prodloužení (   ) udává protaženost částice. 

Problém tohoto tvarového faktoru tkví v tom, že pro částici mající projekci tvaru 

dokonalého kruhu nabývá faktor hodnoty přibližně 1.07. Jak je patrné z Tab. 9, hodnoty 

faktoru prodloužení (   ) nebylo možno vypočítat pro všechny částice. Tato skutečnost 

byla zapříčiněna tím, že výraz pod odmocninou ve vztahu (39) nabyl záporné hodnoty. 

Toto bylo nejpravděpodobněji způsobeno faktem, že výpočet obvodu částic pomocí 

programu ImageJ je značně nepřesný. Vzhledem k této skutečnosti je nutné veškeré 

tvarové faktory, u kterých je využito obvodu částice, nutno chápat jako orientační (faktor 

kruhovitosti a prodloužení). 
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Tab. 8: Naměřené hodnoty pro výpočet tvarových faktorů. 

 

Tab. 9: Vypočtené hodnoty tvarových faktorů a příslušných nejistot. 

 

  

  
                   

        
     

 

                                    

86 10.462 13.399 3.448 4.946 5.430 2.733 0.172 

87 26.238 19.105 6.207 5.517 6.391 5.517 0.172 

88 27.156 25.084 9.483 5.517 10.525 3.668 0.172 

89 39.455 36.86 6.034 13.696 14.212 5.356 0.172 

90 18.465 20.271 7.414 3.805 7.716 3.698 0.172 

91 19.416 16.355 4.483 5.707 5.833 4.483 0.172 

92 44.047 28.772 6.207 11.223 12.150 5.497 0.172 

93 93.374 49.494 18.448 9.701 18.546 9.258 0.172 

94 78.156 38.961 13.103 10.653 15.721 7.314 0.172 

95 110.167 73.855 13.448 23.398 23.702 13.254 0.172 

96 86.618 45.364 13.621 14.077 18.142 7.415 0.172 

  
    

      
       

        
         

     
      

 

                                

86 1.169 0.015 0.613 0.037 1.987 0.140 2.191 0.076 

87 1.052 0.009 0.766 0.032 1.158 0.048 - - 

88 1.358 0.009 0.519 0.019 2.869 0.142 3.783 0.022 

89 1.655 0.008 0.477 0.015 2.653 0.091 5.748 0.012 

90 1.331 0.011 0.655 0.033 2.087 0.108 3.240 0.027 

91 1.047 0.011 0.759 0.037 1.301 0.063 - - 

92 1.223 0.007 0.632 0.020 2.210 0.076 2.749 0.026 

93 1.445 0.005 0.522 0.010 2.003 0.042 3.993 0.010 

94 1.243 0.005 0.560 0.012 2.149 0.056 2.782 0.017 

95 1.985 0.005 0.350 0.005 1.788 0.027 7.241 0.005 

96 1.375 0.005 0.452 0.008 2.447 0.061 3.733 0.012 
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4. ZÁVĚR 

V bakalářské práci byla řešena problematika tvaru a velikosti definovaných částic. 

V teoretické části byly nadefinovány základní vztahy a postupy charakterizace částic. 

V experimentální části byly na základě experimentálně připravených vzorků (ZnO, 

ZnO/ver, ver) a jednoho komerčně získaného (práškového Zn) stanoveny parametry 

doprovázející analýzu velikosti a tvaru částic. 

Vzorky byly analyzovány dvěma metodami, s jejichž pomocí byly získány distribuce 

velikosti částic. S využitím obrazové analýzy byl na referenčním vzorku práškového Zn 

vyhodnocen tvar částic – tvarový faktor. 

Experimentální vzorky byly charakterizovány dvěma metodami: 1) pomocí obrazové 

SEM analýzy a 2) s využitím analyzátoru částic HORIBA LA-950. Oba postupy vychází 

z odlišných principů měření velikosti částic. Z toho důvodu byly těmito postupy získány 

odlišné výsledky. Jednotlivé velikosti se při obrazové analýze získávaly měřením Feretova 

průměru, kdežto analyzátor HORIBA LA-950 získává velikost částic porovnáváním 

difrakčního obrazce analyzované částice s difrakcí kulové částice. 

 Experimentální část práce byla doplněna o teoretické odvození a výpočet tvarových 

faktorů sféricity pro základní geometrická tělesa. Získané výsledky byly ve shodě 

s teoretickými výsledky z literatury [8]. 

Deklarované cíle bakalářské práce byly splněny. 

 

Tato bakalářská práce vznikla v rámci řešení projektu GAČR 205/09/0352 

„Mechanická příprava a charakterizace definovaných částic s využitím tryskového mlýna“ 

a projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0070 IT4 Inovations Centre of Excellence project. 
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