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Anotace 

Diplomová práce se zabývá nanomateriály a to především fullerenem a jeho deriváty. 

Úvod práce je věnován nanostruktuře fullerenu, jeho výskytu v přírodě, výrobě a zpracování. 

Následuje souhrn vlastností týkající se fullerenu, které jsou obsaženy jak v bezpečnostním 

listu, tak v přístupných literárních nebo elektronických zdrojích. Zpracován je i přehled platné 

legislativy v EU a USA týkající se nanomateriálů. 

V praktické části diplomové práce je věnována pozornost termické analýze, fytotoxicitě 

a stálosti fullerenu i jeho bromderivátu vůči UV záření, které je potřebné znát z hlediska 

posouzení nebezpečnosti. Pro posouzení fytotoxicity byly použity dva testy - test 

semichronické toxicity se semeny Sinapis alba a test inhibice růstu kořene rostlin.  
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Abstrakt 

The diploma thesis deals with nanomaterials, particularly with a fullerene and its 

derivatives.  The theoretical part focuses on fullerene nanostructure, its occurrence in nature, 

production and processing. Moreover, description of its properties is included both in a 

Material Safety Data Sheet and other literature or electronic sources. Besides, I consider EU 

and US legislation regarding nanomaterials. 

The practical part focuses on the thermal analysis, phytotoxicity and both fullerene and 

its bromine derivatives UV stability, which is important to know while considering the safety 

and danger. Phytotoxicity was approached through two tests – semi-chronic toxicity test with 

Sinapis alba and the inhibition of root growth test. 
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Úvod 

Ve světě průmyslu se v dnešní (moderní) době stále častěji setkáváme s pojmem 

nanotechnologie. Můžeme říci, že se týká všeho, co je kolem nás. Slovo "nano" je přejato 

z řeckého jazyka a označuje trpaslíka. Předpona nano představuje jednotkovou předponu, 

která vyjadřuje 1·10
-9

 m. Hovoříme-li o nanosvětě, máme na mysli oblast částic a struktur, 

které se rozměrově pohybují v intervalu mezi 1 nm až 100 nm. Nanotechnologie je nová 

oblast výzkumu, týkající se struktury a jejího chování v atomovém měřítku, při němž se 

začíná projevovat vzájemné působení dvou a více mikročástic i kvantové jevy, ale není to 

nová vědecká disciplína. Její aplikace uměl člověk používat už mnohem dříve, aniž by si je 

uvědomoval. 

Dle odhadů bude v roce 2015 investice do tohoto oboru kolem třech tisíc miliard dolarů 

a bude zaměstnávat zhruba dva milióny lidí. Z těchto lidí by polovina měla působit na území 

USA a pouze jedna čtvrtina v Evropě. 

Pozornost musí být věnována zajištění bezpečnosti výroby a použití nanomateriálů, 

neboť svět až dosud nestačil v dostatečné míře zhodnotit a přijmout adekvátní opatření 

týkajících se nebezpečných vlastností nanomateriálů a novelizovat legislativu pro oblast 

nebezpečných látek (Nařízení evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení evropské agentury pro 

chemické látky, Nařízení evropského parlamentu a rady č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí). I když nanotechnologie nabízejí velké možnosti, které 

mohou mít kladný vliv, jak na průmysl, tak ekonomiku jednotlivých států, negativním 

následkem může být v lepším případě pouze nedůvěra spotřebitelů a poškození průmyslových 

firem. 

V otázce investic do výzkumu nanotechnologii Evropa značně zaostává za USA. 

Situace v České republice je o to horší, neboť legislativa v oblasti nanobezpečnosti vychází 

pouze z evropského práva a Česká republika nepodniká žádné další kroky navíc v této oblasti. 

Toto je patrné ze skutečnosti, že pouze jedno procento grantů se v ČR zaobírá bezpečností 

v oblasti nanotechnologií.  

Jelikož oblast nanomateriálů je velmi široká v práci se zaměřím především na 

problematiku fullerenu a jeho derivátů, které byly připraveny v resortu Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost. Vycházet budu z dostupných informací o bezpečnosti ve vztahu 

k člověku. 
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1 Nanomateriály na bázi uhlíku 

Před vysvětlením podstaty nanomateriálů na bázi uhlíku (představitel fulleren C60 ) je 

zapotřebí uvést základní rozdělení nanotechnologie. 

Nanotechnologie je možno rozdělit do tří typových skupin: 

1. Mokrá – zabývá se studiem biologických systémů, které existují hlavně na mokré 

cestě, 

2. Suchá – zaměřuje se na výzkum struktur na bázi uhlíku, křemíku a jiných 

anorganických materiálů, 

3. Výpočetní – umožňuje modelování a simulaci komplexních nanostruktur. [1] 

Nanomateriály mají své vlastnosti postaveny na základě vlastností nanočástic, ze kterých 

se skládají. Záleží také na uspořádání nanočástic a vyvážení vnitřních struktur materiálů. 

Technologie vytváření přeměny vnitřních struktur vycházejí ze dvou přístupů: 

1. Top-down – transformace vnitřní struktury od mikrostruktury k nanostruktuře, 

2. Bottom-up – od nanostruktur k rozměrnějším vnitřním strukturám. [1] 

Normativní názvosloví pro oblast nanotechnologie není přesně dané, proto v této práci 

budou použity výrazy, které se užívají mezi odborníky v této oblasti [1]. 

Nanověda  

Je studium hmoty na atomové a molekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100 nm), kde se 

vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech.  

Nanotechnologie  

Je aplikací těchto znalostí při vytváření materiálů, struktur a zařízení.  

Nanomateriály  

Materiály, jejichž nové vlastnosti jsou určeny charakteristickými znaky o rozměrech mezi 1 – 

100 nm, přinejmenším v jednom směru.  

Nanostruktura  

Základním prvkem nanomateriálů, je dostatečně malá na to, aby se v ní mohly uplatňovat 

kvantové jevy.  

1.1 Fulleren 

Uhlík je nekovový prvek, který se v přírodě vyskytuje ve formě sazí (amorfní) a ve 

dvou krystalických formách a to jako grafit (tuha, měkký nerost) a diamant (nejtvrdší nerost). 

Je to prvek tvořící základní stavební jednotku organických sloučenin. 

Díky pokroku ve vědě byla objevena nová struktura uhlíku v podobě fullerenu. 

Chemicky nejznámější fulleren značíme C60.  
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Fullereny jsou obří molekuly složené z 20 a více atomů uhlíku ve vrcholech 

mnohostěnů kulovitých tvarů. Zatím nejstabilnějším fullerenem (viz. Obrázek 1-1) je 

molekula obsahující 60 uhlíkatých atomů. Průměr této kuličky je přibližně 1 nm. 

Je nejkulatější a nejsymetričtější z fullerenů. Všechny uhlíky v molekule mají zcela 

rovnocenné postavení, takže napětí je v takové struktuře nejlépe rozprostřeno. Geometricky 

jde o komolý ikosaedr, kde 12 pětiúhelníků a 20 šestiúhelníků je srovnáno tak, že žádné dva 

pětiúhelníky nesousedí. [1] 

 
Obrázek 1-1: Fulleren s 60 atomy uhlíku [2] 

Mezi identifikované fullereny s vyšší hmotností než C60 jsou fullereny C70, C76, CC78, 

C80, C82, a C84. Četnost výskytu fullerenu s počtem atomů nad 70 klesá [1].  

Pro fullereny nelze použít názvosloví z organické chemie. To by pak např. fulleren C60 

měl název přes tři řádky. V roce 2001 doporučila Mezinárodní unie pro čistou a užitnou 

chemii (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) následujíjí názvosloví: 

 (C60-Ih)[5,6]fulleren a (C70-D5h(6))[5,6]fulleren. První číslo označuje počet atomů uhlíku 

a druhé tzv. grupu symetrie. Čísla v hranatých závorkách pak detekují velikost pětiúhelníků 

a šestiúhelníků v molekule (velikost kruhů ve fullerenu). Struktura molekuly C60 má pouze 

jednu strukturu, zatímco vyšší fullereny mají různé odlišné stavby v molekule lišící se od 

symetrie grupy. Např. molekula C70 může být zploštělá. [3] 

1.1.1 Fullerity 

Fullerity jsou molekuly fullerenů vytvářející krystalové struktury, v nichž dochází 

k těsnému uspořádání molekul do vrstev a jejich kladu na sebe (viz.Obrázek 1-2). Jsou velmi 

tvrdé a odolné, vhodné pro brusné hlavice – odolávají déle než tvrdé slitiny kovů. [1] 

 

Obrázek 1-2: Struktura fulleritu C60 [4] 

Při vzniku různých strukturních variant hraje významnou roli teplota, tlak nebo 

součinnost teploty a tlaku. V tlakovém poli dochází k redukci objemu struktur a to i přesto, že 

samostatné molekuly fullerenů jsou nestlačitelné. Tlak zkracuje vzdálenot mezi jednotlivými 
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molekulami fullerenů. Do volných izolovaných míst struktury fulleritu lze vkládat cizí atomy 

(alkalické kovy) a kvalitativně změnit jeho vlastnosti. [1] 

1.1.2 Dimery 

Dimery jsou molekuly vytvořeny ze dvou monomerů, jedná se o dvě stejné molekuly 

spojené dohromady. Možnost vzniku je neomezená, vyskytují se jak v organických tak 

anorganických sloučeninách. Molekuly dimerů lze rozdělit do dvou základních kategorií, 

dimery: 

1. s přímým propojením (viz. Obrázek 1-3a), 

2. bez přímého propojení (viz. Obrázek 1-3b), 

3. neobsahující heterogenní atom(y) – C121 (viz. Obrázek 1-3b), 

4. obsahující heterogenní atom(y) – C120O (viz. Obrázek 1-3c). [1] 

 
    a)  b)   c) 

Obrázek 1-3: a) dimer bez přímého propojení fullerenových molekul C121 [1], b) schéma struktury 

dimeru C120 [1],  c) schéma struktury dimeru C120O [1] 

Zvláštní skupinou dimerů tvoří polyfullereny, které představují řetězce fullerenových 

molekul vzniklých polymerací fullerenů (viz. Obrázek 1-4). [1] 

 
Obrázek 1-4: Lineární řetězec fullerenového polymeru n(C60) [1] 

1.1.3 Fulleridy 

Fulleridy jsou fullereny a fullerity, které jsou dopovány atomy kovů a anorganickými 

nebo organickými molekulami. Obecný vzorec fulleridu je MxC60, kde M značí např. K, Rb, 

Cs, Cl2, Br2 atd. Probíhající reakci lze vyjádřit vztahem [1]: 

 

 (1) 

Je- li dopant vázán uvnitř nebo vně fullerenových molekul, rozlišujeme tři typy fulleridů: 

 endoedrické (uvnitř molekuly, viz. Obrázek 1-5a), 

 substituční (součástí molekuly), 


C60
Mx

MxC60
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 exoendrické (vně molekuly, viz. Obrázek 1-5b), 

 s otevřenou sférou (fullereny s okýnkem, kterým může proniknout jiná molekula, 

atom nebo iont, viz. Obrázek 1-5c). [1] 

 
 a)  b)   c) 

Obrázek 1-5: a) endoedrický fullerid [4], b) exoedrický fullerid [4], c) fullereny s částečně 

otevřenou strukturou [1] 

1.2 Výskyt fullerenu C60 v přírodě, výroba a zpracování 

Výzkumníky byl fulleren objeven v kosmickém prostoru a v chladných atmosférách 

rudých meteoritů. Fullereny tvoří 0,3 - 0,9 % mezihvězdného uhlíku. Vyskytují se i na Zemi. 

V přírodě se nacházejí ve fulguritech (vznikají při úderu blesku do půdy, písku či pevných 

hornin, čímž dochází k jejich přetavení a prosklení), v kráterech sopek, v hraničních 

sedimentech, v pevných bitumenech v nalezišti grafitu v Mílově na Blovicku, 

v černouhelných slojích v Číně apod. [5] Fulleren se také vyskytuje v přírodě v sazích, také ve 

žluté části plamenu svíčky.  Jeho spalováním dochází k vyzařování nažloutlého světla [1]. 

Dále bylo potvrzeno naleziště fullerenu v hornině zvané šungit, jejíž těžební naleziště je 

v severozápadním Rusku u finských hranic (oblast Karélie). [5] Zde je zajímavé, že v ČR je 

nová léčebná a relaxační technika na bázi působení přírodního šungitu a to "Šungitová 

komnata" – kde provozovatelé uvádějí, že fullereny mají léčivý účinek při hojení zánětlivých 

procesů v těle, pooperačních regenerací a zvyšují imunitu organismu. V kombinaci s mořskou 

solí zlepšuje stav dýchacího a kožního ústrojí, popř. napomáhá odstranění jejich problémů. 

První fullereny byly připraveny laserovou ablací grafitového terčíku v héliové 

atmosféře dle H. W. Krota (viz. Obrázek 1-6). Paprsky laseru dopadaly na grafitový terčík, 

který rotoval v héliové atmosféře, čímž docházelo z jeho povrchu k odpařování atomů uhlíků, 

které byly zachycovány v proudu helia nad terčíkem. Tlakové helium působilo jako nosič 

a v jeho proudu docházelo ke kondenzaci uhlíkatých klastrů (nanokrystalů), přičemž směs 

plynu a klastrů expandovala do vakua s následným ochlazením. [1] 
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Obrázek 1-6: Příprava fullerenů dle H. W. Krota [1] 

Další metoda přípravy dle Kratschmera a Huffmana (viz. Obrázek 1-7) je založena na 

odporovém zahřívání uhlíkaté tyče v heliové atmosféře, kdy vzniká uhlíkatá plazma. Při 

průchodu proudu se uhlíkatá elektroda rozžhaví a po ochlazení proudem helia na stěnách 

elektrody dojde ke vzniku hmoty podobné sazím (vznik nanočástic sazí). Tato metoda není 

vhodná pro průmyslovou výrobu, neboť náklady na separaci fullerenu ze sazí představují 

zhruba ¾ z celkových nákladů na výrobu. [1] 

 
Obrázek 1-7: Příprava fullerenů dle Kratschmera a Huffmana [1] 

Výroba fullerenu spalováním organického materiálu (vedlejší produkt: aromatické 

polykondenzované systémy) je vhodná pro kontinuální provádění procesu - větší měřítko 

výroby, ale je opět nutno čištění. 

Surové saze vzniklé při přípravě se nejdříve extrahují např.: 

 rozpouštěcí metoda, při které se fullereny rozpustí v toluenu a saze zůstanou 

nedotčeny, 

 sublimační metoda, při které se fullereny zahřívají v trubici s heliovou atmosférou, tím 

dochází k sublimaci fulllerenů a následné kondenzaci na chladnějších místech trubice, 

saze zůstávají v teplejších místech trubice. [8] 

Následně se zpracovávají chromatograficky.  
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Obrázek 1-8:  ištění surových fullerenových sazí  [8] 

V masovém měřítku vyrábí fullereny např. společnost Frontier Carbon Corporation 

(FCC) se sídlem v japonském Tokiu. Zde se fullereny produkují řízeným spalováním 

organických látek. Jedná se o výrobu v tunových množstvích za rok s možností dalšího 

podstatného zvýšení, což vede ke snížení ceny těchto fullerenů. Dalšími společnostmi 

vyrábějící tuto modifikaci uhlíku jsou: 

- NANO-C se sídlem v americkém Massachusetts, výroba fullerenů spočívá v efektivním 

spalování  (viz. Obrázek 1-9), 

- NeoTechProduct se sídlem v ruském Petrohradě, technologie komerční výroby fullerenů 

je prováděna dle patentu federace, která vlastní reaktor plazmového oblouku, 

- Marchetti S.r.l. se sídlem ve městě Padova v Itálii, výroba elektrickým obloukem 

z grafitu. 

 
Obrázek 1-9: Fulleren, který je produkován spalováním  [9] 

Ke zpracování fullerenů pro zlepšení nebo získání potřebných vlastností se využívá 

redukce s adicí. První chemickou přeměnou fullerenů byla jejich redukce.  

Redukci lze provést např. elektrochemicky v roztoku (cyklická voltametrie). Jednotlivé 

redukční potenciály jsou téměř ideálně ekvidistantní (∆ ≈ 400 mV), takže přesným 

nastavením napětí lze řídit vznik příslušného produktu. Podobné chování bylo pozorováno 

také u C70. [8] 

Chemická redukce fullerenů může být snadno provedena pomocí elektropozitivních 

kovů, jako jsou alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Přímou reakcí vznikají sloučeniny, 
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ve kterých jsou atomy kovu interkalovány v krystalické mřížce fullerenu. Nejsnadněji 

vznikají fulleridové sloučeniny typu MxC60, kde x může být 1 (např. CsC60) až 12 (Li12C60). 

[8] Touto reakcí se může dosáhnout toho, že deriváty fullerenů budou mít jiné fyzikální 

vlastnosti např. z izolantu bude supravodič. 

Pro adiční reakce je hnací silou  uvolnění vnitřního pnutí vysoce napnuté uhlíkové 

klece. Adiční reakce na C60 jsou obvykle exotermní, přičemž snadnost adice závisí na 

velikosti a počtu přicházejících (popř. již přítomných) substituentů. Adukty do vyšších stupňů 

se v závislosti na podmínkách mohou stát nestabilními, což obvykle vyplývá ze vzájemného 

odpuzování substituentů. Díky tomu se od určitého stupně další adukty netvoří nebo dochází 

k eliminacím takto vzniklých meziproduktů. Adičními reakcemi mohou vznikat různé druhy 

derivátů fullerenů, některé z nich mohou mít významné fotochemické vlastnosti. [8] 

1.3 Vlastnosti fullerenu  

 Nejpozoruhodnější vlastností fullerenů je jejich vysoká tvrdost. Nejznámější typ, 

vytvrzený fulleren C60, svou tvrdostí předčí i diamant, a je tak nejtvrdším známým 

materiálem na světě. Přitom jeho hustota je v porovnání s diamantem pouze o 0,3% 

větší. [10] 

 Výpočtem předpokládaný Youngův modul pružnosti fullerénoveho krystalu je 15,9 GPa. 

Youngův modul pružnosti nanotrubiček je 1,25 až 3,6 TPA. Jejich pevnost v tahu může 

dosahovat až 63 GPa. [10] 

 Rychlost zvuku ve fullerenů je 2,1 až 4,3.105 cm/s. 

 Průběh chemických reakci fullerenů ovlivňují jejich  - elektrony (elektrony, které se 

účastní  vazbě molekul), díky čemuž fullereny nereagují jako aromatické sloučeniny, 

ale jako alifatické. [8] 

 Všechny uhlíky C60 vykazují sp2 hybridizaci, ovšem jejich prostorové uspořádání je 

pyramidální (nikoliv planární). To vede k velkému vnitřnímu pnutí (reaktivita), které 

představuje asi 80 % celkové slučovací enthalpie fullerenu (∆Hf = 10,16 kcal.mol
-1

). 

V důsledku toho je C60 fulleren termodynamicky méně stabilní než grafit (∆Hf = 0 

kcal.mol
-1

). [8] Ze všech fullerenů je termodynamicky nejstabilnější typ C60. Vděčí za to 

pravděpodobně své vysoké symetrii - je nejkulatějším. [10] 

 Fulleren C60 je poměrně silně elektrone ativní molekula, kterou lze snadno redukovat, 

ale jen obtížně oxidovat. [10] 

 Při teplotách nad 1500 ° C se transformují fullereny na grafit [6]. 
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 Fullereny dopované alkalickými kovy mohou být využity jako supravodiče. Nejvyšší 

teplotu supravodivosti dosahuje známý Cs3C60. Přechodovou teplotu má 38 K. [10] 

 Z údajů z bezpečnostních listů vyplývá, že mají pouze dráždivý účinek. 

 Fullereny jsou velmi dobře rozpustné v chlórnaftalénu (51 mg/ml), methylnaftalenu 

(33 mg/ml), už méně v toluenu (3 mg/ml), benzenu (1,5 mg/ml), a ve vodě jsou téměř 

nerozpustné (1,3.10
-11

 mg/ml). [10] (rozdíl oproti grafitu a diamantu). 

Fullerenové nanočástice tvoří ve vodě nerozpustný fullerit s hydrofobním povrchem. 

Fulleren se na hladině vody formuje do toxických agregátů (klastrů) a shluků velikosti 

i několika centimetrů. Klastry C60 mohou způsobovat oxidační poškození mozku ryb. 

Pronikají do něj jako u savců čichovým kanálem. [7] Tato informace vyvrací údaje, které jsou 

uvedeny v příspěvku [10] pana Girmana z katedry fyziky kondenzovaných látek na UPJŠ v 

Košicích: “U fullerenů nebyly zjištěny žádné toxické účinky na lidský organismus. Stejně 

nebyl zjištěn žádný genotoxický nebo mutagenní potenciál.”  

Z uvedeného vyplývá, že v případě fullerenu nastává „problém“ současné existence 

protichůdných názorů. Otázkou tedy je, zda přínos nanomateriálů má stejnou nebo větší váhu 

než dopady na člověka a ŽP.  

1.4 Bezpečnostní listy fullerenu, bromfullerenu a jejich použití  

Protichůdné názory týkající se fullerenu by mohl vyvrátit bezpečností list, který musí 

být součástí dokumentace každé nebezpečné látky či směsi. Musí obsahovat identifikační 

údaje o výrobci nebo dovozci, o nebezpečné látce a údaje potřebné pro ochranu zdraví 

člověka a životního prostředí. Měl by tedy umožnit osobám zacházející s látkou nebo směsí 

přijímat opatření týkající se ochrany zdraví a životního prostředí na základě informací v něm 

obsažených. 

Důležitým údajem je číslo CAS (viz. Tabulka 1-1), které přiděluje služba Chemical 

Abstracs Service. Číslo CAS identifikuje zhruba 13 milionů látek. Definuje fullereny jako 

párnopočetní klastry atomů uhlíku, které jsou v prostoru uspořádané do tvaru koule nebo 

deformované koule. Méně užívaným názvem pro fullereny jsou názvy buckminsterfullerene 

a nebo buckyball [10]. 
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Tabulka 1-1: CAS čísla některých fullerenů 

Fulleren C60 99685-96-8 

Fulleren mixovaný C60/C70 131159-39-2 

Fulleren C70 115383-22-7 

Fulleren C76 135113-15-4 

Fulleren - C78 136316-32-0 

Fulleren - C84 135113-16-5 

Ačkoli jsou fullereny připravovány téměř výhradně umělou cestou, byly prokázány již 

i ve volné přírodě (viz. předchozí kapitola 1.2). 

Cena vyrobeného Fullerenu C60 o čistotě 99,9% je kolem 230 USD za 10 gramů. 

Podstatně dražší je už Fulleren C84. Ten při čistotě 99% stojí přibližně 350 USD 

(cca 7000 Kč) za 10 gramů. [11] 

Z bezpečnostního listu (viz. Příloha 1, Tabulka 1-2, Tabulka 1-3) vyplývá, že fulleren je 

pouze dráždivý. Toxikologické informace a informace o ochraně ŽP nejsou dosud k dispozici. 

Informace o fullerenu a jeho derivátech jsou nedostatečné a tudíž se nemůžeme přiklonit 

k žádnému z uvedených názorů. 

Fulleren C60 99,5%  

Tabulka 1-2: Souhrnné informace z BL pro C60 [12] 

CAS číslo 99685-96-8 

Klasifikace dle nařízení CLP OKO Irrit. 2, STOT SE 3, H319, H 335,  

Piktogram 

 

H věty 
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí 

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest 

P věty 

P261 – Vyvarujte se vdechování prachu/dýmu/mlhy/par/aerosolů. 

280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový 

štít. 

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 

vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze 

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Klasifikace dle DSD - Dangerous 

Substances Directive 
Xi, R 36/37 

Symbol 

Xi  

R věty R 36/37 – dráždí oči a dýchací orgány 

S věty 

S26 – V případě kontaktu s očima, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc. 

S36 – Používejte vhodný ochranný oděv. 

Fyzikálně chemické vlastnosti 

Skupenství prášek 

Barva tmavě hnědá 

Bod tání >280 C 

Bod vzplanutí > 94 C 

Molekulová hmotnost 720,64 g/mol 

Hustota 1,6 g/cm3 při 20 C 

ADR/RID 4.1 

Kemler kód 40 

UN kód 1325 



 

11 

Fulleren C70  

Tabulka 1-3: Souhrnné informace z BL C70  [13] 

CAS číslo 115383-22-7 

Klasifikace dle nařízení CLP OKO Irrit. 2, STOT SE 3, H319, H 335,  

Piktogram 

 
H věty H319 – Způsobuje vážné podráždění očí 

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest 

P věty P261 – Vyvarujte se vdechování prachu/dýmu/mlhy/par/aerosolů. 

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 

vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Klasifikace dle DSD - Dangerous 

Substances Directive 
Xi, R 36/37 

Symbol Xi 

  
R věty R 36/37 – dráždí oči a dýchací orgány 

S věty S26 – V případě kontaktu s očima, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc. 

S36 – Používejte vhodný ochranný oděv. 

Fyzikálně chemické vlastnosti 

Skupenství krystalické 

Bod tání >280 C 

Molekulová hmotnost 840, 75 g/mol 

Následující bezpečnostní list (viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Tabulka 1-4) je 

zpracován pro bromfulleren C60Br24, který je vyráběn společností MER Corporation se sídlem 

ve státě Arizona v USA. Jeho forma zpracování není v souladu s požadavky evropské 

legislativy - nařízení REACH. Výrobce uvádí jen základní informace o sloučenině, chybí 

informace především o zdravotních rizicích, fyzikálních vlastnostech a technicko 

bezpečnostních parametrech. Bromfulleren se vyrábí pro následnou výrobu C60(OH)24 [14].  
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Tabulka 1-4: Souhrnné informace z MSDS C60Br24 [15] 

CAS číslo Není přiřazeno 

Fyzikálně chemické údaje 

Měrná hmotnost 1,7 g/cm3 

PEL 3,5 mg/m3 

Vzhled Žlutý prášek 

Zápach Po bromu 

Údaje o požáru či výbuchu a opatření 

Hořlavost Zapálení na vzduchu nad teplotou 600 C 

Hasící prostředky Voda, CO2 

OOPP Při hašení použít vhodný respirátor, produkty hoření jsou brom CO, CO2 

Reaktivita 

Stabilita Stabilní,  

Může reagovat se silnými oxidačními činidly, jako chlorečnany nebo silné kyseliny 

Vyvarovat se těchto podmínek Nadměrné teplo, plamen 

Údaje pro zdraví 

Zdravotní rizika nestanovena 

Karcinogenita Nestanovena, saze však nejsou považovány za karcinogenní 

Příznaky nadměrné expozice U epidemiologických studií pracovníků, kteří pracují se sazemi zjištěny žádné 

významné zdravotní účinky spojené s expozicí sazí. 

Postup při rozsypání prášku Použít prachovou masku a odstranění prášku zametáním nebo vysátím. 

Bezpečnostní opatření při manipulaci a 

skladování 

Nesmí docházet k hromadění prachu. Vyhnout se zápalným zdrojům. 

Zabraňte výbojům statické elektřiny. Skladujte na chladném a suchém místě. 

Do omezených prostou smí personál vstoupit pouze v případě koncentrace 

oxidu uhelnatého méně než 50 ppm a kyslík je vyšší než 19,5 obj. %  

Kontrolní opatření Doporučují se ochranné rukavice, brýle a plášť 

1.5 Výrobci používající fullereny 

Vzhledem k nedostatečným informacím o této látce, je výrobců užívajících fulleren více 

než by se předpokládalo. Mezi firmy patří například Millers Oils, UNT a YONEX. 

Millers Oils - A-SHIFT s.r.o. 

Millers Oils představila v roce 2009 novou generaci vysoce výkonných převodových 

olejů pro závodní motorsport s použitím nanotechnologie. Aditiva, které jsou používané 

firmou Millers, firma nazývá anorganické fullereny. Jsou přidávány do základového oleje 

k nahrazení dosavadních aditiv. Při velmi vysokém zatížení se fullereny deformují a získávají 

tvar malých válečků, které zpevňují olejové molekuly. Tím dochází ke zvýšení zátěžové 

kapacity oleje, snížení tření a tím i k redukci zahřívání oleje a opotřebení mechanických částí. 

Testy prokázaly snížení tření nejméně o 25% v porovnání s oleji obsahujícími molybden 

disulfid nebo PTFE (teflon). Pro příklad uvádím popis a bezpečnostní listy olejů (viz. Příloha 

č.1) typu CRX 75w140 NT a CRX  LN 75w140 NT [16]: 

CRX 75w140 NT - syntetický převodový olej vhodný pro sportovní a závodní aplikace. 

Aditivován nanočásticemi pro výrazné snížení třecích sil, ztrát výkonu a pro vylepšení 

ochrany komponentů převodovek a rozvodovek. 
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Dle bezpečnostního listu (viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) výrobce neuvádí 

žádné významné riziko. Pouze v místě kontaktu s kůží či očima může dojít k podráždění a 

zarudnutí. Při hoření vznikají toxické výpary/dýmy CO a CO2. Pro OOPP doporučuje pouze 

nitrilové rukavice, uzavřené ochranné brýle a ochranný oděv. Respirační ochrana není nutná. 

V části č. 9 – jsou uvedeny tyto fyzikálně chemické vlastnosti: 

 Skupenství: Kapalina, 

 Barva: Světle hnědý, 

 Pach: Sotva znatelný zápach, 

 Rychlost vypařování: Zanedbatelný, 

 Oxidace: Neoxidující (podle kritérií EC), 

 Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný, 

 Rozpustný také většině organických rozpouštědel, 

 Hodnota viskozity: SAE 75W140, 

 Relativní hustota: 0,87. 

Co se týče ekologických rizik výrobce použil jednu R-větu: R52/53: Škodlivý  pro vodní 

organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  Syntetický olej 

by se měl rychle absorbovat do půdy a měl by být biologicky rozložitelný. Dále uvádí pouze 

jedinou S – větu a to S2 (Uchovávejte mimo dosah dětí). 

CRX LN 75w140 NT – další typ syntetického převodového oleje je taktéž vhodný pro 

sportovní a závodní aplikace, není však vhodný pro synchronní převodovky. Bezpečnostní list 

tohoto produktu je stejný jako u CRX 75w140 NT. 

UNT 

Kosmetická firma založená v roce 2004 vyvíjí produkty založeny na lékařském 

výzkumu. Používá fulleren jako antioxidant nazývající se Radical Sponge®. Radical Sponge 

by podle výrobce měl chránit pleť před poškozením volnými radikály a rozkládá melanin. Na 

svých internetových stránkách uvádějí, že klinické testy prokázaly účinnost Radical Sponge 

při likvidaci volných radikálů v souvislosti s vystavením UV záření. Receptura je obohacená 

o koenzym Q10. Výrobky obsahující fulleren se nachází na trhu pod názvem ELIXIRIN C60. 
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Obrázek 1-10: Účinek Radical sponge [17] 

YONEX 

Firma YONEX vyvinula generaci fullerenů se čtyřmi žebry, kterými transformuje 

molekuly fullerenů tak, aby se spojily s atomy uhlíku do struktury fotbalového míče. X-

fullereny jsou používány pro výrobu tenisových raket v kombinaci i s pryskyřicí a uhlíkovými 

vlákny a vytvoří tak cross-link konstrukci. Použitím materiálu X-fullerene se zvýšila o 6 % 

tuhost rámu, o 25 % čelní stabilita a o 4 % vyšší repulse (odpudivá síla rámu). Raketa se tak 

stává stabilnější při razantních úderech a dokonce i při úderech netrefených středem rakety. 

 
Obrázek 1-11: Struktura X-fullerenů [18] 

Přestože nebezpečí je v některých případech na první pohled téměř neviditelné, musíme 

si uvědomit, že fullereny mohou být za určitých podmínek toxické. V některých případech to 

může být způsobeno rozpouštědly. Nanočástici tvoří několik atomů, všechny atomy jsou 

blízko povrchu a proto snadněji reagují s atomy či molekulami jiných látek [5].  

Toxicita fullerenu, jak již bylo zmíněno, není dosud vyřešena. Existují různé postoje 

k této otázce. Je zřejmé, že fullereny, podobně jako jiné chemické látky, pronikají do 

organismu dýchacím nebo trávicím ústrojím přes kůži nebo injekčně. Vzhledem k výsledkům 

studií věnovaných potenciální toxicitě fullerenu při kontaktu s kůží je třeba maximální 

opatrnosti a použití osobních ochranných prostředků při manipulaci s fullereny je naprosto 

nezbytné [5]. Zde musíme být ostražití. Fulleren pro své rozměry může projít buňkami v těle 
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a snadno s nimi reagovat. Dalším problémem je, že je fulleren přírodního původu a v těle se 

může chovat jinak než nanochemikálie.  

Jak se bude fulleren samostatný a fulleren v rozpouštědlech chovat a jaké budou 

interakce s jednotlivými složkami ŽP bude pravděpodobně záviset na: 

 velikosti částic,  

 tvaru,  

 povrchu,  

 rozpustnosti,  

 náboji a  

 fyzikálně-chemických vlastnostech (oxidačně – redukční reakce s organismy UV 

zářením, látkami…).  

Uvádí se příklady, kdy uhlíkové nanotrubice způsobily v žaludku zvířat podobné 

patologické změny jako např. vlákna azbestu a při vdechování plicní zánět a fibrózu. Byly 

zjištěny i genotoxické účinky uhlíkových nanotrubic. Existují však i studie, které toxicitu 

uhlíkových nanotrubic zmírňují. Naopak fullereny se ukazují jako výborné antioxidanty. [19] 
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2 Legislativa týkající se nanomateriálů ve světě 

Jak vyplývá z dostupných informací o nanomateriálech na pracovištích, není věnována 

dostatečná pozornost identifikaci nanomateriálů a popisu možné expozice a tato problematika 

není rovněž dostatečně řešena. Nanomateriály jsou stále vyráběny, zpracovávány a používány 

jako součást produktů, například v malých a středních podnicích. V důsledku toho je třeba 

poskytnout prostředky pro manipulaci v různých oblastech činnosti. Konkrétnější manipulační 

zásady by měly být známy pro činnosti, u kterých hrozí expozice. Kromě toho by měli být 

pracovníci připraveni a vyškoleni tak, aby se chovali odpovídajícím způsobem. 

Vzhledem k uvedenému lze předpokládat integraci nanoproblematiky do stávajícího 

právního rámce. Ještě před tím je však nutné prokázání odpovídajících nebezpečí 

a souvisejících rizik.  

2.1 EU  

V Evropě jsou předpisy týkající se nanočástic založené v současné době na stávajících 

nařízeních a zákonech platné pro chemické látky. 

Podle informací uvedených ve sdělení "Regulační aspekty nanomateriálů" všechny 

nanomateriály musí splňovat požadavky nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek). Ačkoli v tomto nařízení nejsou žádná ustanovení, která by se 

výslovně týkala nanomateriálů, jsou zahrnuty do definice "látky". Hlavním cílem nařízení 

REACH je zajistit vysokou úroveň odpovídající ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí. [20] Z tohoto vyplývá, že je potřebné věnovat vysokou pozornost možným 

nebezpečím a rizikům pro člověka a ŽP i pro nanomateriály. 

Obecné požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na 

pracovišti jsou uvedeny ve směrnici EU 89/391/EHS, která je implementována v ČR v zákoně 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. Cílem zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany zaměstnanců při práci -

- včetně  nanomateriálů, kterými jsou vystaveni - prováděním preventivních opatření 

k ochraně proti rizikům a poskytování informací, konzultací, vyvážené účasti na školení 

zaměstnancům a jejich zástupcům. 
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Evropské směrnice umožňují přijetí samostatných národních nařízení i zvláštních 

ustanovení ve vztahu k jednotlivým aspektům BOZP a k expozici. Jako příklad bych uvedla: 

 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. Toto NV upravuje rozsah informací k ochraně zdraví při práci při 

expozici chemickými karcinogeny, mutageny a dalších rizik spojených s rizikovými 

faktory pracovních podmínek, 

 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů. => 

používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci,  

 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších předpisů. => používání osobních 

ochranných prostředků na pracovišti a  

 NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice Rady 98/24/ES o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků před riziky 

spojenými s chemickými činiteli při práci uvádí minimální požadavky na ochranu 

zaměstnanců před riziky pro jejich bezpečnost a zdraví, které vznikají nebo by mohly 

vzniknout z účinků chemických činitelů, které jsou přítomny na pracovišti nebo v důsledku 

jakékoli pracovní činnosti zahrnující chemické činitele. Zahrnuje povinnosti zaměstnavatelů 

vztahující se k identifikaci a posouzení rizik v důsledku používání nebezpečných chemických 

látek, provádění preventivních opatření, poskytování informací a školení zaměstnanců. 

Obsahuje také definice nebezpečných chemických látek, ale nanomateriály zvlášť uvedeny 

nejsou. V české legislativě je implementována v NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Regulace životního prostředí v souvislosti s nanotechnologií a nanomateriály:  

 Směrnice č. 2008/1/ES, integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), byla do 

českého práva implementována zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve 

znění pozdějších předpisů. Cílem zákona je ochrana ŽP tedy vody, půdy, ovzduší 

a začleněny jsou i odpady. ŽP se musí chránit před znečištěním z průmyslových 

a zemědělských podniků. Je založené na preventivním přístupu použitím tzv. 

nejlepších dostupných technik nebo technologií. 

 Směrnice Rady 96/82/EC ve znění směrnice 2003/105/EC (tzv. novelizována 

SEVESO II direktiva) je implementována v zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.  
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 Směrnice č. 2000/60/ES, o vodě je převzata do zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů. Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, 

stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování 

i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod tak, aby nedocházelo ke 

znečišťování látkami, mezi které mohou patřit i nanomateriály. 

 Směrnice č. 75/442/ES, o odpadech, a novelizována směrnice 2008/98/ES, byly 

implementovány postupně do zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a novelizovaného 

zákona č. 154/2010 Sb., o odpadech. Zde by mohly spadat nanomateriály, které by 

měly jednu či více nebezpečných vlastností a byly obsaženy v odpadu, který by se 

tímto stal nebezpečným. 

2.1.1 Strategie EU pro BOZP 

Evropská komise vytýčila, pro období 2007-2012, členským státům EU ve Strategii 

Evropského společenství pro BOZP jako jeden z úkolů identifikaci zdravotních rizik při práci 

s novými materiály a technologickými procesy. Konkrétně uvedla práce s nanomateriály 

a nanotechnologiemi. V Evropské unii se zabývá BOZP Evropská agentura pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) [21].  

V projektech se zaměřuje na nově vznikající rizika v oblasti BOZP a předvídání 

a zvládání změn na pracovištích souvisejících s těmito riziky. Součástí těchto „nových“ rizik, 

kterých bylo definováno celkem 7, jsou i rizika spojená s expozicí nanočásticemi [21].  

Kromě EU-OSHA se na projektu NEW OSH ERA podílí také dalších 19 subjektů z 11 

nejvyspělejších zemí světa, což dokládá, že EU této problematice přikládá zvláštní důležitost. 

Řešení otázky bezpečnosti při práci s nanomateriály se v rámci EU účastní také partnerské 

výzkumné ústavy, organizované ve skupině PEROSH (Partnership for European Research in 

Occupational Safety and Health). Smyslem partnerství v rámci PEROSH je ve spolupráci 

s orgány EU a orgány členských států posilovat evropský výzkum v oblasti BOZP, 

podporovat sdílení informací a rozvíjení vzájemné spolupráce i s jinými výzkumnými centry. 

[21] 

Českou republiku ve společenství PEROSH zastupuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 

v.v.i. 
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Aktuálně dostupná data o toxických vlastnostech a možnostech expozice syntetickými 

nanočásticemi nejsou dostačující. Výzkum v oblasti bezpečnosti nanotechnologií by se podle 

zástupců PEROSH a NEW OSH ERA měl proto ubírat dvěma hlavními směry: 

 odhadem expozice pracovníků nanočásticemi na pracovištích,  

 výzkumem potencionálních nebezpečí, které nanočástice pro exponované osoby 

představují. [21] 

Mezi další významné cíle výzkumu patří i vývoj postupu monitorování 

a zaznamenávání změn zdravotního stavu osob exponovaných nanočásticemi. 

2.1.2 Normalizace ,,nano” problematiky 

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Mezinárodní organizace pro normalizaci 

(ISO) mají ustaveny dvě technické komise (CEN / TC 137 "Vyhodnocení expozice na 

pracovišti pro chemické a biologické látky" a ISO / TC 146/SC-2 "Kvalita ovzduší, Ovzduší 

na pracovišti") působící v oblasti hodnocení expozice různými látkami na pracovišti. 

V poslední době se začínají připravovat dokumenty na téma expozice nanomateriály. [22] 

Nanomateriálů a jejich expozice se týká je pouze ISO / TR 27628 (2007) "Ovzduší na 

pracovišti: ultrajemné, nanočástice a nano-strukturované aerosoly. Inhalační expozice 

charakteristika a posouzení ", kterou připravila technická komise ISO / TC 146/SC22. 

Obsahuje pokyny pro pracovní expozici nanoaerosoly. Kromě toho jsou zde uvedeny částečně 

informace o mechanismech vzniku a pohybu nanoaerosolů v rámci pracovního prostředí 

a průmyslových procesů včetně expozice nanoaerosoly. [22] 

Obě technické komise pracující paralelně a rozvíjejí projekt "Ovzduší na pracovišti. 

Charakteristika jemných aerosolů/nanoaerosolů. Stanovení rozdělení velikosti a počtu spojení 

pomocí velikostí mobilních částic / analyzátory diferenciální mobility ". EN ISO 28439 

(2008) řeší odběr vzorků z velmi jemných aerosolů, nanočástic a nanostrukturovaných částic 

v rozmezí 5 nm do 800 nm. Rovněž jsou uvedeny doporučení pro vyhodnocení údajů.  

Další dvě technické komise (ISO / TC 229 a CEN / TC 352), které pracují od roku 

2005, řeší oblasti nanotechnologií. 
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ISO / TC 229 se skládá ze čtyř pracovních skupin (WG) s následujícími názvy 

a oblastmi činností: [22] 

 WG1 - terminologie a nomenklatura: Definovat a rozvíjet jednoznačné a jednotné 

terminologie a názvosloví v oblasti nanotechnologií pro usnadnění komunikace 

a na podporu společného porozumění. 

 WG2 - měření a charakteristika: příprava norem pro měření, charakteristika 

a zkušební metody pro nanotechnologie, s přihlédnutím k potřebám metrologie 

a referenčních materiálů. 

 WG3 - zdraví, bezpečnost a životní prostředí: vývoj vědeckovýzkumné činnosti - 

příprava normy pro oblast ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

nanotechnologií. 

 WG4 - Specifikace pro materiály: (nové práce). 

Technický výbor CEN / TC 352 bude přijímat soubory standardů k řešení následujících 

aspektů pro nanotechnologie: 

 klasifikace, terminologie a názvosloví  

 metrologie, měření a charakteristika (včetně postupů pro kalibraci)  

 ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí  

 nanotechnologie produktů a procesů. [22] 

Výbor CEN / TC 352 bude úzce spolupracovat s technickou komisí ISO / TC 229 

a s dalšími evropskými a mezinárodními orgány. 

 Chceme-li, aby tento přenos informací do norem a směrnic byl účinný, musí být ve 

vzájemném vztahu s platnými předpisy (např. nařízení REACH) a harmonizovaný na 

evropské a mezinárodní úrovni.  

2.2 USA 

Nanotechnologie v NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [23] 

NIOSH provádí výzkum a poradenství v oblasti zdravotních důsledků při používání 

nanotechnologií. Výzkum je zaměřen především na zodpovězení následujících otázek: 

 Jak mohou být zaměstnanci vystaveni nanočásticemi při výrobě nebo průmyslovém 

využití nanomateriálů? 

 Jak bezpečně pracovat s nanočásticemi? 

 Jaké dopady mají nanočástice na člověka? 
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Zodpovězení otázek je rozhodující pro udržení konkurenceschopnosti rostoucího 

a dynamického trhu nanotechnologií. 

NIOSH přispívá na výzkum nanotechnologií následujícími způsoby: 

 NIOSH je v čele výzkumu ochrany zdraví při práci s nanomateriály. 

 NIOSH nabízí prozatímní pokyny pro práci s nanomateriály, v souladu s nejlepšími 

vědeckými poznatky. 

 NIOSH zveřejňuje nové poznatky a doporučení, jak výzkum zabezpečit. 

 NIOSH určila 10 kritických oblastí s cílem doplnit potřebné znalosti, vyvinout 

příslušné strategie a poskytnout doporučení. Každé téma obsahuje stručný popis 

výzkumu, který NIOSH vede v konkrétní oblasti nanotechnologií. 

 NIOSH sestavila výzkumný tým k posouzení procesů, materiálů a způsobů kontroly 

související s nanotechnologií na pracovišti.  

Výzkum je potřebný k pochopení vlivu nanotechnologií na zdraví a k určení vhodné 

expozice monitorovacích a kontrolních strategií. Omezená dostupnost informací 

naznačuje opatrnost při potenciálních expozicích nanočásticemi. 

Dále bude vysvětlena problematika řešení. 

 
Obrázek 2-1: Řešení nanoproblematiky v USA [23] 

Toxicita a expozice 

Stanovení fyzikálních a chemických vlastností (např. velikost, tvar, rozpustnost), které 

ovlivňují možnou toxicitu nanočástic. Vyhodnocování krátkodobých a dlouhodobých účinků, 

které nanomateriály mohou mít na lidské orgány a tkáně (např. plíce). Stanovení biologických 

mechanismů pro potenciální toxické účinky. Vytvoření a začlenění modelů s cílem pomoci při 

posuzování možných rizik. Určení, zda jiné měřítko než je hmotnost, je vhodnější pro 

stanovení toxicity. 
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Hodnocení rizika 

Stanovení pravděpodobnosti, že současné expozice lidí nebo zvířat by mohly být 

použity k identifikaci a posouzení možných pracovních rizik. Vytvoření rámce pro hodnocení 

potenciálních rizik a předvídání možných pracovních rizik expozice nanomateriály. 

Epidemiologie 

Hodnocení zpracovaných epidemiologických studií na pracovištích, kde se používají 

nanomateriály. Identifikace „mezer“ ve znalostech, kdy by epidemiologické studie sloužily 

k pochopení nebezpečnosti nanomateriálů a vedly k provádění nových studií. Integrace 

nanotechnologických otázek týkajících se zdraví a bezpečnosti do stávajících metod 

a posouzení, zda jsou nutné další screeningové metody.  

Technická opatření a OOP  

Hodnocení účinnosti technických kontrol při snižování počtu pracovních expozic 

nanoaerosolů a rozvíjení nových ovládacích prvků v případě potřeby. Hodnocení a zlepšování 

stávající osobních ochranných prostředků. Vypracovávání doporučeni k zabránění nebo 

omezení profesní expozice (testování těsnosti respirátoru). Hodnocení vhodnosti kontrolních 

metod ochrany, kde jsou potřebné dodatečné informace a hodnocení účinnosti alternativních 

materiálů. 

Testovací metody 

Vyhodnocení metody testování hmotnosti respirabilních prachových částic v ovzduší 

a posouzení, zda toto testování může být použito pro nanomateriály.  

 Rozvoj metod pro přesné testování nanočástic v ovzduší na pracovišti. 

 Rozvoj testování a hodnocení systémů pro porovnání a ověření vzorků. 

Posouzení expozice 

Určení klíčových faktorů, které ovlivňují produkci, disperzi a akumulaci nanomateriálů 

na pracovišti. Hodnocení možné expozice, pokud se nanomateriály můžou dostat do těla 

vdechnutím nebo se usazují na kůži. Určení, jak se expozice můžou lišit dle pracovního 

procesu. Určení, co se stane s nanomateriály, jakmile se dostanou do těla. 

Nebezpečí požáru a výbuchu  

Identifikace fyzikálních a chemických vlastností, které přispívají k prašnosti, hořlavosti, 

výbušnosti a vodivosti nanomateriálů. Doporučení alternativních pracovních postupů 

k odstranění nebo snížení expozice na pracovišti s nanočásticemi.  
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Doporučení a poradenství 

Použití nejlepších dostupných vědeckých poznatků při předběžném doporučení pro 

zajištění bezpečnosti práce, hygienické praxi při výrobě a použití nanomateriálů. 

Vyhodnocování a aktualizace limitních hodnot expozice pro částice v ovzduší.  

Komunikace a informace 

Vytvoření pracovních skupin pro identifikaci a sdílení výzkumných přístupů 

a výsledků. Příprava vzdělávacích materiálů pro školení v oblasti  bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků. 

Aplikace 

Identifikace využití nanotechnologie pro možné aplikace a hodnocení efektivní aplikace 

pro zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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3 Testovací metody 

Ekotoxikologie je obor zabývající se analýzou a porozuměním působení chemických 

látek na biotické složky životního prostředí. Jejím cílem je ochrana živé přírody, člověka 

a prevence možného ohrožení, poškození ekosystému. Pro zajištění prevence je potřebné 

odhadnout škodlivost chemických látek a směsí, rizika spojená s životním cyklem 

chemických látek a směsí, provést analýzu působení chemických látek a směsí na biotické 

složky. 

Testy toxicity prováděné na rostlinách mají na rozdíl od testů s živočichy několik 

výhod. Například semena rostlin jsou získávána ve velkém množství a lze je uchovat po delší 

dobu. Náklady na ověření testu jsou tedy minimální. Mezi nevýhody testu fytotoxicity patří 

časová náročnost spojená s nutností dlouhodobé expozice toxickou látkou. Účinky testované 

látky mohou být stimulující nebo inhibující v závislosti na její koncentraci.  

V České republice jsou doporučovány čtyři testy identické s evropskými ISO 

(International Standardization Organization) normami: 

 Test na akvarijních rybách (Poecilia reticulata) podle ČSN EN ISO 7346-2, 

 Test na perloočkách (Daphnia magna) podle ČSN EN ISO 6341 , 

 Test na sladkovodních řasách (Desmodesmus subspicatus nebo Pseudokirchneriella 

subcapitata) podle ČSN EN ISO 8692 , 

 Test na semenech vyšších rostlin (Sinapis alba) [24]. 

Tyto testy mají velkou výhodu v tom, že jsou mezinárodně uznávány. Kontaktní testy 

fytotoxicity využívají jako testovací organismus rostliny a jsou vhodné na posouzení 

ekotoxicity chemických látek, tuhých odpadů, pesticidů, apod. 

Hodnocení dle základních sledovaných znaků 

Hodnocení kontaktních testů toxicity na rostlinách se provádí různými způsoby. 

Existuje několik možností, které závisí na cíli prováděného testu. 
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Základní sledované znaky jsou: 

 měření délky kořene, nadzemní části rostliny a plochy listu; 

 klíčení semen, růst sazenic. 

Jiné možnosti hodnocení jsou vizuální abnormality rostlin, například: 

 defekty chlorofylu; 

 nekrózy; 

 deformace listů, stonku; 

 vadnutí; 

 úhynutí. 

Test klíčení semen a růstu kořene cévnatých rostlin 

Nejčastějším sledovaným parametrem při kontaktních testech fytotoxicity na rostlinách 

je klíčení semen a růst kořene. Semena rostlin jsou nejcitlivějším stádiem rostlinného růstu 

a proto pokud klíčivost semen poukazuje na toxicitu testované látky nebo matrice, jsou 

celkové environmentální následky vážné.  

Vždy musí být prováděn současně i kontrolní test, ve kterém jsou použita stejná 

semena, ale bez přítomnosti testované látky.  

Testovací podmínky mají být takové, aby se co nejvíce přibližovaly podmínkám nutným 

k přirozenému růstu vybraných rostlinných druhů. Při růstu semen se kontroluje nejčastěji 

teplota, vlnová délka světla, intenzita světla, světelná perioda, množství vody apod. 

3.1 Test semichronické toxicity se semeny Sinapis alba 

Předmětem testu je stanovení toxického účinku látek obsažených ve vodě na klíčivost 

semen a růst kořene hořčice bílé (Sinapis alba). Test spočívá v kultivaci semen na podložkách 

nasycených roztokem zkoumané látky ve srovnání se semeny, které rostou na podložce 

nasycené pouze vodou. V testech toxicity představuje hořčice zástupce kulturních plodin 

a vyšších rostlin vůbec. Dále uvedena charakteristika organismu, je zpracována  dle literatury 

[25]. Test inhibice růstu kořene je popsán v  Metodickém pokynu ke stanovení ekotoxicity 

odpadů zveřejněném ve Věstníku č. 4/2007 [24].  

3.1.1 Charakteristika organismu 

Hořčice bílá (Sinapis alba) z jihovýchodního Středomoří byla pěstována starověkými 

civilizacemi již 2000 let před naším letopočtem. V Evropě začala být pěstována v ranném 

středověku. Největší plochy hořčice bílé jsou v Rusku, Indii a Číně. 
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Hořčice patří do čeledi brukvovitých. Je to jednoletá, časně jarní rostlina – olejnina. 

V půdě setrvává tenkým vřetenovitým kořenem. Lodyhu má vzpřímenou, roztroušeně 

chlupatou, až 150 cm vysokou s listy jasně zelené barvy. Zpočátku jsou květy sestaveny 

v klubkaté květenství, později v protáhlé hrozny, kde jednotlivé květy kvetou odspoda. 

Při jarním výsevu květiny kvetou v květnu až červenci, lze tedy kvetoucí hořčice vidět 

až do pozdního podzimu. Plody jsou odstálé, bíle štětinaté šešule, s trojžilnými až pětižilnými 

chlopněmi a se smáčklým, mečovitě zahnutým zobanem, který je obvykle delší nežli samotná 

šešule. 

Kvetoucí rostliny jsou opylovány hmyzem, nejčastěji včelami, jimž poskytují pastvu 

v letním a podzimním období. 

Pěstuje se především pro semeno, ze kterého se vyrábějí doplňky jídel. Olej, kterého 

obsahuje semeno 24-32%, je využíván v potravinářském průmyslu i pro technické účely na 

výrobu mýdel, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Patří zároveň mezi krmné 

plodiny. 

Semeno rostliny je na brukvovité rostliny poměrně velké, je žluté nebo bělavě žluté, 

kulovitého tvaru. Dosahuje průměru 1,5 - 4 mm, hmotnost tisíce semen se pohybuje od 3 do 

6,8 g. Po vyklíčení vyrůstá jednoduchý kořen s hypokotylem. Později je kulovitý a bohatě 

rozvětvený. Rostlině se nejlépe daří na středně hlinitých nebo hlinitopísčitých půdách, dobře 

hnojených, s dostatkem vápníku a s neutrální až mírně alkalickou půdní reakcí. 

 
Obrázek 3-1: a)  ást stonku hořčice bílé, Sinapis alba s květem.  b) Vyklíčené semeno s hypokotylem na 

konci třetího dne pokusu ve standardním živném médiu. 

3.1.2 Pracovní postup 

Do Petriho misek pro každé ředění se rovnoměrně vloží po 30 semenech. Semena se 

položí na předem připravené otvory do filtračního papíru, který byl vystřižen tak, aby pokryl 

celé dno misky. Před vložením semen se naváží množství testované látky a přidá se 15 ml 

vody. Současně se semena nasadí do standardně připravené ředící vody bez přítomnosti 

testované látky – kontrola. Bez přístupu světla se po 72 hodinách přesně změří délka kořene 

(viz Obrázek 3-1 b) každé rostliny u jednotlivých koncentrací. 
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3.1.3 Vyhodnocení výsledků 

Pro každé ředění se vypočítá aritmetický průměr délky kořene. Na základě průměrných 

délek kořenů v jednotlivých koncentracích se spočítá inhibice růstu podle následujícího 

vzorce 1: 



L 
Li
n

         (1) 

L … průměrná délka kořene ve zvolené koncentraci (mm), 

Li … průměrná délka i-tého kořene ve zvolené koncentraci (mm), 

n … počet semen ve zvolené koncentraci. 

Vyhodnocení testu spočívá ve výpočtu inhibice růstu kořene pro určitou koncentraci 

testované látky a určení koncentrace látky, která způsobí 50 % inhibici růstu kořene po 

72 hodinách ve srovnání s kontrolou, výsledkem je hodnota 72hIC50. Inhibice růstu kořene se 

vypočte dle rovnice 2: 



I 
Lk  Lt

Lk
 100        (2) 

I … inhibice růstu kořene v %, 

Lk … průměrná délka kořene v kontrole (mm), 

Lt … průměrná délka kořene v testované matrici (mm). 

Koncentrace látky, při které došlo k inhibici růstu kořene, se vyjádří v logaritmické 

podobě. Sestaví se graf, ve kterém se na osu x nanese koncentrace v logaritmické hodnotě 

a na osu y inhibice růstu kořene vyjádřená v procentech. Jednotlivé body se v grafu spojí 

přímkou a v průsečíku této přímky s hodnotou inhibice růstu kořene 50 % se spustí kolmice 

na osu x, kde se odečte koncentrace. Získaná koncentrace se odlogaritmuje, čím získáme 

hodnotu inhibiční koncentrace, IC50. Pokud testovaná látka působí na růst kořene stimulačně, 

tzn. průměrná délka kořene v testované látce je větší jak v kontrole, výpočet inhibiční 

koncentrace se neprovádí. 

3.2 Test UV zářením 

Tímto testem by se mělo prokázat, zda má UV záření vliv na stálost vzorků fullerenu 

a derivátu fullerenu.  

UV lampa by měla na vzorky působit nepřetržitě po dobu několika dní ze vzdálenosti 

400 mm.  
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3.3 Test inhibice růstu kořene rostlin 

Test je vhodný pro snadné vyhodnocení celkové toxicity chemických látek, která je 

vyjádřena jako míra inhibice růstu kořene rostlin. Je vhodná pro vyhodnocení toxicity vzorků 

přírodních vod (jezer, řek, studní), pitné vody (voda z řádu), odpadních vod z domácností 

a průmyslu včetně kalů a výluhů, chemických látek rozpustných ve vodě a v organických 

rozpouštědlech.  

Princip testu spočívá v inhibici růstu kořene při expozici toxickými látkami, nevhodným 

pH nebo nerozpustnými látkami, které zamezují přístupu živin.  

Rostliny se nechají růst po dobu 7 až 24 dní v různých koncentracích testované látky 

rozpuštěné ve vodě. Současně se nasadí testovací rostliny do vody bez testované látky – 

kontrola. V průběhu se kontroluje a zaznamenává stav rostlin a počet lístků. Cílem testu je 

kvantifikovat účinky látky na vegetativní růst rostlin posouzením počtu listů a rychlosti růstu. 

Pro kvantifikaci účinků látky se srovnává růst v testovaných roztocích s růstem kontrol 

a stanovuje se koncentrace IC50, tzn. koncentrace vyvolávající 50 % inhibici růstu. Kromě 

toho se může zjišťovat i nejnižší koncentrace, při které jsou pozorovány účinky a nejvyšší 

koncentrace nevyvolávající žádné pozorované účinky. V některých případech se testovaná 

látka může projevit stimulací růstu (růst rostlin v testované látce je větší než v kontrole). 

V tom případě se hodnota IC50 nestanovuje. Pokud testovaná látka působí stimulačně pouze 

v nízkých koncentracích a vyšší koncentrace působí inhibičně, vyhodnocuje se IC za použití 

koncentrací, kde byla prokázána inhibice. [26] 
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4 Experimentální část 

Jedním z cílů diplomové práce je hodnocení možných toxických účinků fullerenu a jeho 

derivátu pomocí testů toxicity. Výchozí fulleren C60 o čistotě 99,5 % byl získán od SES 

Research Houston USA a jeho deriváty byly pro experimentální účely vyrobeny 

v laboratořích resortu SÚJB podle níže popsaného postupu. Kromě standardního testu toxicity 

(inhibice růstu kořene Sinapis alba) a fytotestu (inhibice růstu kořene rostlin) byl proveden 

i test UV zářením. 

4.1 Příprava aplikovaných derivátů fullerenu C60 

Bromace fullerenu byla provedena v tetrachlormetanu kontaktem s kapalným bromem 

při laboratorní teplotě po dobu 72 hodin v laboratořích resortu SUJB. Z reakční směsi bylo 

rozpouštědlo a přebytečný brom odpařen za použití rotační vakuové odparky. Vzniklý 

odparek byl sušen při teplotě 70 °C do konstantní hmotnosti. Získaný produkt měl dle 

elementární analýzy (VŠCHT Praha) složení odpovídající C60Br2. 

Chlorace elementárním chlorem takto připraveného bromderivátu byla provedena 

rovněž v roztoku tetrachlormetanu, a to při jeho refluxu po dobu 7 hodin v laboratořích 

resortu SUJB . Po ukončení chlorace a zchlazení na laboratorní teplotu bylo rozpouštědlo 

odpařeno za použití rotační odparky a odparek byl rovněž sušen při teplotě 70 °C do 

konstantní hmotnosti. Získaný produkt měl dle elementární analýzy (VŠCHT Praha) složení 

odpovídající C60Br2Cl4. 

Při průběhu chlorace bromderivátu plynným chlorem v pevné fázi, při laboratorní 

teplotě, nebyla zaznamenána adice chloru na výchozí produkt. 

K další identifikaci derivátů jsme použili následující metodiky, a to FTIR, 

diferenciální termickou analýzu (STA 1500), k prokázání tepelné stability hmotnostní 

spektroskopii (MALDI – TOF, Antoplex III, Bruker). 

4.1.1 FTIR analýza 

Infračervené spektrometry s Fourierovou transformací (FTIR spektrometry) pracují na 

principu interference spektra. Tyto přístroje vyžadují matematickou metodu Fourierovy 

transformace, abychom získali klasický spektrální záznam. Absorpční pásy pak v určitých 

intervalech identifikují funkční skupiny zastoupené ve vzorku. 

Hlavní absorpční pásy identifikované ve spektru jsou: 

u C60Br2-3: 844 vs, 819 m, 774 s, 749 m, 561 m (cm
-1

); 

u C60Br2Cl4: 843 m, 811 m, 782 vs, 754 vs, 578 m, 539 m, 527 m, 1026 w, 1048 w (cm
-1

). 
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Z porovnání spekter je patrná změna intenzity absorpčních pásů a jejich symetrie. 

U bromchlorderivátu se navíc objevuje i široký pás v rozmezí vlnočtů 1000 – 1100 cm
-1

. 

Předpokládáme, že v oblasti 700 – 900 cm
-1

 došlo k prolínání (spřahování) valenčních, tak 

i deformačních vibrací uhlíku – halogen a hydroxiderivát. Změřená IR spektra jsou uvedeny 

na Obrázku 4-1 a Obrázku 4-2 v porovnání se spektry výchozího C60 Obrázek 4-3. 

Literatura [27] uvádí u bromderivátu pásy nejsilnější intenzity v rozmezí vlnočtů 842 – 

849 cm
-1
, u sloučenin s nižším obsahem bromu jsou pásy v rozmezí v 700 – 900 cm

-1
 a jejich 

absorpční pásy jsou štěpeny na více píků.  

U chlorderivátu fullerenu jsou uváděny IR spektra [28] rovněž s nejintenzivnějšími 

absorpčními pásy jako v našem případě, v rozmezí vlnočtu 700 – 900 cm
-1
, s tím, že obdobně 

jako u bromderivátu je štěpení absorpčních pásů na úzké píky intenzivnější než u substituentů 

s nižším obsahem chloru. 

 
Obrázek 4-1: IR spektrum sloučeniny C60Br2 

 
Obrázek 4-2: IR spektrum sloučeniny C60Br2Cl4 
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Obrázek 4-3: IR spektrum výchozího fullerenu C60 

4.1.2 Termická analýza  

TGA (termogravimetrie) je metoda, v níž je vzorek vystaven tepelnému namáhání, a na 

citlivých mikrováhách je sledována změna jeho hmotnosti. 

DTA (diferenční termická analýza) je metoda, v níž je vzorek analyzované látky 

zahříván zvolenou rychlostí současně se vzorkem srovnávacím (během ohřevu se neměnícím) 

a zaznamenává se teplotní rozdíl vzniklý mezi těmito vzorky v důsledku dějů probíhajících 

v analyzovaném vzorku. Ten vypovídá o jejich tepelném zabarvení. 

Jak je patrno z průběhu křivek TGA a DTA (viz. Obrázek 4-4, Obrázek 4-5 a Tabulka 

4-1.), je bromchlorderivát fullerenu méně tepelně stálý, než výchozí bromderivát a jejich 

exoefekty při tepelném rozkladu mají rozdílné tepelné zabarvení. 

 
Obrázek 4-4: Termická analýza sloučeniny C60Br2 
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Obrázek 4-5: Termická analýza sloučeniny C60Br2Cl4 

Tabulka 4-1: Zpracování výsledků TGA vzorků do tabulkové formy 

Sloučenina C60Br2 C60Br2Cl4 

Teplotní rozmezí váhového úbytku 124 – 380 
0
C 156 – 340 

0
C 

Váhový úbytek 31 % 41 % 

I. exoefekt 
390 

0
C 

125 mW 

400 
0
C 

60 mW 

II. exoefekt 
470 

0
C 

55 mW 

450 
0
C 

395 mW 

Teplota při které dojde k úplnému rozkladu 

vzorku 
550 

0
C 460 

0
C 

Porovnáme-li výsledky TGA derivátů fullerenu s  výchozím fullerenem, zjistíme 

podstatný rozdíl v tepelné stálosti. U výchozího fullerenu nebyl do teploty 487 C 

zaznamenán rozklad. První exotermní efekt byl při teplotě 540 C a další teplotní maximum 

bylo při 993 C. Úbytek hmotnosti výchozího fullerenu v teplotním intervalu 22 – 1100 C 

činil pouze 56,2 %. Výsledek tepelného rozkladu u výchozího fullerenu je rozdílný od 

výsledku jeho adovaných derivátů. 

4.1.3 Hmotnostní spektroskopie  

Fyzikálně chemická metoda určující hmotnosti atomů a molekul po jejich převedení na 

ionty, tímto zjistíme strukturu analyzovaného vzorku. Ionizace se provedla laserem za 

přítomnosti matrice v kombinaci s detektorem doby letu. 

matrice: d-α kyano-4-hydroxyskořicová 

rozpouštědlo: voda-acetonitryl-trifluoroctová 

Změřené linie m/z u látky C60Br2Cl4: 

722 C60H2
+
, 737 C60(OH)

+
, 754 C60(OH)2

+
, 770 C60(OH)3

+
, 786 C60(OH)4

+
,  

807 C60(OH)5
+
 (viz. Obrázek 4-6), jedná se o linie produktů hydrolýzy.  
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Obdobné výsledky byly získány (tj. linie produktů hydrolýzy) u hmotnostního spektra 

C60Br24 [29]. Při použití vyšší energie u hmotnostního spektrometru, byly ve spektru našeho 

produktu získány i linie, charakterizující fragmentaci skeletu molekuly, např. C12
+
, C116

+
, 

C28
+
, C32

+
. 

K1 - hydrolyzačni produkty m/z 737, 754, 770, 786 

722

737

697 754
770760746 797713 730 786 807

1Lin, Baseline subtracted(0.8), Smoothed

0

2000

4000

6000

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

675 700 725 750 775 800 825 850 875

m/z 
Obrázek 4-6: Hmotnostní spektrum sloučeniny C60Br2Cl4 s produkty její hydrolýzy 

4.1.4 Použité vzorky pro testy toxicity a test UV zářením 

Vzorek Složení Popis 

1. C60 Prášek barvy černé 

2. C60Brx (1) 
Prášek barvy žluto-oranžové, vyroben o 5 dní dříve než 

vzorek č. 3 

3. C60Brx (2) 
Prášek barvy žluto-oranžové, vyroben o 5 dní později než 

vzorek č. 2 

4. C60Brx + Fe 
Prášek barvy oranžovo-červené, železo použito jako 

katalyzátor při bromaci 

5. Kontrolní vzorek Čistá voda 

4.2 Stanovení vodivosti vody z kohoutku použité při testech 

Pro stanovení vodivosti byl použit (viz. Obrázek 4-7): 

- konduktometr Eutech CON 6 s přesností ± 1 %,  

- 3x150 ml kádinky – 2x kádinka s vodou z kohoutku, 1x kádinka pro oplach, 

- 1x250 ml kádinka, 

- 1x střička na oplach, 

- demineralizovaná voda (DEMIWA 10 ROSA – reverzní osmóza s odsolovací 

schopností 90 – 96 %) a voda z kohoutku. 
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Obrázek 4-7: Měření vodivosti konduktometrem EUTECH CON 6 

Konduktometr byl vložen na 10 minut do kádinky o objemu 150 ml 

s demineralizovanou vodou pro kalibraci zařízení. Hodnota na displeji konduktometru 

ukazovala 4,64 m/cm. Po deseti minutách se konduktometr otřel a vložil do 150 ml kádinky 

s pitnou vodou, po ustálení hodnoty na displeji se vytáhl, propláchl demineralizovanou vodou 

a vložil zpět do kádinky s demineralizovanou vodou. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v Tabulka 4-2.  

Tabulka 4-2: Naměřená vodivost vody z kohoutku 

Počet měření Vodivost [S/cm] 

 Kádinka s vodou z kohoutku č.1 Kádinka s vodou z kohoutku č.2 

1. 570 569 

2. 570 568 

3. 569 569 

Průměr  569,67 568,67 

Odchylka měření 0,22 0 

Konečná hodnota 569,17 ± 0,22 

Průměr a odchylka měření byly vypočítány dle rovnic 2 a 3. Konečná hodnota vodivosti 

vody vyšla (569,17 ± 0,22)S.cm
-1

. 

Výpočet průměru 



a 
1

n
ai

i1

n

        (2) 

Výpočet odchylky měření 



sa 
1

n 1
ai  a 

2

i1

n

     (3) 
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4.3 První test inhibice růstu kořene hořčice bílé Sinapis alba 

Tabulka 4-3: Podmínky testu toxicity na organismu hořčice bílé 

Testovaný organismus Hořčice bílá (Sinapis alba) 

Barva semen Žlutá 

Klíčivost semen Minimálně 90 % 

Počet semen v jedné Petriho misce 30 

Sledovaná odezva Inhibice růstu kořene 

Opakování 1x 

Objem testované koncentrace 15 ml + 50 mg vzorku 

Teplota 22 °C 

Osvětlení Bez přístupu světla 

Doba expozice 72 hodin 

Pomůcky a zařízení Petriho misky o průměru 120 mm, filtrační papír,  

pipeta, šuplera, analytická váha PRECISA PESA 

240A 

4.3.1 Navážení vzorku 

Do Petriho misek s vloženým papírem byly jednotlivě naváženy vzorky o hmotnosti cca 

50 mg (viz. Obrázek 4-8). Hodnoty navážky jsou uvedeny v Tabulce 4-4. Do každé z pěti 

Petriho misek bylo přidáno 15 ml vody z kohoutku (pitné vody) a jednotlivé vzorky byly 

promíchány.  

  

 
Obrázek 4-8: Navážka vzorků 

Tabulka 4-4: Navážky jednotlivých vzorků pro první test inhibice růstu kořene hořčice bílé Sinapis alba 

Vzorek Složení Navážka [g] 

1. C60 0,0511 

2. C60Brx (1) 0,0520 

3. C60Brx (2) 0,0555 

4. C60Brx + Fe 0,0503 

5. Kontrolní vzorek - 
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4.3.2 Pracovní postup 

Na vlhký filtrační papír byla pinzetou pokládána semena hořčice bílé. Poté byly misky 

přikryty víčkem a uloženy do krabice (viz. Obrázek 4-9). 

  
Obrázek 4-9: Petriho misky připraveny a uloženy v krabici 

 Po 72 hodinách byly misky vyjmuty a u jednotlivých vyklíčených semen byla změřena 

délka kořene s přesností na 1 mm (viz. Obrázek 4-10,Obrázek 4-11,Obrázek 4-12,Obrázek 

4-13,Obrázek 4-14,Obrázek 4-15). Výsledky byly považovány za platné, jestliže bylo 

v kontrole dosaženo minimální klíčivosti 90 %. 

  
Obrázek 4-10: Měření délky kořene 

 

 
Obrázek 4-11: Vyklíčení semen ve vodě 

 

 
Obrázek 4-12: Vyklíčení semen ve fullerenu C60 
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Obrázek 4-13: Vyklíčení semen v C60Brx (1) 

 

 
Obrázek 4-14: Vyklíčení semen v C60Brx + Fe 

 
Obrázek 4-15: Vyklíčení semen V C60Brx (2) 
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4.3.3 Vyhodnocení výsledků 

Pro každý vzorek byl vypočítán aritmetický průměr délky kořene (viz. Tabulka 4-5). 

Na základě průměrných délek kořenů v jednotlivých koncentracích byla spočítána inhibice 

a stimulace růstu podle rovnice č. 2 uvedené v kapitole 3.1.3. 

Tabulka 4-5: Naměřené hodnoty délek kořenů organismu Sinapis alba v prvním testu 

Semeno C60 C60Brx (1) C60Brx (2) C60Brx+Fe H2O 

1 25,0 72,7 64,5 8,2 19,3 

2 21,7 45,3 34,5 5,5 17,5 

3 21,9 47,6 35,0 9,6 16,8 

4 20,8 25,8 32,5 4,7 23,5 

5 28,8 35,0 28,1 5,0 20,0 

6 18,6 21,9 21,2 6,4 16,9 

7 20,9 28,6 23,5 8,1 29,9 

8 26,6 16,2 15,9 22,4 11,7 

9 12,4 27,4 42,6 12,0 22,0 

10 19,4 18,9 32,7 9,3 14,8 

11 17,5 30,1 28,4 8,6 16,1 

12 17,8 19,6 21,0 5,9 0 

13 12,9 43,7 26,0 5,0 2,1 

14 18,6 26,6 44,4 3,1 13,0 

15 16,7 24,3 24,7 3,3 11,9 

16 9,0 22,0 20,8 6,2 0 

17 14,7 9,3 13,8 1,1 21,0 

18 9,8 10,6 20,9 6,4 33,6 

19 18,6 16,0 53,4 0 15,0 

20 12,5 10,0 24,8 0 11,9 

21 15,9 8,2 11,6 0 16,8 

22 10,8 19,0 17,0 0 16,9 

23 13,8 11,6 15,3 0 12,3 

24 15,5 8,0 6,5 0 12,4 

25 0 29,7 4,5 0 1,0 

26 0 9,4 10,8 0 1,0 

27 0 0 4,6 0 8,2 

28 0 0 3,0 0 5,8 

29 0 0 1,2 0 4,1 

30 13,8 0 0 0 9,8 

Průměr 14,47 21,25 22,77 4,36 13,51 

Stimulace [%] 7,08 105,92 68,57 - - 

Inhibice [%] - - - 67,73 - 

Pro názornější ukázku se vyklíčená semena Sinapis alba nechala ještě 116 hodin (cca 

5 dní viz. Obrázek 4-16, Obrázek 4-17, Obrázek 4-18, Obrázek 4-19, Obrázek 4-20) 

a 236 hodin (cca 10 dní viz. Obrázek 4-21, Obrázek 4-22, Obrázek 4-23, Obrázek 4-24, 

Obrázek 4-25) v Petriho miskách. Na pohled bylo zřejmé, že kořeny byly větší a rozrůstali se 

v pořadí tak, jak vyšlo při 72 hodinovém testu. 
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Obrázek 4-16: Vyklíčení semen 

ve fullerenu C60 po cca 5 dnech 

 
Obrázek 4-17: Vyklíčení semen 

v C60Brx (1) po cca 5 dnech 

 
Obrázek 4-18: Vyklíčení semen 

v C60Brx (2) po cca 5 dnech 

 
Obrázek 4-19: Vyklíčení semen v C60Brx + Fe po cca 

5 dnech 

 
Obrázek 4-20: Vyklíčení semen ve vodě po cca 

5 dnech 

 
Obrázek 4-21: Vyklíčení semen 

ve fullerenu C60 po cca 10 dnech 

 
Obrázek 4-22: Vyklíčení semen 

v C60Brx (1) po cca 10 dnech 

 
Obrázek 4-23: Vyklíčení semen 

v C60Brx (2) po cca 10 dnech 

 
Obrázek 4-24: Vyklíčení semen v C60Brx + Fe po 

cca 10 dnech 

 
Obrázek 4-25: Vyklíčení semen ve vodě po cca 

10 dnech 
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4.4 Druhý (kontrolní) test inhibice růstu kořene hořčice bílé Sinapis alba 

Tabulka 4-6: Podmínky testu toxicity na organismu hořčice bílé 

Testovaný organismus Hořčice bílá (Sinapis alba) 

Barva semen Žlutá 

Klíčivost semen Minimálně 90 % 

Počet semen v jedné Petriho misce 30 

Sledovaná odezva Inhibice růstu kořene 

Objem testované koncentrace 15 ml + 50 mg vzorku 

Teplota 22 °C 

Osvětlení Bez přístupu světla 

Doba expozice 72 hodin 

Pomůcky a zařízení Petriho misky o průměru 120 mm, filtrační papír,  

pipeta, šuplera, analytická váha PRECISA PESA 

240A 

Navážení vzorku (viz. Obrázek 4-26) i pracovní postup (Obrázek 4-27) byl totožný 

s prvním testem inhibice. Výsledky byly považovány za platné, jestliže bylo v kontrole 

dosaženo minimální klíčivosti 90 %. 

Tabulka 4-7: Navážky jednotlivých vzorků pro opakovaný test inhibice růstu kořene hořčice bílé Sinapis 

alba 

Vzorek Složení Navážka [g] 

1. C60 0,0503 

2. C60Brx (1) 0,0506 

3. C60Brx (2) 0,0515 

4. C60Brx + Fe 0,0506 

5. Kontrolní vzorek - 

   
Obrázek 4-26: Navážka vzorku C60Brx(1), C60, C60Brx+Fe 

 
Obrázek 4-27: Semena ve vzorcích C60Brx(1), C60, C60Brx+Fe připraveny k testu 

4.4.1 Vyhodnocení výsledků 

Pro každý vzorek byl vypočítán aritmetický průměr délky kořene (viz. Obrázek 4-28, 

Obrázek 4-28: Semena ve vzorcích C60Brx(1), C60, C60Brx+Fe, H2O po 72 hodinách 
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Tabulka 4-8). Na základě průměrných délek kořenů v jednotlivých koncentracích byla 

spočítána inhibice a stimulace růstu podle rovnice č. 2 uvedené v kapitole 2.1.3. 

    
Obrázek 4-28: Semena ve vzorcích C60Brx(1), C60, C60Brx+Fe, H2O po 72 hodinách 

Tabulka 4-8: Naměřené hodnoty délek kořenů organismu Sinapis alba ve druhém testu 

Semeno C60 C60Brx (1) C60Brx (2) C60Brx+Fe H2O 

1 25,0 25,0 37,9 2,1 16,0 

2 22,0 9,6 38,6 0 26,5 

3 20,9 29,6 19,0 0 22,3 

4 17,9 25,7 23,7 5,4 23,9 

5 12,9 27,6 26,8 2,8 20,8 

6 12,2 36,5 31,0 1,5 20,7 

7 20,1 20,6 41,8 2,1 27,4 

8 22,5 15,1 42,7 9,0 25,0 

9 22,6 13,9 33,3 6,8 19,0 

10 17,2 23,5 54,4 5,6 17,9 

11 10,4 23,8 29,9 9,3 21,2 

12 21,9 22,5 16,0 3,3 8,1 

13 16,0 31,0 27,6 8,3 19,6 

14 12,5 18,0 20,4 8,0 15,5 

15 13,5 22,0 12,9 0 14,9 

16 12,0 28,1 10,4 0 17,8 

17 5,3 14,3 21,6 0 13,2 

18 13,1 12,2 12,9 0 10,4 

19 5,3 16,1 11,3 0 19,2 

20 12,6 3,3 8,9 0 14,5 

21 11,9 14,6 12,3 0 16,7 

22 15,7 8,7 20,9 0 15,2 

23 15,0 3,9 7,5 0 12,2 

24 12,5 15,5 7,4 0 7,6 

25 32 2,1 17,5 0 5,0 

26 12,7 53,5 10,9 0 3,7 

27 3,9 0 12,3 0 8,3 

28 0 0 7,3 0 13,2 

29 0 0 1,1 0 13,3 

30 0 0 0 0 0 

Průměr 13,99 17,22 20,61 2,14 15,64 

Stimulace [%] - 10,15 31,81 - - 

Inhibice [%] 10,55 - - 86,31 - 
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4.5 Zhodnocení prvního a druhého testu inhibice růstu kořene hořčice bílé 

Sinapis alba 

Po zaznamenání délek kořenů byly oba testy shledány platnými, v obou případech došlo 

u kontrolního vzorku k 90 % klíčivosti semen. Hodnoty průměrů délek kořenů jednotlivých 

vzorků byly zaznamenány v grafech (Graf 

4-1,  

Graf 4-2, Graf 4-3), HB – hořčice bílá). Z nich lze také jako z tabulek vyčíst, že: 

- k inhibici došlo u C60Brx+Fe a  

- ke stimulaci u C60, C60Brx(1) a C60Brx(2). 

Inhibice a stimulace se pohybuje v podobném rozmezí jak u prvního tak u druhého testu. 

 
Graf 4-1: Vyhodnocení klíčivosti HB v prvním testu 
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Graf 4-2: Vyhodnocení klíčivosti HB v prvním testu – vzestupně 

 
Graf 4-3: Vyhodnocení klíčivosti HB ve druhém testu – vzestupně 

Můžeme konstatovat, že u třech vzorků C60, C60Brx(1) a C60Brx(2) se neprokázala 

toxicita na semena Sinapis Alba. Pouze u vzorku C60Brx+Fe byla inhibice v průměru 

u prvního testu 67 % a u druhého testu 86 %. Inhibice mohla být způsobena obsaženým 

železem ve vzorku, který při nadbytku nemusí působit pozitivně na růst kořenů Sinapis Alba. 
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4.6 Test inhibice růstu kořene rostlin 

Tabulka 4-9: Podmínky testu inhibice růstu kořene rostlin 

Testovaný organismus Voděnka, pepřinec 

Barva  Zelená 

Velikost Voděnka (13 – 16 cm), pepřinec (20 – 24 cm) 

Počet iniciačních lístků v jedné 

kádince 

Voděnka (6 – 8), pepřinec (10 – 11) 

Sledovaná odezva Inhibice růstu kořene 

Opakování Bez opakování 

Objem testované koncentrace 75 ml vody + 50 mg vzorku 

Teplota 22 °C 

Osvětlení denní světlo, intenzita světla přes 1000 lx (Candela 

LUX PH MET, sériové číslo: 0308) 

Doba expozice  21 dní 

Pomůcky a zařízení Kádinky o objemu 150 ml, analytická váha 

PRECISA PESA 240A, alobal 

4.6.1 Navážení vzorku a příprava směsi 

Do 150 ml kádinky se navážilo cca 50 mg vzorku (viz. Tabulka 4-10, Obrázek 4-29), 

přidala se voda z kohoutku (pitná voda) o objemu 75 ml a směs se promíchala (viz. Obrázek 

4-30, Obrázek 4-31).  

Tabulka 4-10: Navážka jednotlivých vzorků pro test inhibice růstu kořene rostlin 

Kádinka Vzorek 

Voděnka Pepřinec 

Navážka 

[g] 

Množství 

vody 

[ml] 

Navážka 

[g] 

Množství 

vody 

[ml] 

1. C60 0,0510 75 0,0511 75 

2. C60Brx 0,0515 75 0,052 75 

  
Obrázek 4-29:  Navážení vzorku do 150 ml kádinek 
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Obrázek 4-30: Fulleren C60 v 75 ml vody 

 
Obrázek 4-31: Vzorek C60Brx v 75 ml vody 

4.6.2 Pracovní postup 

Tabulka 4-11: Stav rostlin před testem 

Kádinka Vzorek 

Voděnka Pepřinec 

Délka stonku 

[cm] 

Počet listů 

[ks] 

Délka stonku 

[cm] 

Počet listů 

[ks] 

1. C60 13,5 7, 1 malý 22 12 

2. C60Brx 15 7, 1 malý 24 11 

3. 
Čistá voda – 

kontrolní vzorek 
16 6, 1 malý 20 10 

Rostliny (viz. Tabulka 4-11), umístěny v alobalu za účelem zabraňování odpařování 

směsi, byly vloženy do kádinek s předem připravenými směsi. (viz. Obrázek 4-32, Obrázek 

4-33, Obrázek 4-34, Obrázek 4-35). 
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Obrázek 4-32: Pepřinec ve směsi C60 a 75 ml vody 

 
Obrázek 4-33: Pepřinec ve směsi C60Brx a 75 ml 

vody 

 
Obrázek 4-34: Voděnka ve směsi C60 a 75 ml vody 

 
Obrázek 4-35: Voděnka ve směsi C60Brx a 75 ml 

vody 

Poté byly všechny kádinky s rostlinami umístěny na parapetu okna (viz. Obrázek 4-36 ). 

 
Obrázek 4-36 : Umístění kádinek s rostlinami 

4.6.3 Vyhodnocení výsledků 

Po 72 hodinách expozice byly rostliny vizuálně zkontrolovány. Ani u jediné nebyl 

úbytek vody. Bylo zjištěno, že pepřince zůstaly zcela beze změn.  Kdežto u voděnky se 

projevily odlišnosti: 

- u 1. vzorku C60 => dva listy uhnilé i jeden malý (viz. Obrázek 4-37), 

- u 2. vzorku C60Brx => dva a půl listu uhnilých (viz. Obrázek 4-38), 

- u 3. kontrolního vzorku čisté vody => z jedné třetiny byl jeden list suchý 

(viz. Obrázek 4-39). 
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Obrázek 4-37: Voděnka ve 

směsi C60 a 75 ml vody 

 
Obrázek 4-38: Voděnka ve směsi C60Brx 

a 75 ml vody 

 
Obrázek 4-39: Kontrolní 

vzorek v čisté vodě 

Po 192 hodinách (8 dnech) byly rostliny znovu zkontrolovány. U pepřince opětovně 

nebyl zaznamenán vizuální rozdíl ani úbytek vody. Voděnky však vykazovaly změny: 

 
Obrázek 4-40: Voděnka ve 

směsi C60 po 8 dnech 

 
Obrázek 4-41: Voděnka ve směsi 

C60Brx po 8 dnech 

 
Obrázek 4-42: Kontrolní vzorek v 

čisté vodě po 8 dnech 

1. u vzorku C60 =>   

dva listy uhnilé, jeden malý, další tři listy s náznaky schnutí, začaly růst kořeny (viz. 

Obrázek 4-40, Tabulka 4-12) se ztrátou vody 3,66 ml: 

Tabulka 4-12: Růst kořenů voděnky se vzorkem C60 po 8 dnech 

Kořeny voděnky se vzorkem C60 [mm]   

1. 10,0 5. 5,9 

2. 31,5 6. 12,0 

3. 10,8 7. 21,6 

4. 12,9 - 

2. u vzorku C60Brx => dva a půl listu uhnilých a 3 listy usychaly, začaly růst kořeny 

(viz. Obrázek 4-41, Tabulka 4-13) se ztrátou vody rovněž 3,66 ml: 
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Tabulka 4-13: Růst kořenů voděnky se vzorkem C60Brx po 8 dnech 

Kořeny voděnky se vzorkem C60Brx [mm]  

1. 5,6 3. 9,2 

2. 6,6 - 

3. u kontrolního vzorku čisté vody => jeden list z jedné třetiny suchý, začaly růst kořeny 

(viz. Obrázek 4-42, Tabulka 4-14) se ztrátou vody 5,49 ml: 

Tabulka 4-14: Růst kořenů voděnky s čistou vodou po 8 dnech 

Kořeny voděnky s čistou vodou [mm]  

1. 15,0 4. 11,2 

2. 7,1 5. 28,8 

3. 42,8 - 

Kontrola po 312 hodinách (13 dnech) ukázala u pepřince jednu změnu a to úbytek vody 

(viz. Tabulka 4-15):   

Tabulka 4-15: Úbytek vody u pepřince po 13 dnech 

Rostlina 
Úbytek vody 

[ml] 

 

C60 4,5 

C60Brx 3,7 

Čistí voda (kontrola) 1,8 

U voděnky bylo zaznamenáno více změn: 

 
Obrázek 4-43: Voděnka ve 

směsi C60 po 13 dnech 

 
Obrázek 4-44: Voděnka ve 

směsi C60Brx po 13 dnech 

 

 
Obrázek 4-45: Kontrolní vzorek v 

čisté vodě po 13 dnech 

 

1. u vzorku C60 =>   

dva listy uhnilé i jeden malý, další tři listy s náznaky schnutí jejich konců, růst kořenů 

(viz. Obrázek 4-43, Tabulka 4-16) se ztrátou vody 3,66 ml, jeden kořen uhynul: 
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Tabulka 4-16: Růst kořenů voděnky se vzorkem C60 po 13 dnech 

Kořeny voděnky se vzorkem C60 [mm]  

1. 52,9 5. 38,5 

2. 62,0 6. 5,2 

3. 39,0 7. 61,0 

4. 55,5 - 

2. u vzorku C60Brx => tři listy uhnilé, jeden oschlý a 3 listy usychaly, růst kořenů s novými 

přírůstky a  (viz. Obrázek 4-44, Tabulka 4-17) se ztrátou vody 6,4 ml: 

Tabulka 4-17: Růst kořenů voděnky se vzorkem C60Brx po 13 dnech 

Kořeny voděnky se vzorkem C60Brx [mm]  

1. 59,8 5. 49,9 

2. 53,0 6. 6,0 

3. 60,2 - 

4. 30,8 - 

3. u kontrolního vzorku čisté vody => jeden list z jedné třetiny suchý, začaly růst kořeny 

(viz. Obrázek 4-45, Tabulka 4-18) se ztrátou vody 25 ml: 

Tabulka 4-18: Růst kořenů voděnky s čistou vodou po 13 dnech 

Kořeny voděnky s čistou vodou [mm]  

1. 35,0 5. 72,3 

2. 59,8 6. 71,5 

3. 52,5 7. 45,8 

4. 69,4 8. 49,5 

Kontrola po 384 hodinách (16 dnech) neukázala u pepřince žádnou známku změny ani 

úbytek vody. U voděnky byly zaznamenány tyto změny: 
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Obrázek 4-46: Voděnka ve 

směsi C60 po 16 dnech 

 
Obrázek 4-47: Voděnka ve 

směsi C60Brx po 16 dnech 

 

 
Obrázek 4-48: Kontrolní vzorek v čisté 

vodě po 16 dnech 

 

1. u vzorku C60 =>   

dva listy uhnilé a jeden malý, další tři listy s náznaky schnutí jejich konců, růst kořenů 

(viz. Obrázek 4-46, Tabulka 4-19) se ztrátou vody 15,1 ml: 

Tabulka 4-19: Růst kořenů voděnky se vzorkem C60 po 16 dnech 

Kořeny voděnky se vzorkem C60 [mm]  

1. 65,5 5. 66,0 

2. 86,4 6. 76,0 

3. 63,5 7. 59,0 

4. 57,7 - 

2. u vzorku C60Brx => tři listy uhnilé, jeden oschlý a 3 listy usychaly, růst kořenů se 3 

novými kořeny (viz. Obrázek 4-47, Tabulka 4-20) se ztrátou vody 9,2 ml: 

Tabulka 4-20: Růst kořenů voděnky se vzorkem C60Brx po 16 dnech 

Kořeny voděnky se vzorkem C60Brx [mm]  

1. 64,7 4. 11,3 

2. 63,6 5. 40,5 

3. 15,5 6. 37,4 

3. u kontrolního vzorku čisté vody => jeden list z jedné třetiny suchý, začaly růst kořeny 

(viz. Obrázek 4-48, Tabulka 4-21) se ztrátou vody 28 ml: 

Tabulka 4-21: Růst kořenů voděnky s čistou vodou po 16 dnech 

Kořeny voděnky s čistou vodou [mm]  

1. 72,0 5. 62,0 

2. 57,0 6. 56,0 

3. 51,4 7. 62,8 

4. 71,0 8. 68,5 
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Ukončení testu bylo po 504 hodinách (21 dní) expozice rostlin, výsledky jsou uvedeny 

v tabulkách (Tabulka 4-22, Tabulka 4-23, Tabulka 4-24). 

Tabulka 4-22: Vizuální stav rostlin po 21 dnech expozice 

Kádinka Vzorek 

Voděnka Pepřinec 

Délka stonku 

[cm] 

Počet listů 

[ks] 

Délka stonku 

[cm] 

Počet listů 

[ks] 

1. C60 13,5 

5, 1 malý 

2, 5 listů 

uhnilých a 2 

listy oschlé 

22 12 

2. C60Brx 15 

7, 1 malý 

2 listy uhnilé 

a půl listu 

oschlého 

24 

9 

1 uschl  

a 1 odpadl 

3. 
Čistá voda – 

kontrolní vzorek 
16 

5, 1 malý 

půl listu 

uschlého 

20 10 

Tabulka 4-23: Délka kořenů rostlin po 21 dnech 

Rostlina Vzorek Délka kořenů [mm] 

P
ep
ři
n
ec

 

C60 1. 20 

 

C60Brx - 

 

Voda 

1. 7,2 3. 17,4 

 

2. 16,0 4. 16,2 

V
o
d
ěn
k
a 

C60 

1. 104,3 5. 76,9 

 

2. 85,6 6. 71,8 

3. 97,3 7. 116,3 

4. 73,0 - 

C60Brx 

1. 70,0 5. 67,9 

 

2. 40,4 6. 8,9 

3. 77,0 7. 12,7 

4. 81,9 - 

Voda 

1. 83,0 7. 95,5 

 

2. 84,0 8. 73,3 

3. 90,0 9. 28,0 

4. 68,3 10. 23,4 

5. 87,3 11. 19,4 

6. 49,4 - 
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Tabulka 4-24: Úbytek vody po 21 dnech 

Rostlina Vzorek Úbytek vody [ml] 

Voděnka 

C60 27,5 

C60Brx 25 

Voda 
Přilito 50 ml den před ukončením 

testu 

Pepřinec 

C60 4,6 

C60Brx 5,5 

Voda 4,6 

Vizuálně dle přiložených fotografií je voděnky a pepřince zřejmé, že nejlépe se vedlo 

kořenům rostlin v kontrolním vzorku.  

U kontrolního vzorku voděnky došlo k růstu kořenů, které byly na pohled rozvětvené 

a bohaté na objem, tomu odpovídal i úbytek vody, kde u kontrolního vzorku ubylo více jak 50 

ml. Listy byly zelené, pouze u jednoho došlo z poloviny k uschnutí. U vzorku C60 byly kořeny 

v menším počtu a měly na pohled menší průměry. Více znatelný rozdíl byl u vzorku C60Brx, 

kde kořeny vypadaly slabě jak v průměru tak ve vzrůstu. (viz. Tabulka 4-23) Úbytek vody byl 

u vzorku C60 27,5 ml a C60Brx 25 ml. Listy těchto dvou vzorků nebyly na pohled v pořádku. 

V průměru u obou vzorků byly ze sedmi listů každé voděnky dva uhnilé a ostatní měly 

náznaky usychání. 

Z grafů voděnky (viz. Graf 4-4,Graf 4-5,Graf 4-6) vyplývá, že nejvíce vyrostlo jedenáct 

kořenů u kontrolního vzorku (v čisté vodě). U C60 a C60Brx došlo k nárůstu 7 kořenů. 

Průměrné délky kořenů byly podobné u kontrolního vzorku a vzorku C60. Voděnka se 

vzorkem C60Brx v růstu kořenů zaostávala.  

 
Graf 4-4: Růst kořenů voděnky v čisté vodě 
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Graf 4-5: Růst kořenů voděnky v C60 

 
Graf 4-6: Růst voděnky v C60Brx 

Pepřinec celkově nevykazoval velké známky změn. U kontrolního vzorku vyrostly 

pouze čtyři kořeny, u vzorku C60 vyrostl jeden kořen a u vzorku C60Brx nevyrostl žádný. 

4.7 Test UV záření 

Tabulka 4-25: Podmínky testu UV záření na jednotlivé vzorky 

Testovaný organismus C60, C60Brx (1,2), C60Brx+Fe 

Barva  C60 – černá, C60Brx (1,2) – žlutá, C60Brx+Fe - 

oranžová 

Navážka Viz. Tabulka 4-26 

Sledovaná odezva Stálost vzorku 

Teplota 22 - 24 °C 

Osvětlení UV lampa 

Doba expozice 150 hodin 

Pomůcky a zařízení UV lampa UVIR (vč: F717), analytická váha 

PRECISA PESA 240A, Petriho misky 
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4.7.1 Navážení vzorku 

Do čtyř Petriho misek byly jednotlivě naváženy vzorky o určité hmotnosti a byly 

přikryty víčky. Hodnoty navážky byly zapsány do Tabulka 4-26.  

Tabulka 4-26: Navážka jednotlivých vzorků pro test UV zářením 

Petriho miska Vzorek Navážka [g] 

1. C60 0,0216 

2. C60Brx (1) 0,0199 

3. C60Brx (2) 0,0330 

4. C60Brx+Fe 0,0201 

4.7.2 Pracovní postup 

Jednotlivé Petriho misky byly přeneseny do místnosti bez přístupu světla. Položeny na 

polici, kde ve vzdálenosti 40 mm byla instalována UV lampa s výbojkou TESLA RVK 125 

W. UV záření působilo na vzorky 150 hodin (viz. Obrázek 4-49). 

 
Obrázek 4-49: Ozařované vzorky UV zářením bez přístupu denního světla 

4.7.3 Vyhodnocení výsledků 

Tabulka 4-27: Vyhodnocení výsledků v testu UV zářením 

Petriho miska Vzorek 
Hmotnost vzorku 

s miskou [g] 

Hmotnost 

misky [g] 

Úbytek 

hmotnosti [g] 

1. C60 8,8398 8,8182 0,00 

2. C60Brx (1) 8,8782 8,8597 0,0014 

3. C60Brx (2) 8,7893 8,7588 0,0025 

4. C60Brx+Fe 8,9756 8,9585 0,003 

Úbytek hmotnosti (viz. Tabulka 4-27) nebyl zaznamenán u vzorku C60, můžeme tedy 

konstatovat, že čistý fulleren C60 je vůči UV záření stálý.  

U vzorku C60Brx (1) a C60Brx (2) byl zaznamenán úbytek hmotnosti a to v závislosti na 

velikosti navážky (hmotnosti). Při navážce cca 20 mg byl úbytek hmotnosti 1,4 mg, což 

odpovídá 7 % úbytku hmotnosti, při navážce cca 30 mg byl zaznamenán úbytek 2,5 mg 

a taktéž tomu odpovídá cca 8 % úbytek hmotnosti. Lze uvažovat, že úbytek hmotnosti je 

zapříčiněn navázaným bromem na molekulu fullerenu, který je nestabilní a snadno se 

odpařuje. 
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U vzorku C60Brx+Fe došlo k největšímu úbytku hmotnosti. Byl zaznamenán úbytek 

3 mg z celkové 20 mg hmotnosti před testem, což je 15 % úbytek hmotnosti, který by mohl 

být způsoben přítomností bromu jako u předešlých vzorků tak i přítomností železa, které 

mohlo zapříčinit například slabší vazby mezi molekulou fullerenu a naadovaným bromem. 

Tato hypotéza by mohla být potvrzena další analýzou. 
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Úvahy a diskuze 

Testy toxicity jsou vhodné k poskytování informací o škodlivém účinku látky na 

rostliny, tzv. na životní prostředí. Informace vyplývající z provedených testů se nedají získat 

jiným způsobem.  

Po provedení termické analýzy, která prokázala rozdílnost v tepelné stálosti fullerenu 

a jeho derivátů, bylo přistoupeno k testování toxicity uvedených vzorků pomocí klasických 

testů toxicity a testování stálosti vůči UV záření.  Zástupcem prvního testu byl test inhibice 

růstu kořene Sinapis alba, zástupcem druhého testu byl test inhibice růstu kořene rostlin 

(voděnky a pepřince) v testované koncentraci 0,67 g
.
l
-1

 

Fulleren C60 

U vzorku fullerenu C60 nebyl prokázán v prvním testu inhibice kořenů hořčice toxický 

účinek. Došlo k opačnému efektu, tzn. ke stimulaci kořenů a to i přes delší dobu trvání testu. 

Původně měl test trvat 72 hodin, ale pro průkaznost se vzorek nechal působit na hořčičné 

semínko dalších 7 dní.  

U druhého testu inhibice růstu kořene rostlin měl fulleren C60 vliv na růst kořenů a na 

růst listů voděnky. V porovnání s kontrolním vzorkem byly výsledky nepříznivé avšak ne 

negativně. Kořenů vyrostlo o čtyři méně a listy měly známky oschnutí a dva byly uhnilé. 

Expozice trvala 21 dní s tím, že v prvních osmi dnech se projevily nepříznivé účinky v růstu 

kořenů a osychání listů ve větší míře. Avšak po 16 dnech kořeny rostly rychleji než 

u kontrolního vzorku a také tři kořeny přesáhly maximální délky kořene kontrolního vzorku. 

Z testu nelze jednoznačně určit toxický účinek na rostliny, ale nelze rovněž konstatovat, že 

účinek byl netoxický.  

U testu UV zářením, který trval 150 hodin, nebyl prokázán vliv záření na fulleren, 

z výsledku vyplývá stálost fullerenu vůči UV záření. 

Bromfulleren C60Brx 

I u bromfullerenu první test neprokázal toxický účinek na semena hořčice. V případě 

bromfullerenu došlo k větší stimulaci kořenů než u fullerenu a to zhruba o 50 %. 

Při testování inhibice kořenů rostlin byl nepříznivý účinek na rostliny velmi znatelný. 

Kořenů vyrostlo o čtyři méně, listy jevily známky oschnutí a 2,5 listů bylo uhnilých. Kořeny 

voděnky byly na pohled slabší než u kontrolního vzorku, nebyly větveny, možno přirovnat 

vizuálně k nitím. Po osmi dnech testu se u voděnky kořeny nerozrůstaly, k jejich výraznému 

růstu došlo až po 13 dnech. Avšak délka nepřesáhla maximální délku kořene kontrolního 

vzorku.  
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Bromfulleren měl značný negativní účinek na voděnku, což mohlo být způsobeno 

bromem, který je klasifikován jako vysoce toxický, žíravý nebezpečný pro ŽP (klasifikace dle 

chemického zákona). Podle nařízení CLP se jedná o prvek s akutní toxicitou kat. 2, 

způsobující poleptání kůže – kat. 1A a nebezpečný pro vodní organismy. [30] 

U testu UV zářením byl prokázán hmotnostní úbytek o cca 7 až 8 % a to na základě 

navážky bromfullerenu. Rovněž tento úbytek mohl zapříčinit přítomný brom v molekule 

fullerenu, který se snadno odpařuje (vlivem poměrně nízké teploty varu 58 C) a je nestálý 

[30].  

Bromfulleren C60Brx+Fe 

Vzorek obsahuje železo, které bylo použito jako katalyzátor při bromaci fullerenu. 

Bromfulleren s železem jako jediný prokázal v testu inhibice růstu kořene hořčice inhibiční 

účinek. Inhibice se pohybovala kolem 70 – 80 % a mohla být způsobena obsaženým železem 

ve vzorku, který při nadbytku nemusel působit pozitivně na růst kořenů Sinapis Alba. 

Test inhibice kořenů rostlin nebyl proveden z důvodu malého množství vzorku. U testu 

UV zářením byl prokázán úbytek hmotnosti o 15 %, který mohl být způsoben přítomností 

bromu jako u předešlých vzorků tak i přítomností železa, které mohlo zapříčinit slabší vazby 

mezi fullerenem a bromem. Tato hypotéza by mohla být potvrzena dalšími analýzami. 

Zde se nabízí otázka, jaký má fulleren a jeho bromderivát vliv na ŽP a na člověka?  

Z dostupných informací [7],[31] vyplývá, že při pokusu, kdy se fullereny přidaly do 

akvária s rybami, bylo zjištěno, že po dvou dnech nanočástice pronikly žábrami do mozků 

ryb, kde poškodily mozkové buňky. Druhý negativní dopad se projevil při pokusech 

s fullerenem přidáním kultury kožních buněk. Polovina z nich při koncentraci 20 fullerenů 

v 1 miliardě molekul roztoku rychle uhynula.  

I když testy fytotoxicity neprokázaly přímou toxicitu fullerenu a jeho bromderivátu, 

nelze výsledky považovat za konečné. Provedené testy by měly být podkladem pro další 

experimenty k prokazování vlastností fullerenu a jeho derivátů jak na ŽP, tak na zdraví 

člověka. Nepříznivým faktorem pro provádění dalších testů by mohla být cena fullerenu, která 

dosahuje až několik tisíc za gram. Proto i v našem případě nebylo provedeno více 

opakovaných testů a s větším počtem rostlin a testování bylo rovněž provedeno pouze 

s jednou objemovou koncentrací. 
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Opatření vyplývající z principu předběžné opatrnosti, pokud neznáme vlastnosti 

nanomateriálů, by mohla být alespoň trochu účinná, pokud by se vycházelo z:  

 zpracovaného seznamu používaných nanomateriálů s jejich dostupnými vlastnostmi,  

 popisu činnosti při práci s nanomateriály (popis technologických a pracovních operací), 

 určení expozice a jejího omezení (technická, organizační, kolektivní či osobní ochrana), 

 kontroly stavu pracoviště a posouzení účinků opatření, 

 popisu podmínek, při nichž může dojít v důsledku mimořádné události k nadměrné 

expozici nanomateriály, 

 seznamu exponovaných pracovníků, 

 lékařských prohlídek osob, které mohou přijít do styku s nanomateriály. 
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Závěr 

Nanotechnologie je obor, který v sobě zahrnuje mnoho klasických oborů, jako například 

elektroniku, fyziku, kvantovou mechaniku, chemii, biochemii apod. Nanomateriály a oblasti 

jejich využití jsou různorodé a v současné době se používají ve značné míře.  

Proto se diplomová práce zaměřila na nanomateriály na bázi uhlíku, konkrétně 

na fulleren C60 a jeho derivát C60Brx. Bylo potřebné vysvětlit strukturu fullerenu, informovat 

o jeho výskytu v přírodě, výrobě a zpracování. Nesmírně důležité bylo provést souhrn 

potřebných vlastností obsažených v dostupných zahraničních bezpečnostních listech 

i přístupných literárních nebo elektronických zdrojích.  

Byl nastíněn stav současné legislativy v EU a USA týkající se nanomateriálů. 

Z uvedené Strate ii Evropského společenství pro BOZP vyplývá, že jeden z úkolů je právě 

identifikace zdravotních rizik při práci s novými materiály a technologickými procesy, 

konkrétně s nanomateriály a nanotechnologiemi. V  USA je nanomateriálům 

a nanotechnologiím věnována daleko větší pozornost, jednou z hlavních institucí, která tuto 

problematiku řeší je NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 

Po provedení a vyhodnocení výsledků termické analýzy byla značná pozornost 

věnována fytotoxicitě fullerenu C60 a jeho bromderivátu C60Brx. Byly použity dva fytotesty, 

test semichronické toxicity se semeny Sinapis alba a test inhibice růstu kořene rostlin, které 

jsou v diplomové práci podrobně popsány. Třetím testem byl test UV zářením, který měl 

prokázat stálost či nestálost uvedených vzorků vůči tomuto záření.  

Z výsledků provedených testů nelze jednoznačně prokázat toxicitu fullerenu C60 a jeho 

bromderivátu C60Brx. Při testech UV zářením byla prokázána stálost fullerenu C60 a u jeho 

bromderivátů došlo k úbytkům hmotnosti.  

První provedené testy tohoto charakteru by měly sloužit jako podklad pro další 

experimenty k prokazování vlivu fullerenu a jeho derivátů jak na ŽP, tak na zdraví člověka. 

Proto doporučuji dále pokračovat v řešení této problematiky, která je velmi důležitá, neboť se 

netýká jen zaměstnanců pracujících s nanomateriály, ale i nás všech.  
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