
 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  

 TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu 

 

 

 

 

PŘÍPRAVA NANOČÁSTIC CdS A ZnS V PROSTŘEDÍ 

KATIONAKTIVNÍCH TENZIDŮ 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor:              Monika Wojtalová 

Vedoucí bakalářské práce:           doc. Ing. Petr Praus, Ph.D. 

 

Ostrava 2012 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Ráda bych poděkovala mému vedoucímu práce panu doc. Ing. Petru Prausovi, Ph.D. 
za velmi cenné rady, připomínky, ochotu, trpělivost a čas, který mi věnoval při vypracování 
mé bakalářské práce.  

 Také děkuji paní Ing. Karle Čech Barabszové, Ph.D. za poskytnutí odborné literatury.  

 V neposlední řadě moje dík patří mému příteli a mé rodině za podporu a prostředí, 
které mi při studiu vytvořili. 

 Za realizaci mé bakalářské práci vděčím grantu č. P107/11/1918 GAČR a 
Regionálnímu materiálově technologickému výzkumnému centru. 

 

 



 
 

Abstrakt 

 Nanočástice CdS a ZnS byly připraveny v přítomnosti různých katioaktivních tenzidů 

(CTAB, CPC, ODTB) v koncentracích 0,05-5,0 mmol/l. Z UV-VIS spekter disperzí 

nanočástic byly odhadnuty hodnoty energie zakázaného pásu těchto nanočástic a z nich 

vypočteny jejich poloměry. Byl zjištěn vliv tenzidu na poloměr. Nejmenší poloměr nanočástic 

ZnS byl 2,1 nm a nanočástic CdS 2,2 nm. 

Klíčová slova: nanočástice, CdS, ZnS, tenzidy 

 

Abstract 

 CdS and ZnS nanoparticles were prepared in the presence of various cationic 

surfactants (CTAB, CPC, ODTB) in the concentrations from 0,05 mmol/l to 5,0. Band gap 

energies were estimated from UV-VIS spectra of nanoparticles dispersions. Nanoparticle radii 

were calculated from the values of band gap energies. The effect of surfactants nanoparticles 

radii was observed. The smallest radius of ZnS nanoparticles was 2,1 nm and radius of CdS 

nanoparticles was 2,2 nm. 

 

Keywords: nanoparticles, CdS, ZnS, surfactants 
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1. ÚVOD 

 Nanotechnologie je vědní obor, který se zabývá vytvářením a využíváním struktur 

materiálu v měřítku 0,1-100 nm. Cílem nanotechnologie je ovládat jednotlivé molekuly či 

atomy tak, aby vznikl objekt s novými vlastnostmi.  

 Nanočástice mají mnohem větší povrch v porovnání s objemem, a proto se jejich 

vlastností liší od objemových materiálů stejného chemického složení. Mezi vlastnosti 

nanočástic patří vysoká tvrdost, nízký odpor a větší chemická reaktivita. Nanočástice 

nacházejí uplatnění v mnoha oborech, jako je lékařství, optika, elektronika, textilní průmysl, 

stavebnictví a mnoho dalších. Polovodičové nanočástice se uplatňují zejména jako 

fotokatalyzátory, luminofory a polovodiče v elektrotechnice.  

 Tato práce se zabývá přípravou polovodičových nanočástic CdS a ZnS s využitím 

stabilizačního efektu různých tenzidů. Cílem této práce bylo připravit polovodičové 

nanočástice CdS a ZnS určité velikosti a provést jejich stabilizací katioaktivními tenzidy. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Nanotechnologie 
 Nanotechnologie je pojem zahrnující různé obory nanovědy, zabývající se studiem, 

chováním a vytvářením struktur o velikosti 10-7 až 10-9 m. Nanomateriály jsou v dnešní době 

středem zájmu, díky jejich jedinečných vlastností, které se výrazně liší od objemových 

materiálů. Nanomateriály obsahují nanočástice, které jsou charakterizovány velikosti  

(1 - 100 nm), mají větší povrch v porovnání s objemem a jsou chemicky reaktivnější než 

objemové materiály [1, 2].  

 Pro názornou představu o rozměrech lze provést přirovnání. Poměr velikosti 

nanoprvku k fotbalovému míči je podobný jako poměr velikostí fotbalového míče k planetě 

Zem (Obr. 1) [2]. 

 

Obr. 1: Srovnání velikostí nanometrů a jiných těles [2] 

2.1.1.    Historie až současnost 

 Jedním z nejstarších nálezů obsahující nanočástice jsou tzv. Lykurgovy poháry 

pocházející asi ze 4. století (Obr. 2). Sklo v pohárech obsahuje nanokrystaly zlata a stříbra, 

které způsobují změnu barvy vlivem světla. Je-li pohár pozorován v denním světle, je zelený, 

jakmile je zdroj světla dán dovnitř poháru, tak se barva změní na červenou [1, 3].  

 

Obr. 2: Lykurgovy poháry [3] 
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 V období 13. – 16. století se nanočástice používaly ke glazurování keramiky. Vnější 

vrstva keramiky obsahovala vrstvu filmu o velikosti 10 – 20 nm. Lesk glazury byl vyvolán 

obsahem kovových nanokrystalů v matrici bohaté na křemík [1, 4]. 

 Jedním z prvních vědců, který dal základ nanotechnoologií, jako vědě, byl Richard 

Philips Feynman. V roce 1959 představil svoji vizi o nanotechnologii při zasedání Americké 

fyzikální společností. Jeho vize spočívaly v tom, že v budoucnosti člověk dokáže konstruovat 

miniaturní zařízení, které bude schopné manipulovat s jednotlivými atomy [1].  

 V dnešní době jsou nanočástice užívaný téměř ve všech vědních disciplínách.  

V medicíně nacházejí své uplatnění ve výrobě umělých kloubů, chlopní, k náhradě tkání,  

ve strojírenství se používají pro supertvrdé povrchy s nízkým třením či samočisticí laky,  

v elektronice se aplikují u vysokokapacitních objemových médií, fotomateriálu a palivových 

článků. Nanočástice dále nacházejí uplatnění v textilním průmyslu, v optice, ve stavebnictví, 

v automobilovém průmyslu atd. [1, 5]. 

2.1.2.    Vlastnosti a struktura 

 Strukturní vlastnosti nanomateriálů jsou velmi odlišné od běžných (objemových) 

materiálů se stejným chemickým složením. Nanomateriály jsou definovány vlastnostmi, jako 

jsou rozměr, tvar, atomová struktura, krystalinita, mezifázové rozhraní a chemické složení 

[1,6]. 

 Významnou charakteristikou nanočástic je nárůst plochy povrchu, ale při tom jejich 

objem zůstává velmi malý, tzn. u nanočástic je vysoký výskyt povrchových atomů. Rozměr 

nanomateriálů je v rozmezí od 0,1 nm (molekuly) do 100 nm (malé pevné částice). Podle 

rozměrů můžeme nanomateriály dělit na: [6, 7] 

 Kvantové tečky, neboli atomové klastry, jsou o rozměru 0D. Velmi často to jsou 

polovodičové nanokrystaly dosahující velikosti od 2 nm do 10 nm (tj. 10 až 50 

atomů v průměru). Kvantové tečky mohou existovat pouze jako součást 

polovodiče, na kterém byly vytvořeny. Tyto tečky mají tendenci tvořit pravidelné 

útvary a zabarvovat se, zabarvování závisí na velikosti kvantové tečky. Kvantové 

tečky jsou schopny ovlivňovat optické i fyzikální vlastnosti nanokrystalů. Jako 

příklad kvantových teček lze uvést krystaly sulfidu kademnatého (CdS), sulfidu 

zinečnatého (ZnS), selenidu kademnatého (CdSe) [1, 7, 8, 9]. 
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 Nanodrátky či nanovlákna  jsou jednorozměrné struktury (1D). Typické vlastnosti 

pro nanodrátky jsou nízké teploty tání, velký povrch oproti objemu, délka 

mnohonásobně převažující nad průměrem, nízký počet mechanických defektů. 

Nanodrátky mohou být 10 krát pevnější a zároveň 10 krát lehčí než ocel. Látky 

prokázaly významné optické, elektronické a mechanické vlastnosti. Příkladem 

nanodrátku jsou opět různé polovodiče, jako u kvantových teček [1, 7, 9]. 

 Nanovrstvy  jsou jemnozrnné materiály o rozměru 2D. Nanovrstva je průhledná, 

netoxická a je schopna chránit povrch před škodlivými vlivy. Tento druh ochrany 

materiálů známe např. pod názvy nano–sprej, tekuté sklo, nano–impregnace, 

apod. Nanovrstvy mohou být využity jako tenké filmy v paměťových médiích 

anebo jako druh ochrany materiálů. Nanovrstvy vytvářejí vodotěsnou vrstvu o síle 

přibližně 100 nm [1, 7]. 

 Nanostruktury jsou již rozměru 3D a mohou to být např. uhlikové nanotrubice  

na leštěném křemíku, senzory detekující plísně nebo fullereny. Fullereny jsou 

molekuly složené z 20 a více atomů uhlíku, víceméně kulovitých tvarů. 

Nejstabilnější fulleren je molekula obsahující 60 uhlíků C60 (Obr. 3). Na jejich 

základě je možno vytvořit nejpevnější materiály, např. může být vytvořen materiál 

100 krát pevnější než je ocel, avšak jeho hmotnost bude nepatrná [1, 10, 44]. 

 

 

Obr. 3: Struktura fullerenu C60 [44] 

2.1.3.   Vznik a příprava 

 Nanočástice jsou přirozenou součástí přírody, vznikají například při požárech, 

erupcích sopek, spalováním fosilních paliv v tepelné elektrárně, spalovacími motory apod. 

[11]. 

  V dnešní době se nanočástice připravují cíleně v laboratořích a to dvěma postupy, 

metodou „top-down“ nebo „bottom-up“ (Obr. 4). Při metodě „top down“ se získává z velkých 
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materiálů materiály nano rozměrů (např. nanomletí, kde vznikají kuličky menší než 5 nm; 

řezání na ultrajemné plátky menší než 100 nm). Při této metodě mohou vznikat určité 

destrukce povrchu, strukturní defekty či strukturní změny, ale výhodou je, že díky velkým 

objemům materiálů jsou snadněji aplikovatelné v průmyslu. Naopak je tomu u metody 

„bottom up“, kde se z několika částic vyrobí určité nanočástice  (např. při produkci povlaků  

z plynné fáze, spalování, litografické techniky), výroba částic touto metodou je časově 

náročná, ale výsledkem je dobrá krystalinita [5, 6, 7, 11]. 

 

 

Obr. 4: Rozměrová škála a přístup tvorby nanostruktur [5] 

2.2. Disperzní soustava 
 Nanočástice patří mezi disperzní koloidní soustavy. Disperzní soustava je soustava 

obsahující alespoň dva druhy hmoty, kdy jedna je rozptýlená v druhé ve formě jemných částic 

[12].  

2.2.1.  Klasifikace disperzních soustav 

 Disperzní soustavy lze klasifikovat podle velikosti částic disperzního podílu  

na [12,13]: 

1. Hrubé – obsahují částice větší než 10-6 m a dále se dělí na mikrodisperzní  

a makrodisperzní. Řadí se zde suspenze, emulze, pěny, prach, dým atd.  

2. Koloidní – velikost koloidních částic se pohybuje v rozmezí 10-9 až 10-6  a patří zde 

lyofobní soly, micelární koloidní roztoky, roztoky makromolekulárních sloučenin atd. 

3. Analytické disperze – pravé roztoky nízkomolekulárních látek  

 Jednotlivé třídy disperzních soustav se kromě velikostí částic také liší vlastnostmi, 

prostupností, barvou. Každá třída vzniká jinak a je různě stabilní (Tab. 1) [13]. 
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Tab. 1: Shrnutí rozdílu jednotlivých disperzních soustav [13] 

 Hrubé disperze Koloidní disperze Analytické disperze 
Velikost 

[m] 
Mikro: 10-6< d < 10-5 

Makro: d > 10-5 
10-9 < d < 10-6 d < 10-9 

 
Optické 

vlastnosti 

Viditelné pouhým 
okem nebo pod 
mikroskopem 
 

Viditelné 
v ultramikroskopu nebo 
v elektronovém 
mikroskopu 

Neviditelné dokonce 
ani v elektronovém 
mikroskopu 

Barva Zákal, 
neprůhlednost 

Průhlednost nebo jasná 
barva 

_ 

 
Prostupnost 

Neprochází 
papírem ani 
membránami 

Prochází filtračním 
papírem, ale ne všemi 
membránami 

Procházejí filtračním 
papírem i 
membránami 

 
 
 
 

Vznik 

Nevznikají 
samovolně, třeba 
rozmělnit tuhou 
částici na 
požadovanou 
velikost 

Samovolným 
rozpouštěním vznikají 
Molekulární roztoky 
makromolekul a 
polymolekulární 
asociativní koloidy 
Ale polymolekulární 
heterogenní koloidy se 
připravují uměle – 
srážením, dispergováním 

Samovolné 
rozpouštění 

 
 
 
 

Stabilita 

Nestále, samovolně 
zanikají 
(sedimentací, 
koagulací) 

Molekulární roztoky 
makromolekul – stabilita 
podobná pravým roztoků, 
polymolekulární 
asociativní koloidy –
stabilní 
polymolekulární 
heterogenní koloidy -
nestabilní 
 

Stabilní 

 
 
 
 

Vlastností 

Vykonávají slabý 
tepelný pohyb, 
Nedifundují, 
Rychlá 
sedimentace 
Nevyvolávají 
osmotický tlak 
Jsou vždy 
heterogenní 
 

Intenzivnější tepelný 
pohyb než hrubé disperze, 
Pomalu difunduji, 
Pomalu sedimentují, 
Vyvolávají malý 
osmotický tlak, 
Roztoky makromolekul 
jsou homogenní. 
 

Velmi intenzivní 
tepelný pohyb, 
Rychle difundují. 
Nesedimentuji, 
Vyvolávají velký 
osmotický tlak, 
Jsou homogenní, 
tvoří jednu fází 
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2.2.2. Koloidní heterogenní disperzní systémy 

 Koloidní soustavy jsou takové systémy, v nichž je jedna látka (tzv. disperzní fáze) 

jemně rozptýlena v jiné látce (tzv. v disperzním prostředí). Takový systém se již nechová  

jako pravý roztok. Svými vlastnostmi se odlišuje od hrubých disperzí, kde velikost 

rozptýlených částic dosahuje obvykle rozměrů pozorovatelných pouhým okem (nebo pod 

optickým mikroskopem) [14]. 

2.2.2.1.   Stabilizace koloidních soustav 

 Koloidní částice mají tendence se shlukovat a vytvářet částice větších rozměrů, tím se 

ztrácí jedinečné vlastnosti nanočástic, a proto je nutné částice stabilizovat. Stabilizaci lze 

provést dvojím způsobem a to elektrostaticky nebo sterický (Obr. 5), [14, 15]. 

 

 

Obr. 5: Elektrostatická a stérická stabilizace, A) stérická stabilizace, 
 B) Elektrostatická stabilizace [47] 

 

 Elektrostatickou stabilizaci mohou způsobovat iontové sloučeniny (halogenidy, 

karboxyláty nebo polyoxoanionty rozpuštěné v roztoku). Adsorpce těchto sloučenin a jejich 

odpovídající protiionty na povrchu kovu vytvoří elektrickou dvojvrstvu (viz. kapitola 2.2.2.3) 

okolo částic, což vyvolá elektrostatickou repulzi mezi částicemi. Pokud je elektrický potenciál 

dvojvrstvy dostatečně velký, potom elektrostatická repulze zabraňuje agregaci (spojování) 

částic [15].  

 Účinnost elektrostatické stabilizace lze zajistit změnou iontové síly roztoku, což lze 

například docílit přídavkem soli. Při vytvoření takové iontové síly roztoku, která rozruší 

elektrostatickou repulzi, dojde k agregaci nanočástic, která je doprovázena změnou vlnové 

délky rezonance [15]. 
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 Při stérické stabilizace dochází k vytvoření ochranné vrstvy okolo nanočástic, k čemuž 

jsou využívány např. dendrimery, polymery, blokové kopolymery nebo oligomery. V našem 

případě jsme pro stérickou stabilizaci používali tenzidy (viz. kapitola 2.3.). Na rozdíl  

od elektrostatické stabilizace, která se používá ve vodném prostředí, může být sterická 

stabilizace použita jak v organické, tak ve vodné fázi [15]. 

2.2.2.2.   Růst částic 

 Růst částic objasňuje Ostwaldovo zrání, což je fyzikální proces popisující růst částic 

v závislosti na čase. Postupně dochází k růstu větších krystalků na úkor menších, to je 

způsobeno vyšší energetickou stabilitou větších částic. Menší částice mají vyšší rozpustnost, 

proto se většina časem zcela rozpustí a jen některé jsou využity pro růst větších krystalků. 

Ostwaldovo zrání vlivem rozpustnosti popisuje Ostwaldovo-Freunlichova rovnice (1) [12,16]. 

 Ostwaldova-Freundlichova rovnice definuje rozpustnosti málo rozpustných tuhých 

nebo kapalných látek na velikosti jejich částic [12]: 

𝑅𝑇 ln (𝑐𝑖)𝑟
(𝑐𝑖)∞

= 2𝛾∙𝑉𝑚
𝑆,𝑙

𝑟
      (1) 

kde R je molární plynová konstanta, T je teplota, (ci)r je rozpustnost malých krystalů (kapek) 

o poloměru r a (ci)∞ rozpustnost velkých částic (r → ∞) a γ mezifázové napětí tuhá (kapalná) 

látka – nasycený roztok, Vm je molární objem látky, r je poloměr kulovitého rozhraní. 

 Rozpustnost tuhé (kapalné) látky stoupá s klesajícím rozměrem částice, což opět vede 

k nestabilitě disperzních systémů (Ostwaldovo zrání) a rovněž potvrzuje, že ke krystalizaci  

ze zcela čistých roztoků může dojít pouze při velkém přesycení. Ostwaldova-Freundlichova 

rovnice umožňuje vypočítat mezifázové napětí tuhých (kapalných) látek a nasycených 

roztoků z rozpustnosti částic o známé velikosti [12]. 

 Je-li složeni zárodku nově vznikající fáze odlišné od složení výchozí fáze, musí být  

k rostoucímu zárodku transportovaná hmota (atomy, ionty, molekuly) ze vzdálenějších míst 

původní fáze. Tento transport je obvykle uskutečňován difuzí. Pokud je difuze pomalá, může 

být řídícím procesem růstu zárodku nové fáze a lze vyjádřit parabolickým zákonem růstu 

rovnice (2) [45]: 

     𝑟2 = 2𝐷 𝑐−𝑐12
𝑐21−𝑐12

𝑡       (2) 

kde r je poloměr částice, D je difúzní tok, c je původní koncentrace, c12 aktuální koncentrace, 

t je čas.   

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/mezifazove_napeti.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/ostwaldovo_zrani.html


Wojtalová, M. Příprava nanočástic CdS a ZnS v prostředí kationaktivních tenzidů, VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2012 

 
 

9 
 

2.2.2.3.   Teorie elektrické dvojvrstvy 

 Elektrická dvojvrstva je oblast dvou látek (kapalina, pevná látka), kde existuje 

elektrické pole (Obr. 6). Obě látky musí obsahovat elektricky nabité částice, opačně nabité 

částice se vzájemně odpuzují, jedná se o tzv. protiionty. Náboj vzniká nejčastěji ionizací 

funkčních skupin nebo adsorpcí iontů rozptýlených v prostředí. Elektrická dvojvrstva  

má velký vliv na fyzikální a chemické procesy na fázovém rozhraní. Kapaliny v okolí částice 

se vyskytuje ve dvou vrstvách [17, 18]: 

1. Vnitřní vrstva – tzv. Sternova vrstva, zde jsou ionty silně vázány 

2. Vnější vrstva – neboli difúzní vrstva, zde jsou ionty vázány slaběji, vyskytuje se tady 

hranice tzv. „slipping plane“ (kluzká rovina) a potenciál této hranice je znám jako zeta 

potenciál. 

 

Obr. 6: Teorie elektrické dvojvrstvy, částice v okolí kapaliny [17] 

 Teorie se postupně vyvíjela a tím vznikaly různé modely (Obr. 7). První model 

uspořádání elektrické dvojvrstvy popsal Hermann von Helmholtz. Elektrickou dvojvrstvu  

si představoval jako dvě k sobě přiléhající rovnoběžné desky nabitého kondenzátoru,  

kde jedna deska obsahuje ionty vázané na povrchu pevné fáze, tyto ionty určují potenciál této 

vrstvy. Druhou desku tvoří opačně nabité ionty pocházející z kapalného disperzního prostředí. 

Tato teorie předpokládá nehybnost dvojvrstvy, což vzhledem k tepelnému pohybu molekul 

v disperzním prostředí není možné [12, 16]. 

 Další model vypracovali nezávisle na sobě Goüy (1910) a Chapman (1913), ale opět 

nebyl zcela přesný. Zde byl pohled na ionty vytvářející dvojvrstvu jako na bodové náboje, což 

vedlo k nesprávnému výpočtu velkých koncentrací nábojů v blízkosti fázového rozhraním 

[16,17,18]. V roce 1924 navrhl Stern novou teorií modelu a zavedl pojem tloušťka 



Wojtalová, M. Příprava nanočástic CdS a ZnS v prostředí kationaktivních tenzidů, VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2012 

 
 

10 
 

adsorbované vrstvy δ (popř. -d), jež odpovídá přibližně hodnotě iontových poloměrů.  

Na obrázku je ζ jako elektrokinetický potenciál, V0 je potenciál nabitého povrchu  

a x je vzdálenost od povrchu [12] 

 
 Obr. 7:  Modely elektrické dvojvrstvy [25], kde (a) Helmhotzův model, (b)  
     Chapmanův model, (c)Sternův model [12] 

 

 Existují 2 potenciálové rozdíly mezi povrchem koloidních částic a roztokem [12, 17].  

• Elektrochemický potenciál, jehož hodnota je dána celkovým potenciálovým rozdílem 

mezi povrchem částice a objemem kapaliny a je odpovědný za jevy spojené s vedením 

elektrického proudu [12, 17].  

•  Elektrokinetický potenciál (ζ potenciál, zeta potenciál), je potenciálový rozdíl mezi 

objemem kapaliny a tenkou vrstvou protiiontů  poutanou k povrchu částice. Potenciál 

dvojvrstvy nejprve klesá rychle na potenciál Sternovy vrstvy a pak pozvolna k nule. 

Rozhraní mezi difúzní vrstvou a Sternovou vrstvou se nazývá pohybové rozhraní. 

Právě na pohybovém rozhraní vzniká elektrokinetický potenciál. S rostoucí 

koncentrací elektrolytu dochází ke snižování hodnoty  ζ potenciálu. A také zde 

dochází k přechodu protiiontů z difúzní vrstvy do vnitřní části elektrické dvojvrstvy  

a důsledkem může být pokles stability koloidních částic. Elektrický náboj dvojvrstvy 

charakterizuje a zároveň ovlivňuje stabilitu koloidních systémů [12, 17]. 

2.2.2.4.   Teorie DVLO 

 Teorie DVLO popisuje elektrostatickou stabilitu koloidní heterogenní soustavy  

ve vodném prostředí. Vytvořením energetické bariéry, tzv. primárního maxima, se částice 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/elektrokineticky_potencial.html
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udrží v sekundárním minimu a neshlukuji se. Při překonání energetické bariéry vlivem 

silných přitažlivých sil se částice dostanou do primárního minima a nezvratně se spojí 

dohromady (Obr. 8) [46]. Stabilita koloidního systému je dána součtem van der Waalsovy 

přitažlivých sil a odpudivých sil z elektrické dvojvrtvy. To je vyjádřeno rovnici (3) [12, 19]: 

   VT = VA + VR + VS        (3) 

kde VT označuje celkový potenciál energií, VA představuje van der Waalsovy přitažlivé sily, 

VR odpudivých síly z elektrické dvojvrstvy a VS je potenciál energie vzhledem 

k rozpouštědlu, jehož hodnota je téměř zanedbatelná. 

 

 

Obr. 8: Závislost potenciálu energie částic na vzdálenosti od hladiny [49] 

2.3. Tenzidy 
 Tenzidy jsou organické látky, které snižují povrchové napětí rozpouštědel a tím 

usnadňují rozpouštění a odstranění nečistot. Tyto látky jsou nejdůležitější součástí všech 

čistících a pracích prostředků.  Z chemického hlediska je chápeme jako povrchově aktivní 

látky (PAL), které se již při nízké koncentraci významně hromadí (adsorbují) na fázovém 

rozhraní a snižují tak povrchovou (mezifázovou) energií. Povrchová aktivita se vizuálně 

projevuje pěněním [20]. 

2.3.1.    Použití tenzidů 

 Povrchově aktivní látky jsou často použity ve spotřebním zboží, jako jsou šampóny, 

koupelové přípravky, krémy, pleťové vody, mycí prostředky, aviváže ale také jsou hojně 
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využívány v průmyslu. Tenzidy bývají často zaměňovány s detergenty, což jsou látky, které 

na rozdíl od tenzidů, obsahují i jiné příměsi (barviva, parfémy, enzymy, plnidla atd.) [14]. 

2.3.2.    Klasifikace tenzidů 

 Podle charakteru hydrofilní skupiny lze tenzidy dělit na ionogenní (s nábojem)  

a neionogenní (bez náboje). Neionogenní obsahují jako hydrofilní skupiny aminoskupiny 

 (-NH2), etherické skupiny (-O-) a hydroxylové skupiny (-OH). Tyto hydrofilní skupiny jsou 

schopny tvořit s molekulami vody vodíkové můstky, které umožňuji rozpustnost těchto látek 

ve vodě. Příkladem takového tenzidu je diethanolamid kyseliny laurové [21]. 

 Ionogenní tenzidy se dále dělí podle druhu náboje na: [20] 

• Anioaktivní – jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější. Patří mezi ně i nejstarší 

používané tenzidy – mýdla. Vyskytují se vždy ve formě soli. Anionaktivní tenzidy 

disociují ve vodě za vzniku iontů – kationtů bez pracího účinku a anionů, jejichž 

molekuly obsahují hydrofilní a hydrofobní části. Hydrofilní částí anionaktivních 

tenzidů je nejčastěji síranová skupina. Aniontové povrchově aktivní látky tvoří asi 

50% světové produkce. Příkladem anionaktivního tenzidu je dodecylsulfát sodný.  

• Katioaktivní – v přípravcích mají vždy kladně nabitý atom dusíku. Kationaktivní 

tenzidy nepoškozují pokožku a vykazují velmi malou toxicitu. Jsou významné 

zejména v lékařství, dále se uplatňují jako antiseptika (Septonex), aviváže, 

dezinfekční, koupelové a kosmetické přísady. Příkladem kationaktivního tenzidu je 

trimethylheptylamonium chlorid, benzalkonium chlorid atd. 

• Amfolytické – v alkalickém prostředí se chovají jako anioaktivní, v zásaditém jako 

kationaktivní. Nejsou příliš používány, jejich výroba je velmi drahá, vyrábějí se  

z rostlinných produktů (z kokosového a palmového oleje) a využívají se především 

v kosmetice (koupelové přípravky) [18, 20, 21]. 

2.3.3.    Micely 

 Tenzidy mají asociační schopnost, tzn. při určité koncentraci se jejich monomery 

(výchozí látka vytvářející polymery) spojuje za vzniku větších agregátů – tzv. micel. 

2.3.3.1.   Charakteristika micel 

 Micela vzniká v koloidní disperzní soustavě jako asociál molekul povrchově aktivních 

látek. Ve vodě vznikají primárně kulové micely a to tak, že vlivem odpudivých interakcí 
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hydrofobní části molekuly povrchově aktivních látek s molekulami vody dojde k jejich 

uschování do kompaktního jádra, které je chráněno před vodným prostředím hydrofilními 

funkčními skupinami [14]. 

 Molekula musí být amfifilní (obojživelná), tj. musí se skládat z lyofilní i lyofobní 

(nesmáčívá část v daném kapalném prostředí) části. Avšak ne každá amfifilní molekula může 

asociovat na micely, např. slabě disociované polární skupiny –OH, –COOH jsou málo 

hydrofilní, tudíž nedokážou přivodit dostatečnou rozpustnost látky s hydrofobním řetězcem 

[16]. 

 Micely je možné charakterizovat dle následujících kritérií [22]. 

a) Kritická micelární koncentrace (CMC) - koncentrace tenzidu, při které začíná 

docházet k tvorbě micel (z monomeru tenzidu tvoří agregáty – micely) 

b) Agregační číslo (N) - počet molekul tenzidu podílejících se na struktuře micely 

(nejčastěji 10-100) 

c) Micelární hmotnost (MW) - hmotnost jednoho molu micel 

2.3.3.2.   Povrchová aktivita micelárních koloidů 

 Micelární koloidy se pod kritickou micelární koncentrací chovají jako klasické 

povrchově aktivní látky, tudíž povrchové napětí velmi prudce klesá s koncentrací (Obr. 9).  

Po dosažení povrchově aktivní koncentrace se pokles zastavuje [13]. 

 

Obr. 9: Závislost povrchového napětí roztoku micelárního koloidu na logaritmu nominální 

koncentrace. Vodný roztok dodecyléteruhexaethylenoxidu při 15  ◌۫ C (1), 25  ◌۫C (2), 35  ◌۫ C (3) 

[13]. 

 Existuje rovnice popisující koncentrační závislost povrchového napětí vodných 

roztoků organických látek, je to tzv. Szyszkowského rovnice (4) [12]: 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/povrchove_napeti_roztoku.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/povrchove_napeti_roztoku.html
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   γ0 − γ = A ∙ ln (1 + Bc)       (4) 

kde γ0  je povrchové napětí čistého rozpouštědla, γ je povrchové napětí roztoku, A,B jsou 

konstanty, kde B souvisí s adsorpčním teplem, c je koncentrace rozpuštěné látky v mol·dm–3 

[12]. 

2.3.3.3.   Velikost a tvar micel 

 Velikost a tvar micel závisí na koncentraci, teplotě, molekulární struktuře povrchově 

aktivních látek a charakteru mezimolekulárních sil. Micela (Obr. 10a) vzniká z ionogenních 

tenzidů (tj. schopnost ionizovat - z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly vznikne ion)  

v polárních rozpouštědlech. Jádra těchto micel jsou tvořena hydrofobními uhlovodíkovými 

řetězci. Reverzní micela (Obr. 10b) se vyskytuje v prostředí nepolárních rozpouštědel. Jádro 

tenzidu je zde tvořeno hydrofilními skupinami. Reverzní micely bývají tvořeny menším 

počtem částic monomeru než micely téhož tenzidu ve vodném prostředí. Vedle sférických 

micel bývají pozorovány i micely cylindrické, hexagonální a lamelární [23]. 

 

Obr. 10: Znázornění rozdílů mezi micelou a) a reverzní micelou b) [23] 

2.3.4.    Solubilizace  

 Se stavbou micel tenzidů souvisí tzv. solubilizace. Solubilizace je schopnost 

rozpouštět i látky v čistém disperzním nerozpustném prostředí. A aby mohla proběhnout, 

musí koncentrace tenzidu dosáhnout alespoň kritické micelární koncentrace. Spousta 

hydrofobních a afinitivních sloučenin se lépe rozpouští v roztoku mýdla nežli v čisté vodě. 

Pokud koncentrace micelárního koloidu je výrazně nižší než CMC, solubilizaci nelze 

pozorovat. Tudíž solubilizovaná látka je přímo začleněná do micely [13, 23, 24]. 

2.4. Polovodičové materiály  
 Podle schopností látek vést elektrický proud lze dělit polovodičové materiály na 

izolanty, vodiče a polovodiče. Polovodiče jsou látky, které mají měrný odpor mnohem větší 
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než kovové vodiče, ale menší než izolanty. Vodivost polovodičů silně závisí na teplotě a na 

osvětlení. Nejvýznamnějším polovodičem je křemík, dále pak germanium, selen, fosfor, arzen 

a řada dalších [25, 26]. 

2.4.1. Pásová teorie 

 Všechny látky (izolanty, vodiče i polovodiče) mají tří pásy – vodivostní, valenční 

 a zakázaný pás (Obr. 11). Vodivostní pásmo tvoří elektrony, které jsou schopny odtrhnout se 

a v látce se volně pohybovat. Na odtržení elektronu od jádra je třeba určité energie, která se dá 

vyjádřit mezerou mezi vodivostním a valenčním pásem, tzv. zakázaným pásem (band gap). 

Šířka pásma může přímo vyjádřit elektrickou vodivost látky. Valenční pás je tvořen 

valenčními elektrony, to jsou elektrony s nejnižší vazebnou energií [27, 28, 31]. 

 Izolanty mají valenční pásmo zcela zaplněné elektrony a šířka zakázaného pásma 

nabývá vysokých hodnot, proto zde nemůže docházet k přenosu elektrického náboje. Opačná 

situace nastává u vodičů, kde se vodivostní a valenční pásy překrývají, zakázané pásmo chybí 

a elektrony se mohou volně pohybovat a tím dochází k elektrické vodivosti. U polovodičů je 

valenční pás zcela zaplněn elektrony, avšak energie zakázaného pásu nabývá malých hodnot, 

tudíž při dodání určité energie (např. proudem fotonů – světlem) mohou elektrony pásmo 

překonat a polovodič může vést elektrický proud [29, 30, 31]. 

 

Obr. 11: Znázornění vodivostního a valenčního pásu [31] 

2.4.2.    Polovodičové nanočástice 

 Polovodičové nanočástice se skládají ze skupin II. B a VI. A v periodické tabulce 

prvků. Prvky ze skupiny II. B vystupují jako kationty a prvky ze skupiny VI. A vystupuji jako 

anionty, např.: CdSe, CdS, ZnS, ZnO, HgSe a mnoho dalších [32]. 
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 Polovodičové nanočástice, také známé jako klastry nebo kvantové tečky, se díky  

svým unikátním vlastnostem dostaly do popředí zájmu vědy. Jejich vlastnosti jsou využívány  

např. u fotokatalýzy, v optoelektronice, v solárních panelech či v televizních obrazovkách  

[33, 34, 35]. 

 Velikostní poměr povrchu  objemu částic byl již zmíněn v kapitole (2.1),  

ale u polovodičových nanočástic je další zajímavostí tzv. kvantový efekt, ten souvisí 

s odštěpením elektronu. Při dodání energie jsou polovodiče schopné odštěpit elektron 

z vodivostního pásu do valenčního. Po odštěpení elektronu vzniká díra. Vzdálenost mezi 

dírou a elektronem se nazývá Bohrův poloměr (exciton Bohr radius), který lze vyjádřit z 

rovnice (5) [40]. Je-li velikost polovodičové částice menší nebo stejná jak Bohrův poloměr, 

tak dochází k efektu kvantové velikosti nanočástic a šířka zakázaného pásma se zvětšuje 

s klesající velikostí částice. Tento jev lze pozorovat v absorpčních spektrech jako posun 

absorpčního pásu k nižším vlnovým délkám [30, 36, 37]. 

 Ebg(nano) −  Ebg(bulk) = h2

8R2
� 1
me

+ 1
mh
� − �1,8e2

4εε0R
�    (5)  

kde Ebg (nano) je energie zakázaného pásu nanočástic, Ebg (bulk) je energie zakázaného pásu 

objemového materiálu, h je Planckova konstanta (4,135·10-15 eV·s), R je poloměr částice,  

me je efektivní hmotnosti elektronu a mh je efektivní hmotnost díry, e je náboj elektronu,  

ε dielektrická konstanta materiálu a ε0 je permitivita vakua. Hodnoty me a mh je možné 

vyjádřit pomocí hmotnosti volného elektronu a jsou charakteristické pro každou látku  

[30, 41]. 

2.4.2.1.   Fotokatalytické vlastnosti 

 ZnS a CdS mají výborné fotokatalytické vlastnosti. Jejich fotoredukční a fotooxidační 

účinnost je závislá na hodnotě energie zakázaného pásma, tedy na velikosti částic. Jakmile se 

ve valenčním pásu vytvoří kladně nabitá díra, může dojít k její reakci s uvolněným 

elektronem. Elektrony pak mohou přecházet na povrch a reagovat s látkami adsorbovaných 

z vodného roztoku. K reakcím dochází postupně [30, 46]: 

1) Z polovodiče se vlivem pohlcené energie uvolní záporně nabitý elektron a dochází 

k vytvoření kladně nabité díry. 

2) Elektron na povrchu reaguje s kyslíkem, kde následně vznikne superoxidovaný 

iontový radikál: 

𝑒− + 𝑂2 →  𝑂2∙−         (10) 
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3) Superoxidovaný iontový radikál se po reakci s vodíkem dostává do rovnováhy 

s hydroxylovým radikálem: 

𝑂2∙− + 𝐻2 →  𝐻𝑂2∙           (11) 

4) Při reakcí dvou hydroxylových radikálů vzniká peroxid vodíku a kyslík: 

𝐻𝑂2∙ + 𝐻𝑂2∙ → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2         (12) 

5) Hydroxid vodíku je rozkládán záporným elektronem na hydroxidový anion a 

hydroxilový radikál: 

𝐻2𝑂2 + 𝑒− → 𝑂𝐻− + 𝑂𝐻∙        (13) 

  

 Další způsob vzniku hydroxilového radikálu je reakce záporně nabité díry s molekulou 

vody (14), voda vzniká reakcí díry s hydroxilovým anionem [30]. 

  ℎ+ + 𝐻2𝑂 → 𝑂𝐻∙ + 𝐻+           (14) 

𝑂𝐻∙ + 𝐻+ + 𝑒− ↔  𝐻2𝑂        (15) 

 Hydroxylové radikály mají silné oxidační vlastnosti a využívají se např. k rozkladu 

perzistentních organických látek [30]. 

2.4.2.2.   Nanočástice ZnS a CdS 

 Sulfidy jsou ve vodě málo rozpustné. Součin rozpustnosti ZnS ve vodě je  

Ks=2,512·10-22 a u sulfidu CdS je Ks=7,943·10-27 [38]. Součin rozpustnosti KS je dán 

součinem rovnovážných koncentrací iontů v roztoku nad sraženinou umocněných  

na stechiometrické koeficienty dané chemické reakce (6) - (9) [30].  

 𝑍𝑛𝑆 =  𝑍𝑛+2 + 𝑆−2         (6) 

 𝐾𝑠 = [𝑍𝑛+2] ∙ [𝑆−2]         (7) 
 𝐶𝑑𝑆 =  𝐶𝑑+2 + 𝑆−2         (8) 

 𝐾𝑠 = [𝐶𝑑+2] ∙ [𝑆−2]         (9) 

 KS je součin rozpustnosti. 

 Polovodičové nanočástice sulfidů se připravuji především srážením za použití dobře 

rozpustné soli daného kovu Zn+2 (Cd+2). K vysrážení se používají sloučeniny s obsahem síry, 

nejčastěji to jsou sulfidy, disulfidy, thiokyseliny, sirovodík atd. Poměr stechiometrických 

koeficientů prekurzorů a jejich koncentrace má vliv na následnou velikost nanočástic  

[30, 39, 46]. 
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 Připravené nanočástice je nutné stabilizovat. V případě polovodičových nanočástic se 

nabízí použití dvou metod stabilizace, buď pomocí tenzidů a nebo depozici na inertní (jílový) 

nosič [39]. 

 Objemové i nano materiály stejného složení mají jiné vlastnosti, což je způsobeno 

převážně jejich strukturou. Lze uvést příklad přímo na CdS, kde objemový materiál se 

vyskytuje v hexagonální struktuře a lze jej pozorovat jako černý prášek. Nanomateriál má 

strukturu kubickou a u roztoku s těmito částicemi můžeme vidět žluté zbarvení. Látky ZnS, 

jako objemový materiál, mají strukturu kubickou (při pokojových teplotách). Při zvýšené 

teplotě se může transformovat do hexagonální struktury, zvané také jako minerál wurtzite  

[39, 40, 41, 48]. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wurtzite


Wojtalová, M. Příprava nanočástic CdS a ZnS v prostředí kationaktivních tenzidů, VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2012 

 
 

19 
 

3.    EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1.  Použité chemikálie 
Chemikálie použité pro laboratorní měření:  

• Octan kademnatý Cd(AcO)2 o koncentraci 2,4·10-3 mol/l 

• Octan zinečnatý Zn(AcO)2 o koncentraci 2,4·10-3 mol/l 

• Sulfid sodný Na2S o koncentraci 0,4501 mol/l 

• Cetyltrimethylammonium bromid C19H42NBr 

• Cetylpyridinium chlorid C21H88NCl 

• Octadecyltrimethylammonium bromid C21H46NBr 

• Tetramethylammonium chlorid C4H12NCl 

• Destilovaná voda 

3.2.  Použité přístroje 

• UV-VIS spektrometr Lambda 35 (Perkin Elmer, USA)  

• Laboratorní analytické digitální váhy AG 204 a AB 104 – S (Mettler Toledo, 
Švýcarsko) 

• Laboratorní mechanická třepačka GFL-3018 (Německo) 

• Laboratorní pH metr WTW InoLab (Weilheim, Německo) 

3.3. Experiment 
 Cílem experimentu bylo připravit nanočástice CdS a ZnS o určité velikosti.  

Pro přípravu nanočástic byly smíchané prekurzory Cd2+ nebo Zn2+, S2- a daného tenzidu (Tab. 

2 a 3) v poměru 1:1,5:X, kde X je koncentrace tenzidu. Koncentrace tenzidu se volila podle 

jeho kritické micelární koncentrace. U CTAB se měřilo v rozmezí X = 0,3-5,0 mmol/l, pro 

CPC bylo X = 0,2-5,0 mmol/l a pro ODTMAB se X = 0,05–3,0 mmol/l.  Navážené vzorky se 

nechaly rozpustit v ultrazvuku. Poté byly připraveny dva roztoky. První roztok byl octan 

kademnatý o objemu 125 ml a koncentrací 2,4 mmol/l. Druhý roztok obsahoval určité 

množství tenzidu o rozsahu X a 1 ml sulfidu sodného o koncentrací 0,4501 mol/l. Celkově 

druhý roztok měl 25 ml. Poté bylo změřeno pH octanu, které se pohybovalo kolem 7. Jakmile 

byl k octanu přidán druhý roztok, pH se změnilo přibližně na 10. Po smíchání octanu 

kademnatého s roztokem obsahující tenzid a sulfid sodný se vzorek zabarvil do žluté barvy 
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vznikem částic CdS. Po smíchání octanu zinečnatého s roztokem obsahující tenzid a sulfid 

sodný žádna barevná změna neproběhla.  

Absorbance připravených disperzí byly měřeny na UV-VIS spektrometru v kyvetě  

o délce 1 cm. Měření bylo provedeno i po 24 h. Také bylo provedeno časové měření  

v rozsahu několika hodin, kde lze pozorovat postupný nárůst částic. Výsledky byly 

vyhodnoceny v programu Microsoft Excel. 

 

Tab. 2 Katioaktivní tenzidy a jejich kritická micelární koncentrace 

Tenzid Název Vzorec Kritická micelární 
koncentrace 
[mmol/l] 

CTAB Cetyltrimethylammonium bromid C19H42NBr 0,9 
CPC Cetylpyridinium chlorid C21H88NCl 0,1 
ODTMAB Octadecyltrimethylammonium bromid C21H46NBr 0,3 
 

Tab. 3 Vzorce katioaktivních tenzidů 

Tenzid Vzorec 
 
CTAB 

 

 
CPC 

 

 
ODTMAB 

 
 

3.3.1.    Molekulová absorpční spektrofotometrie 

 Molekulová spektroskopie je založena na interakci molekul s elektromagnetickým 

zářením. Záření se vyskytuje v oblasti ultrafialové a viditelné části spektra, tj. v rozmezí 

vlnové délky 200 – 800 nm. Každá molekula pohlcuje elektromagnetické záření o specifické 

délce. Molekuly ležící v ultrafialové oblasti (UV) absorbují vlnové délky v rozmezí  

200 – 380 nm. Molekuly vyskytující se ve viditelné oblasti (VIS) absorbuji vlnové délky  
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380 – 770 nm a projevují se různým zbarvením (Tab. 4), Viditelná barva se nazývá barvou 

doplňkovou, např. u nanočástic Cd+2 bylo možné pozorovat žluté zbarvení [33]. 

Tab. 4: Vztah mezi zbarvením vzorku a absorbovanými vlnovými délkami 

Absorbované záření [nm] Barva absorbovaného 
záření Barva doplňková 

400 - 435 fialová žlutozelená 
435 - 480 modrá žlutá 
480 - 490 zelenomodrá oranžová 
490 - 500 modrozelená červenooranžová 
500 - 560 zelená purpurová 
560 - 580 zelonožlutá fialová 
580 - 595 žlutooranžová modrá 
595 - 610 červenooranžová zelenomodrá 
620 - 760 červená modrozelená 

 Molekula absorbuje určitou energií, která je schopná přeměnit se na translační energii 

vyvolávající přechody valenčních elektronů a provést změny vibračních a rotačních stavů 

molekuly [45]. 

 Metoda je měřena na spektrofotometru, který tvoří zdroj světla, monochromátor, 

kyveta se vzorkem, detektor, registrační zařízení (počítač). Zdrojem spojitého viditelného 

světla bývá wolframová žárovka plněná směsí inertních plynů (N2, Ar, Kr nebo Xe) nebo 

halogenová žárovka plněná směsí inertních plynů a organických sloučenin bromu.  

Pro UV spojitého záření se používá vodíková nebo deuteriová výbojka [45]. 

 Výhodou této metody je uplatnění pro různé skupenství a také její rychlost, přesnost, 

citlivost a experimentální nenáročnost. 

3.3.2.    Zpracování dat 

 Programová vybavení jednotlivých přístrojů byla využita pro zpracování naměřených 

dat. Při tvorbě textu, grafů a tabulek byly použity programy Microsoft Office Word 2007, 

Microsoft Office Excel 2007 

 Z naměřených hodnot na UV-VIS spektrofotometru byla zpracována absorpční spektra 

(Obr. 12 – 17).  
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Obr. 12: Absorpční spektra nanočástic CdS stabilizované tenzidem CTAB 

 

 
Obr. 13: Absorpční spektra nanočástic CdS stabilizované tenzidem CPC 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Ab
so

rb
an

ce
 [-

] 

vlnová délka [nm] 

0,8mmol/l

1,0mmol/l

2,0mmol/l

3,0mmol/l

5,0mmol/l

0,5mmol/l

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Ab
so

rb
an

ce
 [-

] 

vlnová délka [nm] 

0,8 mmol/l

1,0 mmol/l

1,6 mmol/l

3,0 mmol/l

5,0mmol/l

0,4mmol/l



Wojtalová, M. Příprava nanočástic CdS a ZnS v prostředí kationaktivních tenzidů, VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2012 

 
 

23 
 

 
Obr. 14: Absorpční spektra nanočástic CdS stabilizované tenzidem ODTMAB 

 

 
Obr. 15: Absorpční spektra nanočástic ZnS stabilizované tenzidem CTAB 
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Obr. 16: Absorpční spektra nanočástic ZnS stabilizované tenzidem CPC 

 

 
Obr. 17: Absorpční spektra nanočástic ZnS stabilizované tenzidem ODTMAB 
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Dále byly vypočteny hodnoty energií zakázaného pásma (Ebg) pomocí Taucova vztahu  [30]:  

 𝜀 ∙ ℎ ∙ 𝜈 = 𝐶 ∙ (ℎ ∙ 𝜈 − 𝐸𝑏𝑔)𝑟        (16) 

kde ε je absorpční koeficient, hν energie dopadajícího fotonu, C je bráno jako konstanta, Ebg 

je energie zakázaného pásma, r je síla závislá na typu přechodu. Hodnoty Ebg byly stanoveny 

graficky ze závislostí (εhν)1/r na hν, kde r = ½ z důvodu přímého povoleného přechodu ZnS. 

Absorpční koeficient ε je zde nahrazen absorbancí A (A = ε·l·c, kde l je délka kyvety a c 

koncentrace absorbující látky) [30].  

 Byl sestrojen graf závislosti (Ahν)2 na hν a proložení přímky v lineární části grafu byla 

zjištěna hodnota Ebg (Obr. 18).  

 

Obr 18: Graf pro odečtení hodnoty Ebg částic CdS připravených v roztoku CTAB 

  

Všechny hodnoty zakázaného pásma (Ebg) byly zaznamenány do tabulek (5-7) společně 

s koncentrací c (mmol/l) použitého tenzidu. 
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Tab. 5: Hodnoty Ebg pro tenzid CTAB 

c 
[mmol/l] 

Ebg c 
[mmol/l] 

Ebg 
ZnS CdS ZnS CdS 

0,5 3,78 2,50 1,50 3,91 2,59 
0,6 3,80 2,55 2,00 3,91 2,65 
0,7 3,83 2,53 2,50 3,91 2,66 
0,8 3,83 2,54 3,00 3,90 2,69 
0,9 3,87 2,55 4,00 3,91 2,72 
1,0 3,89 2,56 5,00 3,91 2,71 

 

Tab. 6:  Hodnoty Ebg pro tenzid CPC 

c 
[mmol/l] 

Ebg c 
[mmol/l] 

Ebg 
ZnS CdS ZnS CdS 

0,1 3,69 - 1,20 - 2,58 
0,2 3,67 2,06 1,50 3,90 - 
0,3 3,66 - 1,60 - 2,60 
0,4 3,76 2,55 2,00 3,91 2,62 
0,5 3,83 - 2,50 3,90 - 
0,6 3,88 2,56 3,00 3,91 2,63 
0,7 3,89 - 4,00 - 2,64 
0,8 - 2,57 5,00 3,91 2,68 
1,0 3,90 2,58 - - - 

 

Tab. 7: Hodnoty Ebg pro tenzid ODTMAB 

c 
[mmol/l] 

Ebg c 
[mmol/l] 

Ebg 
ZnS CdS ZnS CdS 

0,05 - 2,40 0,34 - 2,50 
0,10 3,70 2,41 0,35 3,86 2,51 
0,15 3,69 - 0,40 3,87 2,52 
0,18 - 2,42 0,45 3,90 - 
0,20 3,70 - 0,50 3,88 2,53 
0,22 3,74 - 0,55 3,90 - 
0,24 3,73 - 0,60 3,90 - 
0,25 3,73 - 1,00 - 2,54 
0,26 3,75 - 1,50 - 2,57 
0,28 3,76 - 2,00 - 2,58 
0,30 3,84 2,43 2,50 - 2,58 
0,33 - 2,44 3,00 - 2,57 
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3.3.2.1.   Poloměr částic 

 Z hodnoty Ebg byly pomoci Brusovy rovnice (5) vypočítaný poloměry částic.  

Pro výpočet byly použity tyto honoty: Ebg(bulk) pro CdS je 2,5 eV a pro ZnS to je 3,68eV, me 

pro CdS je 0,18m0 a pro ZnS to je 0,42m0, kde m0 je klidová hmotnost elektronu s hodnotou 

9,109·10-31 kg, mh  pro CdS 0,54m0 a pro ZnS 0,61m0, ε je pro CdS 5,7 a pro ZnS 8,76, ε0 je 

permitivita vakua 8,85419·10-12F·m-1. Pro názornost je zde uveden příklad vypočtu poloměru 

nanočástice CdS při koncentraci CTAB 1 mmol/l s hodnotou Ebg vyšla 2,56 (Obr. 7) [30]. 

Brusova rovnice (5) byla upravena a řešena jako kvadratická rovnice: 

8𝑅2�𝐸𝑏𝑔(𝑛𝑎𝑛𝑜) −  𝐸𝑏𝑔(𝑏𝑢𝑙𝑘)� + 2𝑅 �1,8𝑒2

𝜀𝜀0
� − ℎ2 � 1

𝑚𝑒
+ 1

𝑚ℎ
� = 0   (17) 

 Řešením kvadratické rovnice, vyšel poloměr částic roven 2,73 nm pro tenzid CTAB o 

koncentraci 1,0 mmol/l.  

Poloměry částic byly zaznamenány do grafu v závislosti na koncentraci tenzidu 

 

Obr. 19: Závislosti poloměru CdS částic na koncentraci tenzidů ihned po vysrážení 
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Obr. 20: Závislosti poloměru CdS částic na koncentraci tenzidů 24h po vysrážení 

 

 

Obr. 21: Závislosti poloměru ZdS částic na koncentraci tenzidů ihned po vysrážení 
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Obr. 22: Závislosti poloměru ZnS částic na koncentraci tenzidů 24h po vysrážení 

 

 Z grafů závislostí poloměru částic na koncentraci (Obr. 19 – 22) je možno vyčíst,  

že průběh růstu lze rozdělit do dvou částí. První částí je prudký pokles až přibližně po CMC 

tenzidů a druhá část křivky je téměř konstantní. Po 24 h došlo k zvětšení poloměru, částice 

s nízkou koncentrací tenzidu koagulovaly. 

 U nanočástic CdS je výrazný pokles první části křivky pouze s tenzidem ODTMAB. 

Při použití tenzidů CPC a CTAB pokles křivky není tak strmý, ale poloměr postupně klesá. 

Největší stabilizační účinek u obou polovodičových nanočástic má tenzid ODTMAB – 

stabilizace probíhala přibližně od koncentrace 0 – 0,4 mmol/l. U nanočástic ZnS je účinek 

tenzidů CPC a CTAB téměř stejný – průběh stabilizace od koncentrace 0 - 1 mmol/l.  

 Dále byly vyhodnoceny změny velikostí ∆R na koncentraci c, kde ∆R je rozdíl 

poloměru po 24 hodinách s poloměrem hned po vysrážení. (Obr. 23 - 24). 
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 Obr. 23: Zvětšení poloměru u nanočástice CdS po 24h 

 

 

 Obr. 24: Zvětšení poloměru u nanočástice ZnS po 24h 
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 U nanočástic CdS účinky tenzidů nebyly tak znatelné. Lze pozorovat náhodnou chybu 

stanovení poloměru (odečet energie zakázaného pásu a výpočet), (Obr. 23). Pouze u tenzdiu 

CPC lze říct, že má nejnižší stabilizační schopnost, částice stalé narůstají. U nanočástic ZnS 

se stabilizace liší dle různých tenzidů a jejich koncentrace. To souvisí s větší rozpustností 

ZnS, jak již bylo řečeno výše (viz. 2.4.2.2). Největší stabilizační účinek měl ODTMAB, 

protože má nejnižší kritickou micelární koncentraci. Naopak nejnižší stabilizační účinek 

v důsledku nejvyšší kritické micelární koncentrace měl tenzid CPC. 

3.3.2.2. Závislost poloměru nanočástic na čase 

 Byla měřena závislost poloměru nanočástic CdS a ZnS v tenzidu CTAB o koncentraci 

5 mmol/l na čase (Obr. 24). Ze závislostí je zřejmé, že se poloměr výrazně zvětšoval 

v průběhu první 1,5 hodiny u CdS a 3 hodin u ZnS. Poté se ustálil na konečných hodnotách. 

pro CdS to bylo 2,5 nm a pro ZnS 2,4 nm. Nárůst je pravděpodobně způsoben Ostwaldovým 

zráním. 

 

 Obr. 25: Závislosti poloměru částic CdS a ZnS stabilizované tenzidem CTAB  

           o koncentraci 5,0 mmol/l  na čase 
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 Lineární části naměřených závislostí byly vyhodnoceny v souladu s rovnicí (5)  

pro růst nanočástic (Obr. 24). Byly získány velmi dobré lineární závislosti R2 na čase. 

Rozhodujícím procesem růstu je pravděpodobně difúze molekul nebo klastrů ZnS a CdS 

k nanočástici. Z rovnice regrese byly vypočteny hodnoty R0 v čase t = 0: pro CdS bylo R0 = 

2,4 nm a pro ZnS bylo R0 = 2,1 nm, tyto hodnoty odpovídají poloměru kritických zárodků 

nanočástic.  

 
Obr. 26: Grafické znázornění poloměru R2 na čase (t) při stabilizaci pomocí CTAB 

 Největší nárůst poloměru částic byl zaznamenán pro ZnS, což pravděpodobně souvisí 

s jeho větší rozpustností. Vliv tenzidů se výrazně neprojevuje v případě CdS, zde byl 

nejmenší nárůst při použití ODTMAB. Nejmenší nanočástici CdS měla poloměr 2,2 nm 

 a byla stabilizovaná tenzidem CTAB o koncentraci 4 mmol/l. Nejmenší nanočástice ZnS 

měla poloměr 2,1 nm a byla stabilizovaná tenzidem CTAB nebo CPC o koncentraci 2 mmol/l. 
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4.    ZÁVĚR 

 Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou nanočástic ZnS a CdS v prostředí 

různých katioaktivních tenzidů. Pro přípravu nanočástic bylo využito srážecích reakcí sulfidu 

sodného, octanu kademnatého a octanu zinečnatého. Nanočástice byly stabilizovány proti 

koagulaci použitím katioaktivních tencidu (CTAB, CPC, ODTMAB) v koncentracích 0,05 až 

5,0 mmol/l. U vznikajících nanočástic  byla měřena UV-VIS absorpční spektra, z kterých byly 

vyhodnoceny energie zakázaných pásů nanočástic CdS a ZnS. Hodnoty zakázaného pásu byly 

použity pro výpočet poloměrů podle rovnice efektu kvantového omezení (Brusova rovnice). 

 U čerstvě vysrážených nanočástic ZnS s  rostoucí koncentrací tenzidů došlo  

ke snižování jejich poloměru. Pro CPC v  koncentracích menších než CMC byl zaznamenán 

výrazný pokles poloměru z 3,1 nm na 2,1 nm, který se při vyšších koncentracích neměnil. 

Podobně také u CTAB se poloměr zmenšil ze 4,5 nm na 2,1 nm. Při použití ODTMAB  

(CMC = 0,30 mmol/l) došlo ke změně poloměru částic z 3,7 nm na 2,2 nm. U čerstvě 

vysrážených nanočástic CdS došlo k nejvýraznějšímu poklesu poloměru u ODTMAB z 5,2 

nm na 2,7 nm. U tenzidu CPC byl pokles z poloměru 2,8 nm na 2,3 nm a u tenzdidu CTAB  

byl zaznamenán pokles poloměru z 3,2 nm na 2,2 nm. Rozdílné fungování ODTMAB u obou 

nanočástic bude předmětem dalšího zkoumání. 

 Po 24 hodinách částice ZnS narostly v závislosti na použitém tenzidu v pořadí  

CPC > CTAB > ODTMAB. Nanočástice CdS se po 24 h také zvětšily, ale účinek tenzidu zde 

nebyl tolik výrazný, u tenzidu CPC byl pozorován neustálý mírný nárůst částic CdS.  

 Pro tenzid CTAB byl nejmenší poloměr částic bezprostředně po přípravě pro ZnS  

2,1 nm a pro CdS 2,2 nm. U tenzidu CTAB o koncentraci 5 mmol/l byl zaznamenán růst 

částic během prvních 2-3 hodin, který se ustálil na hodnotách 2,4 nm pro ZnS a pro CdS  

se zastavil na 2,5 nm.  

 Rozdílné chování nanočástic ZnS a CdS vyplývá především z rozdílných rozpustností 

částic. Další příčiny rozdílného chování budou předmětem pro další zkoumání. 

 V další práci bych se chtěla zabývat vlivem různých tenzidů na tvar nanočástic. Tyto 

nanočástice se dále dají používat jako fotokatalyzátory chemických reakcí. Na základě 

výsledků je tenzid ODTMAB slibný pro další použití, jelikož se jeho stabilizační účinky 

projevují již při nízkých koncentracích. 
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Obr. 12. Absorpční spektra nanočástic CdS stabilizované tenzidem CTAB  

Obr. 13. Absorpční spektra nanočástic CdS stabilizované tenzidem CPC 

Obr. 14. Absorpční spektra nanočástic CdS stabilizované tenzidem ODTMAB 

Obr. 15. Absorpční spektra nanočástic ZnS stabilizované tenzidem CTAB 

Obr. 16. Absorpční spektra nanočástic ZnS stabilizované tenzidem CPC 

Obr. 17. Absorpční spektra nanočástic ZnS stabilizované tenzidem ODTMAB 

Obr. 18. Graf pro odečtení hodnoty Ebg částic CdS připravených v roztoku CTAB 

Obr. 19. Závislosti poloměru CdS částic na koncentraci tenzidů ihned po vysrážení 

Obr. 20. Závislosti poloměru CdS částic na koncentraci tenzidů 24h po vysrážení 

Obr. 21. Závislosti poloměru ZdS částic na koncentraci tenzidů ihned po vysrážení 

Obr. 22. Závislosti poloměru ZnS částic na koncentraci tenzidů 24h po vysrážení 

Obr. 23. Zvětšení poloměru u nanočástice CdS po 24h  

Obr. 24. Zvětšení poloměru u nanočástice ZnS po 24h 
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Obr. 25. Závislosti poloměru částic CdS a ZnS stabilizované tenzidem CTAB na čase 

Obr. 26. Grafické znázornění poloměru R2 na čase (t) při stabilizaci pomocí CTAB 
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