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1 Úvod 

 

V posledních 10 letech vzrůstá zájem o přípravu a studium nanočástic. Je 

inspirován jejich možným využitím ve světě biosenzorů, chemických senzorů, 

katalyzátorů buď pro Surface Enhanced Raman Spectroscopy (dále už jen SERS) a 

nebo pro fluorescenční spektroskopii. Nanočástice stříbra mohou být připraveny 

z roztoku soli stříbra fotolýzou, radiolýzou nebo jinými metodami přípravy stříbrných 

nanočástic. Velice důležitá oblast výzkumu stříbrných nanočástic je jejich stabilizace 

a modifikace povrchu podle potřeb aplikace. 

Intenzivní pokrok v nanotechnologiích přinesl nový zájem o látky, které lidstvo 

využívá již od starověku – koloidní látky. Koloidní kovové látky hrály vždy důležitou 

roli v technologii obzvláště ve výrobě skleněných a keramických barev (např. při 

barvení skla koloidním zlatem). Michael Faraday se zabýval na začátku druhé 

poloviny  19. století výzkumem koloidních látek, jenž přinesl rozšíření využití 

fotografie a objevení antimikrobní aktivity kovových koloidů. V následujících letech 

se výzkum přeorientoval na jiná odvětví a rozvoj využití koloidních látek stagnoval. 

Až poslední třetina 20. století byla charakterizována návratem zájmu o kovové 

koloidní částice, obzvláště po objevu SERS, což je vysoce citlivá spektroskopická 

technika dovolující studium jednotlivých molekul 

Díky specifickým vlastnostem a způsobům aplikace je koloidní stříbro jedním 

z nejvíce studovaných kovů v koloidní chemii, především pro jeho momentální a 

budoucí využití ve výzkumných metodách a v moderních mikro -  a 

nanotechnologiích. Ve všech způsobech aplikace koloidního stříbra do těla hraje 

důležitou roli objem částic, rozložení velikosti, morfologie, stabilita, povrchový stav 

z pohledu fyziky (povrchový náboj) a chemie (modifikace povrchu). 

 

 

 

 

 



  

2 Teoretická část 

2.1   Metody přípravy nanočástic stříbra 

 

Pro přípravu koloidů (nanočásticových disperzí) se používají buď dispersní 

metody, kde větší částice disperze jsou rozptýleny, anebo kondensační metody, kde 

se atomy nebo molekuly uspořádávají v homogenním systému  nano- nebo 

submikročásticích. Dispersní metody nejsou často využívány pro přípravu 

nanočástic z čistých kovů, přičemž praktické využití má jen dispergování 

v elektrickém oblouku a v laserovém odlučovači. Kondensační metody,  které hrají 

daleko důležitější roli, mohou být děleny podle základního použití do dvou skupin – 

fyzikální a chemické metody. 

V případě chemických metod je možných několik postupů vedoucích 

k nerozpustnému produktu. Nejdůležitější je chemická redukce iontové sloučeniny. 

Na rozdíl od anorganických a organických látek jsou nanočástice vyráběné 

v reakčních směsích pomocí ultrazvuku, světla nebo radioaktivního záření. 

Elektrolytická redukce je prozatím nejlepší metoda pro výrobu vysoce čistých 

nanočástic se specifickými vlastnostmi. [1] 

 

2.1.1 Disperzní metody – Rozptyl laserového paprsku 

 

Laserový rozklad makroskopického materiálu (fólie) ze stříbra je 

experimentálně jednoduchý. Je to univerzální metoda pro různé kovy a rozpouštědla 

bez rizika kontaminace chemickými látkami. [2] Nanočástice stříbra  připravené 

laserovým rozkladem jsou velmi čisté a mohou být výhodně použity pro důležité 

studie v oblasti SERS, kde výskyt iontů na povrchu koloidních nanočástic má 

závažný vliv na adsorpční proces a stabilitu částic. [3] Velikost nanočástic stříbra 

připravených pomocí této metody je obvykle v desítkách nanometrů a je závislá na 

vlnové délce, intensitě použitého laseru, trvání ozařování a přítomností přísad.  

(Obr. 1.) [4]  Ozařování ovlivňuje velikost, polydisperzitu  a morfologii 

připravovaných nanočástic. [5] 

 

] 



  

Obr. 1  Velikost částic připravených pomocí 120 fs a 8 ns laserového impulsu 

 

2.1.2 Kondensační metody – Chemická redukce 

 

Během chemické redukce dostatečně nasyceného roztoku se atomy stříbra 

formují, agregují (za dostatečné síly redukčního činidla) na jádra nové fáze, která 

mohou (po dosažení určité kritické velikosti) růst a stabilizovat stříbrné nanočástice. 

Nejdůležitějším krokem celé reakce je její počátek, kdy vzniká hlavní část jader. 

Následující krok reakce ovlivňuje polydisperzitu původních částic, ve kterém ještě 

vzrůstají existující jádra. Snižování polydisperzity může nastat následkem 

rekrystalizace v důsledku Ostwaldova zrání krystalů. [6] Aglomerace velmi malých 

primárních částic je důležitá při konečné distribuce částic, pokud je použito silné 

redukční činidlo. [7] 

Současný intenzivní vývoj “mokrého procesu” přípravy koloidního stříbra je 

blízce spojen se SERS a SERRS- (surface enhanced resonance Raman scattering). 

Nové typy systémů s nanočásticemi stříbra jsou připravovány redukcí solí stříbra 

působením tetrahydridoboritanu sodného (NaBH4) za současné přítomnosti 

adsorbátu, na rozdíl od běžně používaných SERS-aktivních systémů, u nichž je 

adsorbát aplikován až několik hodin po vytvoření nanočástic, tzn. až po redukci solí 

stříbra účinkem NaBH4. SERS bylo objeveno v roce 1970 na rovném stříbrném 



  

povrchu (stříbrná elektroda), později na koloidních stříbrných částicích. Průkopníky 

byli Creighton, Blatchford a Albrecht. [8] 

 Cílem postupu přípravy SERS/SERRS-aktivních systémů je získat stabilní 

Ag0 adsorpční místa vytvořením povrchových komplexů molekul adsorbátu 

s neutrálními atomy stříbra, aniž by byly nanočástice stříbra předem modifikovány 

působením chemických činidel (např. chloridy). Výsledný koloid  je charakterizován 

velice malou velikostí částic (5-20 nm). [9] 

 Nanočástice stříbra připravené pomocí borohydridové reakce jsou  často 

nevhodné pro spolehlivou aplikaci z důvodu adsorpce borátu na jejich povrch. V 

takových případech se používá klasická redukční metoda – Lee a Meiselova 

metoda, při které se používají slabá redukční činidla (např. citrátový anion). Citrátový 

anion má také schopnost stabilizovat nanočástice stříbra v průběhu jejich vzniku. 

Nanočástice jsou připraveny smísením 10 ml 1% roztoku citrátu sodného s 500 ml 1 

mM AgNO3.  Konečná fáze redukční metody je udržování směsi 1 hodinu za varu. 

Připravené nanočástice touto metodou mají ale větší velikost a větší polydisperzitu 

než nanočástice připravené pomocí borohydridové metody. Jejich velikost se 

pohybuje od 30 do 120 nm a stabilita disperze je menší. Při laserovém ozařování 

citrátové soli nebo při použití superkritické vody je možné snížit velikost částic na 5-

10 nm a tím zvýšit stabilitu částic. [10] 

Na[BH4] nebo citrát sodný nejsou jediná redukční činidla vhodná pro přípravu 

nanočástic stříbra. Používají se také vodík, peroxid vodíku, hydroxylamin, 

formaldehyd a jeho deriváty a kyselina askorbová. Tollensova metoda jako tradiční 

redukční technika může být upravena, aby poskytovala nanočástice stříbra. (Obr. 2) 

[11] 

 

Obr. 2   Nanočástice připravené Tollensovou metodou 

 



  

Nanočástice stříbra se specifickým povrchem se připravují pomocí vzniku 

krystalizačních jader. Krystalizační jádra jsou malé nanočástice (10-20 nm) 

připravené borohydridovou metodou. Tyto nanočástice slouží jako jádra pro další 

redukci Ag+ iontu pomocí slabšího redukčního činidla (citrát, kyselina askorbová) 

poskytující větší (stovky nanometrů) částice. (Obr. 3) [12] 

 

Obr. 3   Nanočástice stříbra připravené za různé koncentrace A(38nm), 

B(56nm), C(75nm), D(110nm), E(160nm), F(173nm), připravené borohydridovou 

redukcí S(23,5nm) a jejich absorbční spektra.  

        

                           

                      

 

Určité typy aplikačních technik jsou vhodné pro danou velikost a specifickou 

morfologii nanočástic stříbra. Morfologie nanočástic je důležitější než jejich velikost. 

Anilín a jeho deriváty se používají jako modifikátor morfologie. Anilín zvyšuje tvorbu 

hexagonálních nanočástic během redukce iontů stříbra hydrazinem. (Obr. 4) 



  

Bohužel výsledné částice jsou polydisperzní. Kubické částice stříbra byli připraveny 

pomocí redukce nitrátu stříbrného ethylen glykolem v přítomnosti 

poly(vinylpyrrolidonu) (PVP). [13] 

 

Obr. 4  Nanočástice stříbra připravené hydrazinovou redukcí Ag2SO4 v prostředí 

anilinu 

 

 

2.1.3 Kondensační metody – Fotochemická redukce a radiolýza 

 

Během fotochemické redukce reakční směs obsahuje vhodný radikálový 

prekurzor, ionty stříbra a stabilizátory. Vytvořené radikály plní úkol redukčního 

činidla. Jako příklad prekurzoru je aceton, který reaguje s 2-propanolem po UV 

excitaci a poskytuje ketylový radikál schopný redukovat ion stříbra. Když reakční 

směs obsahuje stabilizátory (polymery – polyethylenimin, tenzidy – Triton X-100), lze 

dosáhnout velmi malých částic o úzké distribuci velikosti. [14,15] Kromě acetonu 

mohou být použity jako fotochemická činidla acetofenon, benzofenon nebo kyselina 

askorbová. Při přímé syntéze může světlo ovlivnit velikost a morfologii nanočástic 

stříbra. Jedna z několika metod přípravy nanočástic stříbra se specifickou morfologií 

je fotokonverze kulových nanočástic stříbra na nanoskopické destičky (částice 

stříbra v prostředí PVP). [16] 

Roztok soli stříbra bez přísad může být ozářen během radiolýzy vysoko-

energickou radiací, jenž je schopna redukovat ionty stříbra. Současné tvoření 

hydroxylových radikálů, které reoxidují částice stříbra, zpomaluje redukční proces a 

výsledek poskytuje nanodisperzi velmi malých nanočástic. Jako v případě fotolýzy 

může být použit vhodný radikálový prekurzor (2-propanol) s radiolýzou. [17,18] 



  

Jako doplněk může být použit ultrazvuk prospěšný v kondensačních 

metodách pro jeho schopnost rozkládat vodu na redukující vodík a hydroxylové 

radikály. Určitá podobnost foto- a radiolýzy je ve výsledných částicích, které jsou 

velmi malé s úzkou distribucí velikosti. [19] 

 

2.1.4 Kondensační metody – Příprava organických solí stříbra 

 

Metody přípravy kovů organických solí mají několik specifických 

charakteristik, které snižují stabilitu disperzí kovů v nepolárním prostředí. Obecně 

mohou být postupy rozděleny do dvou skupin – přesun hydrogenovaných solí do 

rozpouštědla a přímá příprava solí v organické fázi.  

K docílení přesunu fáze do organického rozpouštědla je nutné použit 

katalyzátor nebo látku, která upraví rigidní adsorpční vrstvu amfifilního charakteru na 

částicích kovového stříbra (4-mercaptopyridin). [20] 

Pro přímou přípravu organických solí stříbra mohou být výhodné redukční 

vlastnosti některých organických rozpouštědel. Avšak bez stabilizátorů dochází 

rychle k agregaci nanočástic, např. N,N-dimethylformamid. Bez přítomnosti 

stabilizátoru dochází k reakci depositu stříbrných nanočástic, proto přítomnost 

stabilizátoru (3-aminopropyltrimethoxysilan, hydropolysiloxan, PVP) ovlivňuje 

stabilitu koloidu. Jiná rozpouštědla jsou schopna redukovat Ag+ (dimethylsulfoxid, 

zásaditý 2-propanol). Při malé rychlosti redukce v prostředí stabilizátoru vznikají 

malé částice (jednotky nanometrů, ale v prostředí ethylenglykolu s PVP vznikají 

částice o velikosti několik stovek nanometrů. [21,22] 

            

2.2 Principy měření zeta potenciálu a velikosti částic 

 

Zetasizer (ZS) je přístroj, který umožňuje měřit tři vlastnosti částic a molekul 

v kapalném prostředí. Tyto základní vlastnosti jsou velikost částic, zeta potenciál 

a molekulová hmotnost. Zetasizer lze použít u roztoků o velikém rozsahu 

koncentrací. [23] 

 

 



  

• Velikost částic – měření částic 3 nm až 3 µm 

• Zeta potenciál – měření zeta potenciálu ve vodných a nevodných disperzích 

• Molekulová hmotnost – speciální dioda a tenká detekční optika poskytuje 

dostatečnou citlivost a stabilitu k měření absolutní molekulové hmotnosti 

 

Obr. 5  Zetasizer (1), Software k Zetasizeru (2), Kyvety (3), Místo pro vkládání 

vzorku (4) 

 

2.2.1  Principy měření zeta potenciálu 

 

Pro pochopení zeta potenciálu je v prvé řadě nutné pochopit zeta-

potenciálovou teorii a dále fyzikální děje probíhající v průběhu měření. 

Zetasizer měří zeta potenciál pomocí elektroforetické pohyblivosti a poté 

k výpočtu používá aplikace Henryho rovnice. 

2.2.1.1 Teorie zeta potenciálu 

 

Nabitá síť na povrchu částic způsobuje určité rozložení iontů v okolním 

meziprostoru, zvyšuje koncentraci opačně nabitých iontů. Nazývá se elektrická 

dvojvrstva a existuje okolo každé částice. Tekutá vrstva okolo částic existuje ve 

dvou částech, vnitřní vrstva, nazývaná „Sternova vrstva“, kde jsou ionty mezi sebou 

pevně vázány a vnější (difúzní) vrstva, kde jsou ionty připojeny méně pevně.     

(Obr. 6) V difúzní vrstvě je pomyslná hranice, která uspořádá ionty a částice ve 

stabilní celek. Když se částice pohybuje, ionty pod hranicí se pohybují spolu s ní a 

nad hranicí se nepohybují. Potenciál nacházející se mezi pohybující se částicí a 

okolí  se nazývá Zeta potenciál - elektromobilitní potenciál. 



  

 

Obr. 6   Zeta potenciál 

 

 

Zeta potenciál je důležitý pro pochopení potenciálové stability a v teorii 

koloidních systémů. Koloidní systém je definován jako soustava složená nejméně ze 

dvou fází (plyn, kapalina, pevná látka), z látky dispergované a disperzního media. 

V těchto případech nás zajímají dvě hlavní směsi, pevná látka dispergovaná 

v tekutině (suspenze) a tekutina dispergovaná v tekutině, čili emulze.  

Všechny částice v suspenzích mající velký negativní nebo pozitivní zeta 

potenciál, mají tendenci k odpuzování a není zde tendence k flokulaci. Jestliže však 

částice mají velmi nízký zeta potenciál a  je zde nepřítomnost síly ochraňující 

částice,  spojují se a flokulují. Hlavní dělící hranice mezi stabilními a nestabilními 

suspenzemi je +30 mV a -30 mV. Částice se zeta potenciálem vyšším než +30 mV 

nebo nižším než -30 mV jsou obecně považovány za stabilní. Velice důležitý faktor 

v hodnotě zeta potenciálu je pH. Když si představíme částici v suspenzi 

s negativním zeta potenciálem, do které přidáme alkálii, částice mají tendenci získat 

větší negativní náboj. Když přidáme kyselinu do této suspenze, negativní náboj 



  

bude neutralizován. Žádné další přidání kyseliny nezapříčiní vzestup pozitivního 

náboje. Proto zeta potenciál bude pozitivní v nízkém pH a nižší nebo negativní ve 

vysokém pH. 

 

Hodnota, ve které zeta potenciál je roven nule se nazývá  isoelektrický bod. 

V tomto bodě je koloidní systém nejméně stabilní.  (Obr. 7)  

 

Obr. 7   Isoelektrický bod 

 

 

2.2.1.2 Elektroforéza  

  

Pokud v elektrolytu použijeme elektrické pole, jsou nabité částice 

suspendované v elektrolytu přitahovány směrem k elektrodám opačného náboje. 

Naopak viskózní síly brzdí pohyb částic k elektrodám. Jestliže je dosaženo 

rovnováhy mezi těmito dvěma opačnými silami, tak se částice pohybují se stálou 

rychlostí.  

 

Rychlost částic závisí na následujících faktorech:  

• Intenzita elektrického pole nebo rozložení napětí 

• Dielektrická konstanta  

• Viskozita media  

• Zeta potenciál 

 



  

 Rychlost částic v elektrickém poli je obvykle popisována jako elektroforetická 

pohyblivost. Na základě těchto informací můžeme zeta potenciál částic aplikovat do 

Henryho rovnice. 

 

Henryho rovnice:     

 

 

z……...zeta potenciál 

UE……elektroforetická pohyblivost 

ε……..dielektrická konstanta 

η……...viskozita 

ƒ(Ka)…Henryho funkce 

 

 

2.2.1.3 Měření elektroforetické pohyblivosti 

 

Základ klasické mikroelektroforézy je kyveta s elektrodami na opačných 

stranách kapiláry. (Obr. 8) Částice se pohybují směrem k elektrodám opačného 

náboje, jejich rychlost je měřena a vyjádřena v jednotce silového pole jako jejich 

pohyblivost.  

 

Obr. 8   Kyveta s elektrodami 

 

 

Metoda používaná v měření rychlosti v Malvernově zetasizeru je laserový 

Dopplerův rychloměr. 



  

 

2.2.1.4 Elektroosmotický efekt 

 

Stěna kyvety nese povrchový náboj, takže po vzniku elektrického pole 

sleduje elektroforetické změny kapalin vyznačující se elektroosmotickým tokem. 

Koloidní částice jsou podrobeny tomuto toku znásobeného jejich elektroforetickou 

pohyblivostí. Avšak v uzavřeném systému musí být tok podél stěn kompenzován 

tokem v obráceném směru ve středu kapiláry. (Obr.9)  Místo v kyvetě, kde je 

elektroosmotický tok nulový, se dva toky proti  sobě se  pohybujících tekutin 

vzájemně ruší. Jestliže je měření provedeno v tomto místě, rychlost měřených částic 

bude skutečná elektroforetická rychlost. Toto místo se nazývá stacionární vrstva. 

 

Obr. 9   Stacionární vrstva 

 

 

Výše zmíněná metoda stacionární vrstvy je používána již mnoho let. Měření 

ve specifickém místě uvnitř kyvety je způsobeno elektroosmózou. Kdyby bylo možné 

odstranit elektroosmózu, tak by bylo možné provádět měření v jakémkoliv místě 

kyvety a zjistit tím skutečnou pohyblivost. 

 

2.2.1.5 Zetasizer, nano a zeta-potenciálové měření 

 

Je zde používáno šest základních komponent (Obr. 10) Hlavní je laser (1), 

zdrojem světelného záření. Během měření zeta potenciálu je zdroj světla rozštěpen 

k poskytnutí srovnávacího paprsku. Srovnávací paprsek je nezbytný v metodě 

měření zeta potenciálu. Laserový paprsek prochází středem vzorku kyvety (2). Při 

vložení  měřící kyvety do přístroje umožňuje systém rozpoznat typ zeta potenciálu a 

utváří software k použití správné měřící sekvence. Další součást je detektor (3), 



  

který posílá informace do digitálního signálního procesoru (4). Tyto informace poté 

prochází počítačem (5), kde je Zetasizer nano software produkující frekvenční 

spektrum. Poté jsou zeta potenciálové informace sčítány. Jestliže je přístrojem 

detekováno více světla než je možné, nastává přetížení. Toto překonává 

tzv.zeslabovač (6), který je používán k redukci intensity laseru a proto redukuje 

intensitu rozptylování. Vzorky, které nerozptylují mnoho světla, jako malé částice, 

nebo vzorky nízké koncentrace, pro ně používáme větší  množství rozptylovaného 

světla. Pro vzorky, které rozptylují více světla, jako velké částice, nebo vzorky vyšší 

koncentrace, u nich musí být množství rozptýleného světla sníženo zeslabovačem. 

Zeslabovač automaticky redukuje množství světla procházejícího vzorkem. Dále je 

zde nainstalovaná kompenzační technika (7). [24] 

 

Obr. 10   Princip měření zeta potenciálu 

 

 

 



  

 

2.2.2 Principy měření velikosti částic 

 

2.2.2.1 Dynamický rozptyl světla 

 

Při dynamickém rozptylu světla (DLS-dynamic light scattering) dochází k 

proměřování Brownova pohybu, jehož rychlost závisí na velikosti částic. Princip je 

takový, že laserový paprsek prochází disperzí částic a záření je rozptýleno všemi 

směry. Detektor (v našem případě umístěný v úhlu 173◦) analyzuje dopadající 

záření. Kolísající intenzita rozptýleného záření se zobrazuje po dopadu na stínítko 

detektoru jako soustava černobílých skvrn. Bílé skvrny jsou záznamem dopadajícího 

rozptýleného záření ve stejné fázi a černé skvrny jsou způsobeny vzájemným 

vyrušením fází. (Obr. 11) Detektor zaznamenává rychlost pohybu skvrn na stínítku 

v čase a pomocí korelační funkce a Stokes - Einsteinovy rovnice se přepočítává 

rychlost pohybu částic na jejich velikost. 

 

Obr. 11   Skvrna zobrazující Brownův pohyb 

 

 

Částice suspendované v kapalině nejsou v praxi nikdy stacionární. Částice se  

pohybují Brownovým pohybem. Brownův pohyb je pohyb částic v důsledku 

náhodných srážek s molekulami kapaliny. Hlavní vlastnost Brownova pohybu pro 

DLS je to, že se malé částice pohybují rychleji a velké částice naopak pomaleji. 

Vztah mezi velikostí částic a rychlostí Brownova pohybu je definován jako Stokes - 

Einsteinův zákon. Tak jako jsou částice konstantně v pohybu se skvrna jeví také 

jako pohybující. Zetasizer nano systém měří poměr intensity kolísání a  počítá 

velikost částic.  



  

Stokes-Einsteinův zákon: 

                 r = kT ⁄ 6 π ηD 

  

 

 

η … viskozita   

k … Boltzmanova konstanta 

T … teplota    

D … difúzní koeficient 

2.2.2.2 Korelační funkce 

 

Uvnitř přístroje je součást nazývaná digitální korelátor. Korelátor je program 

porovnávající kolísání intenzity světelného signálu v časovém období.  

Jestliže jsou měřeny velké částice, pohybující se pomalu, intenzita 

porovnávací skvrny bude také kolísat pomalu. Jestliže jsou měřeny malé částice, 

pohybující se rychle, intenzita porovnávací skvrny bude také kolísat rychle 

 

Obr. 12   Graf korelační funkce pro velké a malé částice 

 

Po změření korelační funkce se zobrazí distribuce velikosti.  (Obr. 13)   

Základní distribuční velikostí vytvořenou DLS je distribuce intenzity. Distribuce 

intenzity může být převedena na objemovou distribuci. Objemová distribuce může 

být také dále převedena na číselnou distribuci. Číselná distribuce v sobě násobí 

chyby z distribuce intenzity. 

 

Obr. 13   Graf distribuce velikostí částic 

 
              Osa X ukazuje distribuci třídy velikostí, Osa Y ukazuje relativní intenzitu rozptýleného světla. 



  

 

2.2.2.3 Měření velikosti částic 

 

Typický DLS systém (Obr. 14) se skládá z šesti hlavních komponent. Laser 

(1) je používán jako světelný zdroj k ozařování vzorku částic uvnitř kyvety (2). 

Většina světelného paprsku prochází rovně vzorkem,  část záření je rozptylovaná 

částicemi uvnitř vzorku. Detektor se používá k měření intenzity rozptýleného světla. 

Částice rozptylují záření ve všech směrech a proto je možné teoreticky umístit 

detektor (3) do téměř jakékoliv polohy, ve které bude měřit intenzitu rozptýleného 

záření. K ovlivňování intenzity světla laseru se používá tzv. zeslabovač (4), jenž 

následně ovlivňuje sílu rozptýleného záření. 

 

Obr. 14   DLS systém 

 

 

 

  U vzorků, které rozptylují málo záření, jako jsou velmi malé částice nebo 

vzorky nízké koncentrace, musí být zvýšeno množství rozptylovaného záření. V této 

situaci zeslabovač dovoluje většímu množství světla  projít  vzorkem. Pro vzorky, 



  

které rozptylují příliš mnoho záření, jako velké částice nebo vzorky o vysoké 

koncentraci, je množství rozptylovaného světla sníženo. Zeslabovač tedy redukuje 

množství světla procházející vzorkem. Intenzita signálu z detektoru přechází 

na digitální signál v  přístroji nazývaný korelátor (5), který srovnává rozptylovanou 

intenzitu v následujících časových intervalech k odvozování poměru kolísající 

intenzity. Tyto korelační informace dále prochází přes počítač (6), kde se data 

analyzují. [25,26] 

 

2.3 Sprejové sušení 

 

Sprejové sušení je uznávaná metoda, která patří mezi nejpoužívanější 

metody a zároveň je to také jedna z nejlevnějších metod. Její výhody jsou také její 

jednoduchost, efektivita a možnost pracovat s velikým množstvím výchozích látek. 

Nevýhody jsou hlavně vysoká cena přístrojů. 

Z tekutých roztoků, emulzí, případně i suspenzí se produkují suché pevné 

látky ve formě prášku, granulátu nebo aglomerátu. Částice vytvořené pomocí 

sprejového sušení mají unikátní vlastnosti a mají široké užití. Mohou být používány 

jako katalyzátory, v chromatografii, filtrech, pigmentech, kosmetice nebo jako 

fotoluminiscenční materiály. 

Základní součásti sprejové sušárny jsou atomizér, rozprašovač vzduchu, 

sušící komora, vpusť a výpusť vzduchu. [27]  

 

Obr. 15   Sprejová sušárna 

 



  

2.3.1 Průběh sprejového sušení 

 

Suché pevné formy lze dosáhnout eliminací vody z disperzí nanočástic 

pomocí sprejového sušení. Nanočástice jsou zachycovány spolu s pevným suchým 

základem a následuje jejich interakce s mannitolem. Koncentrace nanočástic a 

mannitolu jsou rozhodující parametry pro chování částic a sprejové sušení. Analýza 

získaného prášku ukazuje kulovité oddělené mikročástice vzniklé smíšením 

nanočástic a mannitolu v určitých koncentracích při sprejovém sušení. Na druhou 

stranu aglomerované nanočástice ukazují na svém povrchu charakteristický 

nepravidelný tvar a nedostatečná koncentrace  způsobuje silnou přilnavost. 

 

Sprejové sušení se skládá ze tří kroků: 

• příprava emulze nebo jiné disperze 

• homogenizace disperze 

• rozprášení v sušící komoře  

• sušení 

• oddělení produktu od sušícího plynu 

 

Látky jádra, které jsou obvykle nemísitelné s vodou, se dispergují do 

koncentrovaného roztoku látky pláště. Disperze se zahřívá a homogenizuje. Vznikne 

emulze typu o/v. Tato emulze je poté čerpáním přes rotující disk rozprášena do 

proudu horkého vzduchu. Rozprášené částečky získají během pádu plynným 

prostředím kulovitý tvar; olej je uzavřen ve vodné fázi. Rychlý odběr vody od 

materiálu pláště vírovým odprašovačem (cyklónem) udržuje teplotu látky jádra pod 

100° C, i když teplota v sušící komoře je mnohem vyšší. [28] 

 

2.3.2  Principy sprejového sušení 

 

Vlastnosti výsledného produktu ovlivňuje výběr atomizéru, rozvržení proudění 

vzduchu a typ sušící komory. 

 



  

2.3.2.1 Atomizéry 

 

 Základní funkcí atomizéru je nástřik o požadované velikosti částic. Proto určuje 

základní parametry každé sprejové sušárny. V průmyslovém sušení se používají tři 

typy atomizérů : 

a) Rotační atomizér – rozprašování energií centrifugy 

b) Tlaková tryska – rozprašování tlakovou energií 

c) Dvouproudá tryska – rozprašování kinetickou energií 

 

Výběr atomizéru závisí na vlastnostech rozprašované emulze a 

charakteristikách suchého produktu. Nejvíce používaný typ atomizéru je rotační, 

z důvodu větší flexibility,  jednoduchosti provozu, možnost dodávání velkých 

množství vstupu bez potřeby zdvojení, možnost použití hrubých vstupů, práce za 

nižšího tlaku a jednoduchá kontrola velikosti částeček nastavením rychlosti otáčení. 

 

2.3.2.2 Rozvržení proudění vzduchu 

 

Rychlost vypařování je ovlivněna prvním kontaktem mezi kapkami emulze a 

sušícím vzduchem, teplotou částeček v sušárně a typem proudu vzduchu. To dělí 

sušení na tři typy: 

 

Sušení v souproudu 

Částice a sušící vzduch se pohybují sušící komorou stejným směrem. 

Teplota produktu při výtoku ze sušárny je menší než teplota vyfukovaného vzduchu, 

a proto je toto ideální postup při sušení termolabilních látek. Při práci s rotačním 

atomizérem vytvoří rozprašovač velkou rotaci vzduchu, díky čemuž bude v celé 

sušící komoře rovnoměrná teplota. Nicméně nerotační proud vzduchu má při tomto 

typu sušení stejnou účinnost. 

 

Sušení v protiproudu 

Částice a sušící vzduch se pohybují v sušící komoře proti sobě. Toto 

uspořádání je vhodné pro produkty, které vyžadují během sušení tepelné 



  

zpracování. Teplota prášku opouštějícího sušárnu je obvykle vyšší než teplota 

vyfukovaného vzduchu. 

 

Smíšený tok 

Pohyb částic sušící komorou zahrnuje souproudé i protiproudé proudění 

částeček a sušícího vzduchu. Tento režim je vhodný pro termostabilní produkty, kde 

nároky hrubého prášku vyžadují používání tryskových atomizérů (ty stříkají vzhůru 

do přicházejícího proudu vzduchu), nebo termosenzitivní produkty, kde atomizéry 

rozstřikují částečky dolů směrem k integrovanému vířivému lůžku a vstup i výstup 

vzduchu jsou umístěny v horní části sušící komory. 

 

2.3.2.3 Typy sušící komory 

 

Otevřený cyklus 

Horký proud vzduchu prochází sušárnou jednou a pak je odveden do 

atmosféry. Většina průmyslových sprejových sušáren pracujících s vodným 

výchozím produktem používá tento systém. Užívá se přímé i nepřímé ohřívání 

vzduchu. Odvedený vzduch je čištěn vírovým odprašovačem, hadicovým filtrem, 

elektrostatickým odlučovačem nebo sprchovým chladičem.  

 

Obr. 16   Otevřený cyklus 

 



  

 

Uzavřený cyklus 

Sušení probíhá v inertní plynné atmosféře, dusík recykluje uvnitř sušárny. 

Tento systém musí být použit pro sprejové sušení výchozích produktů obsahujících 

organické rozpouštědlo nebo tam, kde produkt nesmí během sušení přijít do 

kontaktu s kyslíkem. Zařízení s uzavřeným cyklem bývají navržena podle přísných 

standardů. Hořlavé páry z rozpouštědel se plně získávají zpět v kapalné formě.  

 

Obr. 17   Uzavřený cyklus 

 

 

Polo uzavřený cyklus 

Buď jako režim s částečnou recyklací (až 60 % vzduchu z výstupu se vrací 

na vstupu, hlavně z důvodu efektivního využití tepla), nebo jako samo-inertizující 

režim, kde přímé vyhřívání vzduchu a jeho minimální odsávání vytváří atmosféru 

s malým obsahem kyslíku, která je potřebná pro sušení vodných výchozích produktů 

tvořících explozivní směsi prášek-vzduch.  

 

 

 

 

 

 



  

Obr. 18   Polo uzavřený cyklus 

 

 

 

Aseptické sušení 

Rozprašovaná látka je sterilní, vzduch je filtrován. Tyto sušárny se používají 

tam, kde je třeba zabránit kontaminaci produktu. Jsou konstruovány podle zvláštních 

norem a pracují pod mírným tlakem. Mohou být připojena plně automatická čistící a 

sterilizační zařízení. V uspořádání výrobny je dále začleněna balící místnost 

s laminárním prouděním. [29] 

 

Obr. 19   Aseptické sušení 

 

 



  

2.4 Analýza Obrazu 

 

Pro hodnocení obrazu získaného mikroskopem se často používá kamera 

s elektronickým hodnocením zobrazení.  

 

2.4.1 Zpracování obrazu 

 

Grafiku můžeme ukládat a upravovat různým způsobem: bitmapa je množina 

obrazových bodů (pixelů), vektorová grafika je soubor matematicky popsaných 

křivek. Čára je určena počátečním a koncovým bodem. 

 

Obr. 20   Čára tvořená obrazovými body a vektorová čára  

 

 

Objekty mohou být ve více vrstvách. Tyto vrstvy se berou, jako by šlo o více 

průhledných fólií položených na sebe. Každá fólie, tj. vrstva overlaye, může obsahovat 

objekty. 

• Vrstva anotací obsahuje všechny objekty vložené funkcemi z pruhu 

tlačítek. 

• Datová vrstva obsahuje všechny informace, které program pro analýzu 

obrazu automaticky vkládá do obrazového overlaye: interaktivní měření, 

automatická detekce částic nebo výpočet histogramu. Ve standardním 

nastavení je tato vrstva overlaye zamčená, tj. nemůžou se vybírat, 

přesouvat nebo mazat v ní vložené objekty. 

 

 



  

Obr. 21   Průhledná překrývající vrstva umožňuje popisování obrazu bez ztráty 

obrazové informace, protože overlay je vrstva umístěná nad obrazem jako průhledná 

fólie. Program pro analýzu obrazu využívá více vrstev overlaye pro zobrazení různých 

typu zobrazení. Datová vrstva je vyhrazena pro automatické overlaye, vytváření 

měřícími operacemi. K popisu obrazu se využívá vrstva anotací. 

 

 

2.4.2 Zvýšení kontrastu obrazu 

 

Obrazy v šedé škále mají pevně daný maximální počet jasových úrovní, např. 

8 bitů představuje 256 možných úrovní šedi. U řady obrazů se hodnoty jasu 

obrazových bodů pohybují jen v úzkém rozmezí, tj. rozsah využitých hodnot šedé 

škály je menší než celý rozsah šedé škály (0 - 255). V takových obrazech se špatně 

rozlišují struktury, protože obraz má jen minimální kontrast. Optimalizace obrazu před 

prohlížením zajistí roztažení hodnot šedé škály na maximální šířku, čímž se zvýší 

kontrast obrazu. 

Histogram je graf x/y, který zachycuje počty obrazových bodu, které mají 

konkrétní hodnotu šedé. Zachycuje, které hodnoty šedé škály se v obrazu vyskytují, a 

jejich rozložení. Špičky označují hodnoty šedé škály, které se vyskytují často. 

Histogram nabízí další možnost, jak ověřit výsledky operace s kontrastem (kromě 

pouhého pohledu na to, jak obraz vypadá). 

 

 



  

2.4.3 Úprava barev obrazu 

 

Barvy můžeme popisovat buď modelem RGB nebo HSI.  

RGB (red-green-blue) 

Model RGB popisuje aditivní míchání barev – jako na obrazovce monitoru 

Obrazy RGB jsou také nazývány obrazy v pravých barvách a mohou být tvořeny až 16 

777 216 (=256 x 256 x 256) barvami díky aditivnímu míchání tří primárních barev, 

červené, zelené a modré. Pokud mají všechny tři složky nulové hodnoty, je výsledkem 

černá; smícháním 100% tří primárních barev vznikne bílá. 

HSI (Hue, Saturation, Intensity) 

HSI je jiný model popisu barevných hodnot. Hodnoty HSI lze z hodnot RGB 

získat převodem souřadnic. Model HSI je snáze pochopitelný než model RGB, 

protože jeho parametry přirozeněji odpovídají vnímání barev lidským okem. 

  

Obr. 22   Model HSI (střední osa představuje intenzitu, vzdálenost od osy 

představuje sytost, úhel představuje odstín). Barevné kolo je dvourozměrná projekce 

barevného prostoru HSI (barva se mění s úhlem, sytost roste směrem k vnějším 

okrajům) 

 

2.4.4 Samotná analýza 

 

Používá se analýza fáze nebo detekce částic.  

 

Analýza fáze je kvantitativní hodnocení plochy s ohledem na jednotlivé 

hodnoty šedé škály nebo barevné složky. 



  

Detekce částic probíhá podle hodnoty šedé škály. Částice je souvislá 

množina obrazových bodů, které spadají do definovaného rozmezí hodnot šedé 

škály. Aby detekce částic fungovala, musí částice jasně kontrastovat s pozadím. 

Nechtěné částice je možné vyloučit nastavením rozsahu požadované vlastnosti, tj. 

filtrem. Všechny ostatní zjištěné částice jsou automaticky změřeny a popsány. 

Popsané částice lze poté podle nastavených parametrů třídit do jednotlivých tříd 

klasifikačního schématu. [30] 

 

Obr. 23   Parametry používané při analýze obrazu  

 

 

 



  

3 Experimentální část     

3.1 Použité přístroje 

 

Analytické váhy Kern ABS, max 220g, d=0,1g 

 

Váhy Kern 440-33N max 200g, d=0,01g 

 

Váhy Kern 440-47 max 1200g, d=0,1g 

 

Malvern zetasizer ZS (Malvern Instruments, UK) 

 

Ultrazvuk Sonorex super 10P Bandelin 

 

Mikroskop Olympus BX 51 

 

PC s programem analySIS® FIVE (Soft Imaging System GmbH, Münster, Německo) 

 

Sprejová sušárna Mini Spray Dryer B-290 (Büchi Labortechnik AG, Flawil, Švýcarsko) 

 

3.2 Chemikálie 

 

Destilovaná voda 

 

Polyakrylát-polyalkohol (Kopolymer kyseliny akrylové s vinylalkoholem) – Sigma 

 

Mannitol p.a. – Lachema a.s., CZ 

 

Pupalkový olej – Kulich, Hradec Králové 

 

Stříbrné nanočástice – Univerzita Palackého, Olomouc, katedra fyzikální chemie, Dr. 

L. Kvítek 



  

3.3 Metody přípravy 

 

3.3.1 Koncentrování nanodisperzí 

 

Dialyzační trubice:  

• Membrána z regenerované celulózy  

• Výrobce Sigma  

• Zadrží molekuly nad 12000 Da 

•  Průměr 16mm (6mm)  

• Kapacita: 60ml/stopu(ft) 

     10ml/ft  

 

Polyakrylát-polyalkohol: 

• P7588-500g 

• Výrobce Sigma 

 

Koncentrování jsem prováděl pomocí dialyzační trubice naplněné kopolymerem 

kyseliny akrylové s vinylalkoholem. Připravil jsem potřebnou délku dialyzační trubice a 

pomocí lžičky jsem jí postupně naplnil. Aby nedošlo k vysypání kopolymeru, tak jsem 

dialyzační trubici z každé strany zavázal (Obr. 24 Technické řešení koncentrování 

nanodisperze. Uzavřená dialyzační trubice umístěná v nádobě.nebo jsem jí udělal 

tak dlouhou, aby jsem mohl připevnit z vnější strany nádoby, ve které jsme 

koncentroval (Obr. 25  Technické řešení koncentrování nanodisperze. Dialyzační 

trubice částečně ponořená do systému. Konec fixován na vnější stěně.. 

Pokud jsem udělal dialyzační trubici dlouhou musel jsem ji do kádinky spirálovitě 

vložit. Schopnost absorbovat vodu kopolymerem je podle údajů distributora 500 

násobná. U Koloidního stříbra je tato schopnost snížena a je závislá na čase. 

Naplněnou dialyzační trubici jsem vložil do kádinky s danou koncentrací koloidního 

stříbra a připevnil jsem jí ke kádince. Kádinku jsem překryl hliníkovou fólií a vložil do 

lednice. Po zadané době jsem opatrně vyndal dialyzační trubici, aby nepraskla, a 

případně ji opatrně omyl v koncentrátu. Poté jsem zvážil množství zbylého 

koncentrátu a dialyzační trubici. 



  

 

 

 

Obr. 24 Technické řešení koncentrování nanodisperze. Uzavřená dialyzační 

trubice umístěná v nádobě. 

 

 
  

 Kádinka (1), Nanodisperze (2), Dialyzační trubice (3), Polyakrylát-polyalkohol (4), Zavázání (5) 

 

 

Obr. 25  Technické řešení koncentrování nanodisperze. Dialyzační trubice 

částečně ponořená do systému. Konec fixován na vnější stěně. 

 

 

 

Přichycení (1), Kádinka (2), Dialyzační trubice (3), Nanodisperze (4), Polyakrylát-polyalkohol (5) 

 

3.3.2 Sprejové sušení nanodisperzí 

 

Vodný roztok mannitolu o koncentraci 10 % se připravil smícháním 

zkoumaného nekoncentrovaného či koncentrovaného koloidního stříbra a mannitolu. 

Při pomalém rozpouštění se využívalo ultrazvuku k urychlení rozpouštění. Po 

dostatečném zahřátí vnitřního prostoru sušárny se roztok přetlakem čerpal do sušící 



  

komory a vysušil. Při sušení se musela optimalizovat rychlost nasávání vzorku, 

nastřikování vzorku do komory, teplotu v komoře a rychlost proudění vzduchu 

v sušárně. 

Obr. 26    Parametry sprejového sušení 

Parametry procesu Experiment. Podmínky 

Průměr trysky 0,7 mm 

Vstupní teplota 110°C (+/- 2°C) 

Výstupní teplota 60-70°C 

Průtok vzduchu 600 L/h 

Nástřik vzorku x mL/min 

Účinnost aspirátoru 100% 

 

3.3.3 Nano a zeta-potenciálové měření 

 

Vzorek (cca 0,1ml) byl pomocí injekční stříkačky nastříknut do kyvety speciálně 

určené pro měření zeta potenciálu a doplněn do požadovaného množství. Následně 

byl vložen do Zetasizeru a měřen.  Zetasizer zaznamenává a zpracovává výsledky.  

 

3.3.4 Mikroskopování 

 

Na podložní sklíčko bylo naneseno malé množství pupalkového oleje. Pomocí 

kopistky se malé množství vzorku postupně rozptýlilo do oleje a vzniklá směs se 

opatrně zakryla krycím sklíčkem. Vzorek se vložil do mikroskopu. 

 

3.3.5 Analýza obrazu 

 

Analýza obrazu pomocí softwaru analySIS® FIVE se hodnotila těmito 

parametry: 

 

• Průměr částic 

• Tvarový faktor 



  

• Plocha 

• Feretův průměr maximální a střední 

 

Parametry měření: 

• Zvětšení 40x 

• Filtr pro velikost částic: minimálně 30 obrazových bodů (Particle 

Filter: Minimum 30 Pixel) 

• Diagonální spojení bodu pro detekci částice 

• Limit pro detekci plochy (Area - Lower Limit)  3,05  

• Limit pro tvarový faktor (Shape Factor - Lower Limit) 0,55 

 

Detekce částic: 

• Nastavení prahových hodnot 

• Definování parametrů detekce a provedení detekce 

• Výběr parametrů hodnocených částic 

• Definování schémat klasifikace 

• Klasifikace částic 

• Výběr parametrů pro měření částic 

• Export výsledků 

 

Při analýze obrazu je nutné barevné složky převést na šedé složky z důvodu 

kvantitativního hodnocení plochy a definování rozmezí hodnot šedé škály. Převedení 

na obraz v šedé škále se provádí pomocí příkazu: Oper → Color Separation → 

Intensity. 

Před zahájením automatické detekce částic je nutné nastavit rozsah hodnot 

šedé škály odpovídající jednotlivým fázím, aby byly částice jasně patrné proti pozadí 

obrazu. Definici tohoto rozsahu nazýváme nastavením prahových hodnot. Prahové 

hodnoty jsou definovány jako nejnižší a nejvyšší hodnota šedé škály/barevných 

složek. Existují dvě možnosti, jak nastavit prahové hodnoty u obrazu v šedé škále. 

Nastavení prahových hodnot pomocí histogramu (Set Thresholds → Manual) nebo 

(Set Thresholds → Manual → tlačítko Auto). Při práci s barevnými obrazy 

definujete prahovou hodnotu interaktivně přímo v obrazu. 



  

V dialogovém okně Define Measurements na záložce Particles můžeme vybrat 

parametry, které chceme u částic měřit. Výběr se provádí označením příslušného 

parametru.  

Klasifikační schéma se poté musí přiřadit v okně Analysis → Classify … 

V seznamu Criteria se vybere parametr, který chceme použít ke klasifikaci a 

v seznamu Class mu přiřadit klasifikační schéma. I zde se nachází tlačítko Execute 

pro provedení detekce a klasifikace. 

 

Obr. 27   Ukázka částic 

 

 

Obr. 28   Ukázka velikostí mikročástic 



  

 

 

 

Tab. 1   Velikosti a čísla tříd 

Třída četnosti Počet částic 

1 – Červená 0-3 µm 

2 – Zelená 3-6 µm 

3 – Tmavě modrá 6-9 µm 

4 – Žlutá 9-12 µm 

4 – Světle modrá 12-15 µm 

5 – Růžová 15-18 µm 

� Číslice udávají střední průměr částic v µm 

 

3.4 Výsledky 

 

3.4.1 Koncentrování nanodisperzí 

 

3.4.1.1 Průběh koncentrování 

 



  

Nanodisperze byla koncentrována ve 4 fázích (postup popsán níže) za snížené 

teploty. V každé fázi byla připravena nová dialyzační trubice s polymerem a zvážená 

použitá dialyzační trubice s adsorbovanou tekutinou v polymeru. Koncentrování 

probíhalo pomocí dialyzační trubice naplněné kopolymerem. Dialyzační trubice byla 

dlouhá cca 10 cm a na obou koncích zavázána. Byla koncentrována jedna 

nanodisperze o počátečním množství 100ml (A) a dvě nanodisperze o počátečním 

množství 25ml (B, C). V nanodisperzi A byly použity 3 dializační trubice. 

V nanodisperzích B a C byl použita jedna dialyzační trubice 

Koncentrování probíhalo ve čtyřech dnech. První den jsem zvážil množství 

nanodisperze a vložil do ní přesně zvážené množství polymeru v zavázané dialyzační 

trubici. Druhý den jsem zvážil dialyzační trubici s adsorbovanou tekutinou na polymeru 

a nanodispezi a připravil novou. 

 

 

 

 

Tab. 2   1. Fáze koncentrování – Příprava dialyzační trubice a navážení 

polymeru do trubice 

Vzorek 
Samotná dialyzační 

trubice č.1 (g) 

Navážka 

Polymeru 

(g) 

Hmotnost disperze 

(g) 

1 0,17 0,10  

2 0,18 0,10  

3 0,17 0,10 100,00 

4 0,17 0,07 25,00 

5 0,18 0,07 25,00 

 

Tab. 3   2. Fáze koncentrování 

Vzorek 
Samotná dialyzační 

trubice č.2 (g) 

Navážka 

Polymeru 

(g) 

Hmotnost disperze 

(g) 

Hmotnost 

dialyzační 

trubice č.1 (g) 

1 0,21 0,10  8,79 

2 0,21 0,10  9,02 

1 – 3   nanodisperze A 

4, 5   samostatné nanodisperze B,C 



  

3 0,21 0,10 74,90 6,74 

4 0,33 0,07 19,15 5,84 

5 0,25 0,07 19,13 5,80 

 

Tab. 4   3. Fáze koncentrování 

Vzorek 
Samotná dialyzační 

trubice č.3 (g) 

Navážka 

Polymeru 

(g) 

Hmotnost disperze 

(g) 

Hmotnost 

dialyzační 

trubice č.2 (g) 

1 0,24 0,10  7,00 

2 0,24 0,10  6,38 

3 0,24 0,10 46,38 6,43 

4 0,28 0,07 13,41 5,97 

5 0,28 0,07 13,69 5,57 

  

 

Tab. 5   4. Fáze koncentrování 

Vzorek 
Hmotnost disperze 

(g) 

Hmotnost 

dialyzační 

trubice č.3 (g) 

1  5,62 

2  5,80 

3 22,57 5,84 

4 8,65 4,99 

5 8,76 4,73 

 

 

Obr. 29   Úbytek nanodisperze v čase 
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3.4.1.2 Kinetika agregace 

 

Koncentrování roztoku v průběhu 18 hodin a normální laboratorní teploty. Byly 

sledovány 2 vzorky jednoho roztoku. Pokud byl přítomen Pík 2, tak jen v malém 

procentuálním množství. Pokud se vůbec nevyskytl, není uveden. 

 

 

 

Tab. 6   Agregace: 

Velikost částic (nm) Čas 

(hod.) 
Pík 1 Pík 2* 

Zeta potenciál (mV) 

0 29,89 - -34,26 

1 41,19 - -35,02 

2 39,95 - -38,81 

3 40,70 2062 -39,92 

4 39,45 1830 -41,35 

5 39,03 1681 -43,75 

6 37,77 1123 -42,95 

18 37,61 - -43,54 



  

* Pík 2 v malém procentuálním množství  

 

Obr. 30   Kinetika agregace - změna velikosti částic 
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Obr. 31   Kinetika agregace – zeta potenciál 
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3.4.2 Nekoncentrovaná nanodisperze 

 

3.4.2.1 Sprejové sušení 

 

Sušilo se z vodného roztoku mannitolu o koncentraci 10 % 

 

3.4.2.2 Nano a zeta-potenciálové měření 

 

Tab. 7   Nano a zeta-potenciálové měření, Nekoncentrovaný roztok 



  

Velikost částic [nm] 
 Zeta potenciál [mV] 

Pík 1 Pík 2* 

Vzorek -33,63 67,44 2318 

* Peak 2 v malém procentuálním množství  

 

3.4.2.3 Mikroskopování a analýza obrazu 

 

Obr. 32  Rozložení velikosti částic - střední průměr, Nekoncentrovaný roztok 
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Tab. 8   Rozložení velikosti částic - střední průměr, Nekoncentrovaný roztok 

Třída četnosti Od (µm) Do (µm) Počet částic 

1 0 5 1775 

2 5 10 232 

3 10 15 29 

4 15 20 11 

5 20 25 3 

6 25 30 1 

7 30 35 0 



  

8 35 45 0 

9 45 55 0 

10 55 65 0 

11 65 75 0 

12 75 85 0 

13 85 125 0 

14 125 165 0 

 

Obr. 33   Obraz z mikroskopu - Nekoncentrovaný roztok 

 

 

 

3.4.3 Koncentrovaná nanodisperze 

 

3.4.3.1 Koncentrování 

Koncentrování pomocí dialyzační trubice naplněné Polyakrylát-polyalkoholem. 

 

3.4.3.2 Sprejové sušení 

 

Sušilo se z vodného roztoku mannitolu o koncentraci 10 %. 

 



  

3.4.3.3 Nano a zeta-potenciálové měření 

 

Tab. 9   Nano a zeta-potenciálové měření nanočástic v roztoku manitolu 

 Zeta potenciál [mV] Velikost částic [nm] 

Vzorek po koncentrování -42,45 104,9 

Vzorek + 10% Mannitol -35,56 94,11 

 

3.4.3.4 Analýza obrazu 

 

Obr. 34   velikosti částic - střední průměr, Disperze stříbra po koncentrování 

0

300

600

900

1200

1500

1800

1 3 5 7 9 11 13

třídy četnosti

p
o
če

t 
čá

st
ic

 

 

 

Tab. 10   velikosti částic - střední průměr, Disperze stříbra po koncentrování 

Třída četnosti Od (µm) Do (µm) Počet částic 

 1 0 5 1688 

2 5 10 138 

3 10 15 35 

4 15 20 23 

5 20 25 15 

6 25 30 5 

7 30 35 8 

8 35 45 4 



  

9 45 55 3 

10 55 65 3 

11 65 75 0 

12 75 85 0 

13 85 125 0 

14 125 165 0 

 

Obr. 35   Snímek z mikroskopu, Disperze stříbra po koncentrování 

 

 

 

3.4.4   Nekoncentrovaná nanodisperze se stabilizátory 

 

3.4.4.1 1% Beta - glukan 

 

Nekoncentrovaná disperze s 10% Mannitolem a 1% Beta - glukanem. 

 

3.4.4.1.1 Nano a zeta-potenciálové měření 

 

Tab. 11   Nano a zeta-potenciálové měření, 1% Beta - glukan 



  

 Zeta potenciál [mV] Velikost částic [nm] 

Vzorek -11,47 150,3 

3.4.4.2 0,03% Chitosan 

 

Nekoncentrovaná disperze s 10% Mannitolem a 0,03% Chitosanem. 

 

3.4.4.2.1 Nano a zeta-potenciálové měření 

 

Tab. 12   Nano a zeta-potenciálové měření, 0,03% Chitosan 

Velikost částic [nm] 
 Zeta potenciál [mV] 

Pík 1 Pík 2 

Vzorek před sušením 26,02 297,3 24,42 

Vzorek po sušení 20,39 296,9 49,57 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.2.2 Analýza obrazu 

 

Nekoncentrovaná disperze s 10% Mannitolem a 0,03% Chitosanem. 

 

Obr. 36   Velikosti částic - střední průměr, 0,03% Chitosan 
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Tab. 13   Velikosti částic - střední průměr, 0,03% Chitosan 

Třída četnosti Od (µm) Do (µm) Třída četnosti 

1 0 3 1762 

2 3 6 945 

3 6 9 139 

4 9 12 53 

5 12 15 42 

6 15 18 15 

7 18 21 16 

8 21 24 6 

9 24 27 8 

10 27 30 4 

11 30 33 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37   Snímek z mikroskopu - 0,03% Chitosan 



  

 

 

3.4.4.3    0,01% Hydrolyzát želatiny 

 

Nekoncentrovaná disperze s 10% Mannitolem a 0,01% Hydrolyzátem želatiny 

 

3.4.4.3.1 Nano a zeta-potenciálové měření 

 

Tab. 14   Nano a zeta-potenciálové měření, 0,01% Hydrolyzát želatiny 

Velikost částic [nm] 
 Zeta potenciál [mV] 

Pík 1 Pík 2 

Vzorek před sušením -4,521 155,1 0 

Vzorek po sušení -6,283 79,68 288,3 

 

 

 

 

3.4.4.3.2 Analýza obrazu 

 

Obr. 38   velikosti částic - střední průměr, 0,01% Hydrolyzát želatiny 
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Tab. 15   velikosti částic - střední průměr, 0,01% Hydrolyzát želatiny 

Třída četnosti Od (µm) Do (µm) Třída četnosti 

1 0 3 1985 

2 3 6 773 

3 6 9 194 

4 9 12 86 

5 12 15 28 

6 15 18 15 

7 18 21 10 

8 21 24 6 

9 24 27 4 

10 27 30 1 

11 30 33 0 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39   Snímek z mikroskopu - 0,01% Hydrolyzát želatiny 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 Cíl práce 

 

Cílem  diplomové práce bylo hledat možnosti zvýšení koncentrace nanočástic 

stříbra v matečném roztoku po jejich přípravě kondenzační Tollensovou metodou, 

případně hledat možnosti, jak nanodisperzi stříbra ve vodném prostředí stabilizovat. 

Pro zvýšení koncentrace nanodisperzního systému bylo navrženo využít metodu 

klasické dialýzy v reverzním uspořádání spočívající v osmotickém působení 

superabsorpčního polymeru situovaného v dialyzační trubici. Permeát by byl v tomto 

případě odpadem, retentát produktem. 

Jako metoda stabilizace nanodisperze stříbra bylo navrženo původní, nebo  

případně i koncentrovaný, koloidní systém sušit v rozprašovací sušárně spolu 

s roztokem vhodného nosiče. Jako nosič byl vytipován mannitol jako chemicky 

relativně inertní cukerný alkohol, s vysokou teplotou tání, dobře rozpustný ve vodě a 

přitom málo hygroskopický. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 Diskuze 

5.1 K metodice práce 

 

V souladu s kapitolou Cíl práce je možno konstatovat, že hlavním úkolem bylo 

vypracovat metodiku zvýšení koncentrace nanosystémů metodou přestupu kapalné 

fáze disperzního systému přes dialyzační membránu nasáváním do hydrofilního 

polymeru. Jako dialyzační materiál byly použity trubice z regenerované celulosy 

s limitem prostupnosti molekul s relativní molekulovou hmotností kolem 12 000. Do 

trubic byl umístěn prášek vysoce hydrofilního kopolymeru kyseliny akrylové 

s vinylalkoholem. Gel takto vznikající se hydratoval do vysokého stupně a 

transportoval tak kapalnou fázi koloidního systému. Pro další praktické aplikace bylo 

nutno metodu vyzkoušet nejen z hlediska mechanického provedení,  ale také 

z hlediska časového průběhu (rychlosti) přestupu kapaliny z vnějšího prostoru 

obklopujícího trubice do gelu umístěného v semipermeabilních trubicích.  

Je známo, že tzv. koloidní stříbro, které je komerčně dostupné v lékárnách pro 

různé aplikační možnosti je vysoce stabilní. Je však adjustováno ve skleněných 

obalech, které mají vysokou hmotnost a které jsou snadno rozbitné. Z toho důvodu 

byly hledány možnosti, jak převést nanodisperzi z vodného prostředí do tuhého stavu. 

Forma prášku obsahujícího nanočástice stříbra dispergované v nosiči by měla mít 

výhody pro manipulaci, dopravu i pro uchovávání. Také dávkování produktu a řízení 

jeho koncentrace by neměly být při běžném použití problémem.  

Jako metoda převodu nanočástic do tuhé fáze bylo zvoleno sprejové sušení  

mannitolu rozpuštěného ve vodném matečném roztoku. Mannitol jako nosný materiál 

se osvědčil. Je snadno cenově dostupný, ve vodě se dobře rozpouští, snadno se suší 

ve vysokých výtěžcích. Získaný prášek v laboratorní verzi sušárny Büchi B-290 je 

málo hygroskopický, má dobrou sypnost. Jeho základní granulometrické parametry 

byly měřeny metodou analýzy obrazu pomocí mikroskopu a software firmy Olympus. 

Kvalita nanodisperze stříbra  byla sledována porovnáváním velikosti nanočástic 

a jejich zeta potenciálu před koncentrováním, po koncentrování, před sušením a po 

sušení. Velikost nanočástic a jejich zeta potenciál jsou dva parametry, které jsou pro 

využití a stabilitu nejdůležitější.  



  

Nástavbově byly vyzkoušeny tři roztoky hydrofilních biopolymerů jako 

potenciálních stabilizátorů nebo modifikátorů nanočástic v procesu zahušťování 

dialýzou a sprejového sušení. Biopolymery se lišily svou interakcí s vodou. 

Betaglukan byl ve vodném roztoku neionický, chitosan kationický a hydrolyzát želatiny 

amfoterní. Bylo očekáváno, že z parametrů změny velikosti nanočástic a jejich 

povrchového potenciálu bude možno usuzovat na adsorpci hydrokoloidů na 

nanočástice stříbra. 

 

5.2 K zahušťování nanodisperzí stříbra 

 

Byla vypracována technika zvýšení koncentrace nanočástic v systému metodou 

permeace přes dialyzační membránu facilitovanou absorpční schopností botnajícího 

superabsorpčního polymeru. Pro dostatečnou rychlost a dostatečný rozsah procesu 

byl polymer použit v přibližném množství 0,1 % původního nanodisperzního systému. 

Jednou z možných komplikací procesu permeace bylo ucpávání membrány. K tomuto 

procesu při intenzivním Brownovu pohybu nanočástic stříbra  nedocházelo. 

V tabulce (1) a na obrázku (1) je průběh úbytku množství koloidního systému. 

Z výsledků třech pokusů vyplývá, že za 4 hodiny se původní množství kapaliny snížilo 

na jednu čtvrtinu. To tedy znamená, že koncentrace nanočástic stříbra se za tuto 

dobu zvýšila čtyřnásobně. 

Na obrázku 2 a 3 a v tabulce 2 jsou výsledky měření velikosti nanočástic a jejich 

zeta potenciálu. Velikost nanočástic se na začátku procesu koncentrování zvýšila z 30 

nm na 40 nm, potom následoval pokles velikosti a ustálení na hodnotě kolem 38 nm. 

Zeta potenciál systematicky zvyšoval negativní hodnotu z -35 mV na hodnotu -44 mV. 

Je tedy možno konstatovat, že u tohoto vzorku v procesu zahušťování je systém 

dostatečně stabilní. 

 

5.3 K sušení nanodisperzí stříbra 

 

Mannitol jako nosič nanočástic se z technického hlediska osvědčil. V laboratorní 

sprejové sušárně byly získány suché částice s malým podílem odpadní frakce na 

stěnách sušící komory nebo frakce, která unikla spolu s proudem nosného vzduchu. 



  

Tabulce 3 je dokumentováno, že po rozpuštění 10% mannitolu v koncentrované 

nanodisperzi se velikost částic stříbra sníží. Sníží se také hodnota zeta potenciálu, 

snížení z 42 mV na 36 mV podle všech teoretických předpokladů neohrozí stabilitu 

disperzního systému. 

Na obrázku 4 a v tabulce 4 jsou výsledky analýzy obrazu vzorku připraveného 

z mannitolových mikročástic obsahujících inkorporované nanočástice stříbra. Je 

možno tvrdit, že procesem sprejového sušení byl získán téměř mikronizovaný prášek. 

Silně převažují částice menší než 5 µm, částice větší než 20 µmje možno pokládat za 

extrémní.  Byly nalezeny aglomeráty s rozměrem kolem 60 µm.Tvar větších částic je 

nepravidelný (částice na obr. 5), což je v případě produktů sprejového sušení jev 

zcela obvyklý. 

 

5.4 K sušení nanodisperzí stříbra s ochranným koloidem 

 

Experimenty měly pouze orientační hodnotu. Byly zvoleny tři různé biopolymery. 

Kromě jejich možné fyzikálně stabilizační funkce bylo možmo očekávat také pozitivní 

interakce s biologickým systémem. 

V tabulce 6 jsou výsledky měření velikosti nanočástic a jejich zeta potenciálu po 

přimísení filtrovaného 1% vodného roztoku extraktu houby Agaricus Blazei. Byla 

naměřena velikost nanočástic 150 nm, jejich původní rozměr byl 67,44 nm Výsledek 

je snadno zpochybnitelný, protože není vyloučena přítomnost částic prošlých filtrem. 

Hodnota zeta potenciálu je -11 mV, což je hodnota výrazně nižší než byl zeta 

potenciál původních nanočástic stříbra. Výsledek můžeme pokládat za přímý důkaz 

adsorpce betaglukanu na povrchu nanočástic stříbra s možností plánování dalších 

navazujících experimentů. 

Výsledky pokusů s 0,03% laktátem chitosanu v nanodisperzi stříbra jsou 

v tabulce 6.  Je zřejmé, že po přidání tohoto polykationtu se hodnota zeta potenciálu 

změní na opačnou. Hodnota 26 mV může být pro stabilitu nanosystémů dostatečná 

vzhledem ke stérickému efektu polymerní flexibilní adsorpční vrstvy. Závažnější je pík 

velikosti nanočástic velikosti téměř 300 nm, který napovídá o agregaci při procesu 

adsorpce. Chitosanové lineární řetězce mohou fungovat jako spojovací mezi 

jednotlivými nanočásticemi stříbra. Kromě těchto aglomerátů byly prokázány 

nanočástice velikosti kolem 25 nm. Může se jednat o agregáty nebo micely molekul 



  

chitosanu. Po sušení těchto nanočástic a jejich regeneraci byla prokázána stabilita 

větších  agregátních nanočástic. U menších došlo k nárůstu rozměru přibližně na 

dvojnásobek. Z tabulky 7 a z obrázku 6 je patrné, že  mikročástice připravené 

sprejovým sušením měly rozměr do 10 µm, extrémní byly do 33  µm. Jak je možno 

posoudit z obrázku 7, ve vzorku byly jednotlivé oddělené mikročástice spolu 

s nepravidelnými aglomeráty. 

Hydrolyzát želatiny je nízkoviskózní roztok obsahující směs polymerních 

proteinových molekul s molekulami peptidů. Má amfoterní povahu. Po přidání 

pouhých 0,1% hydrolyzátu k nanodisperzi stříbra došlo k prudkému poklesu zeta 

potenciálu na -4,5 mV (tabulka 8). Mikročástice měly rozměr 155 nm, což je patrně 

důsledek jejich velmi omezené agregace. Po jejich sušení a opětovném rozpuštění ve 

vodě se zeta potenciál nezměnil. Pozoruhodná je výrazná diverzifikace velikosti 

nanočástic na dvě velikostní frakce – první 80 nm a druhou 288 nm. Mechanismus 

jevu není v této fázi znám. V tabulce 9 je distribuce velikosti sprejové sušených 

mikročástic. Výrazně se neliší od nanočástic připravených z roztoků s jinými 

ochrannými koloidy – beta glukanem a solí chitosanu. Největší mikročástice byla 

menší než 30 µm. Na obrázku 9 jsou poměrně pravidelné mikročástice prezentované 

na mikroskopickém snímku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 Závěr 

 

Byl vypracován postup vedoucí k několikanásobnému zvýšení koncentrace 

nanočástic stříbra připravených redukční Tollensovou metodou. Při tomto postupu 

nedochází k výraznější agregaci nanočástic, hodnota jejich zeta potenciálu je také 

stabilní. Nanosystémy v původním složení po jejich přípravě nebo systém se 

zvýšenou koncentrací je možno dále modifikovat. Jednou z možností je rozpuštění 

indiferentní složky, která může mít funkci nosiče při sprejovém sušení. V tomto 

případě se ve všech parametrech procesu a produktů osvědčil mannitol. Další 

z možností je modifikace povrchu nanočástic. Prvotní orientační experimenty 

prokázaly, že je nutno volit velmi obezřetně podmínky při využití tzv. ochranných 

koloidů.  Při rozměru nanočástic blízkém gyračnímu poloměru makromolekul 

biopolymer může snadno dojít ke tvorbě agregátů rozměru několikanásobně většího 

než je velikost původních nanočástic stabilizovaných elektrickou dvojvrstvou. 
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