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5. OPTICKÉ METÓDY 
 

5. 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OPTICKÝCH METÓD 

 

 Optické metódy predstavujú v súčasnosti najčastejšie využívanú skupinu metód 

analýzy veľkosti častíc. Tieto zahrňujú jednak tradičné metódy optickej mikroskopie, ktoré 

sa začali využívať onedlho po vynáleze optického mikroskopu (v r. 1590) a zároveň veľmi 

moderné a vysoko sofistikované metódy, využívajúce náročnú prístrojovú techniku. 

Optické metódy je možné rozdeliť na dve skupiny tzv. priamych a nepriamych metód. Prvá 

skupina zahrňuje tie metódy, pri ktorých sa analyzuje priamo fotografický alebo 

elektronický záznam obrazu. Druhá skupina metód zahrňuje tie metódy, pri ktorých sa pre 

analýzu využíva vzťah medzi veľkosťou častíc a vlastnosťami rozptýleného žiarenia. 

V druhom prípade sa veľkosť častíc odvodzuje na základe teoretických modelov 

charakterizujúcich tento vzťah. Kým prvú skupinu metód je možné využiť takmer vo 

všetkých prípadoch analýzy veľkosti častíc, druhá skupina metód sa využíva najmä pri 

analýze partikulárnych látok. 

 

 

5. 2. PRIAME METÓDY 

 

5. 2. 1. Optická, elektrónová a transmisná mikroskopia 

 

 Táto časť predkladaného textu je venovaná všeobecným vlastnostiam týchto metód 

a nezaoberá sa prípravou vzoriek a technickou stránkou získavania obrazu. Význam 

mikroskopických metód pre analýzu veľkosti častíc spočíva najmä v tom, že na rozdiel od 

väčšiny iných metód, ktoré poskytujú iba čiastkové informácie o veľkosti častíc, tieto 

metódy sú naopak zdrojom informácií priamych a detailných. K takýmto informáciám patrí 

napríklad najväčší, najmenší, priemerný a najčastejšie sa vyskytujúci rozmer častíc, plošné 

alebo objemové zastúpenie jednotlivých úzkych frakcií, tvarové charakteristiky častíc, ich 

celková plocha, obvod a konečne známy počet analyzovaných častíc. Všeobecný názov 

metód zaoberajúcich sa vyhodnocovaním mikroskopických obrazových záznamov sa 

nazýva mikroskopická obrazová analýza, resp. všeobecne – obrazová analýza. Táto metóda 
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však presahuje problematiku analýzy veľkosti častíc, pretože sa zaoberá aj inými ako 

rozmerovými charakteristikami identifikovaných objektov. K takýmto patrí najmä ich 

farba, ktorá môže pomôcť pri popise mineralogického zloženia hornín alebo pri 

charakterizácii rôznych priemyselných anorganických, ale aj organických látok.     

 Granulometrická analýza sa v minulosti zakladala na „manuálnom“ premeriavaní 

jednotlivých častíc pomocou kalibrovanej stupnice nachádzajúcej sa v zornom poli 

mikroskopov. Výraznou nevýhodou tohoto spôsobu analýzy bola mimoriadna časová 

náročnosť, dôsledkom čoho sa stávalo získavanie zrnitostných charakteristík pre štatistické 

súbory častíc veľmi problematické. Mimoriadne ťažká bola takáto analýza u tvarovo 

heterogénnych častíc, pretože vyžadovala premeriavať každú časticu v mnohých smeroch; 

minimálne a maximálne rozmery častíc sa takto získali aproximatívnym spôsobom. 

Napriek tomu sa táto metodika využíva v niektorých oblastiach vedy až doteraz.  

 Moderná obrazová analýza sa zakladá na počítačovej analýze obrazov 

v elektronickej forme, čo umožňuje v krátkom čase charakterizovať obrovské súbory 

častíc. Okrem snímacieho systému, obvykle založenom na zaznamenaní obrazu CCD 

kamerami, je základnou podmienkou pre takúto analýzu aj počítačový softvér, ktorý môže 

byť určený buď pre široké a nešpecifikované použitie, alebo pre riešenie obmedzeného 

okruhu veľmi špecifických úloh. Ako príklad pre druhý spôsob využitia možno uviesť 

rozpoznávanie rôznych typov buniek na základe veľkosti a tvaru, ktoré sa často využíva 

v medicíne a biológii.  

Napriek nespochybniteľným výhodám priamych optických metód, nepatria tieto 

metódy z hľadiska aplikačného komfortu medzi ideálne. Všeobecne možno konštatovať, že 

z pohľadu časových nárokov je najkritickejšou časťou analýzy obvykle príprava vzoriek, 

i keď samotné snímanie obrazu nemožno tiež hodnotiť ako časovo nenáročné. Obvykle 

platí, že nároky na prípravu vzoriek stúpajú so zvyšujúcim sa rozlíšením použitej 

metodiky. U optickej mikroskopie nie sú tieto nároky obvykle veľké, avšak u elektrónovej 

a transmisnej mikroskopie je nutné využívať rôzne špeciálne metodiky, ako napr. 

naparovanie kovových vrstiev alebo vyhotovenie ultratenkých rezov. V prípade 

organických ale aj mnohých anorganických látok, môžu mať tieto metodiky na vzorku 

deštruktívny vplyv.  

Všeobecne platné zvyšovanie nárokov na prípravu vzoriek súvisí najmä s výrazným 

znižovaním hĺbky ostrosti so zvyšovaním zväčšenia. U kompaktných vzoriek analy-

zovaných pri veľkom rozlíšení je preto nutné zabezpečiť dostatočnú planaritu 
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analyzovaného povrchu napríklad brúsením a leštením. U partikulárnych látok je možné 

tento problém riešiť vytvorením tenkých filmov deponovaných na rôznych podložkách.  

Všeobecným problémom priamych optických metód je získanie takých vzoriek, 

ktoré splňujú požiadavku reprezentatívnosti vzhľadom na celú pôvodnú šaržu. Túto 

požiadavku je možné splniť veľmi ťažko. Tento problém síce existuje aj pri iných 

metódach, avšak pri priamych optických metódach, ktorými sa analyzujú vzorky 

s hmotnosťou niekoľkých mikrogramov alebo miligramov, je tento problém veľmi 

exponovaný (obr. 5. 1.) Všeobecne je tento problém tým väčší, čím menšie častice sa 

analyzujú. Obvyklé riešenie problému mimoriadne nízkej hodnoty pomeru hmotnosti 

analyzovanej vzorky a hmotnosti celej šarže sa zakladá na štatistickom spracovaní veľkého 

počtu analýz, pričom algoritmus úkonov spojených s odberom vzoriek sa dôsledne 

optimalizuje. Takáto optimalizácia úkonov, ako aj metód spracovania výsledkov analýz, sú 

predmetom veľkého počtu odborných prác z veľmi rozdielnych oblastí chémie a iných 

vied. V priemysle má odber vzoriek často charakter záväzných a niekedy aj 

normalizovaných postupov. Tieto postupy určujú kedy, kde a akým spôsobom sa má 

vzorka odoberať a zároveň akým spôsobom sa má aj skladovať. Takýto postup je však 

časovo mimoriadne náročný, a preto nie je možné ho využívať pri priebežných analýzach 

takých priemyselných medziproduktov, ktoré sa počas technologického procesu okamžite 

ďalej spracovávajú. Jednu z možných komplikácií, ktoré sú spojené s problémom prípravy 

vzoriek partikulárnych látok pre priame optické pozorovanie predstavuje príprava 

homogénnych vzoriek zo suspenzií. Snaha o vytvorenie plošne homogénneho filmu je 

vždy sťažovaná nerovnomernou separáciou jednotlivých častíc a často aj ich spätnou 

agregáciou. Tento problém je možné čiastočne riešiť pomocou spin-coating metódy, ktorá 

sa zakladá na dávkovaní suspenzie do stredu rotujúceho disku, avšak aj pri tejto metóde 

dochádza k vzájomnej separácii častíc s rôznou veľkosťou a s rôznou hustotou. Problém 

nerovnomernej distribúcie častíc a jeho riešenie pomocou spin-coating metódy názorne 

ukazuje obr. 5. 2. a obr. 5. 3. 
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Obr. 5. 1. Charakterizácia veľkých množstiev látok pomocou analýzy jej malých 
množstiev je všeobecným problémom všetkých typov analýz (horné dva obrázky). Spodný 
obrázok ilustruje skutočnosť, že pri akejkoľvek manipulácii s partikulárnymi látkami, 
napríklad pri jej transporte, vždy dochádza k nejakým separačným dejom.  
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Ďalší problém mikroskopických metód môže vyplývať z jednosmernej orientácie 

častíc. Tento problém je tým exponovanejší, čím väčšie sú rozmerové diferencie častice 

v rôznych smeroch. Extrémny prípad sú v tomto smere častice s folióznym alebo 

vláknitým tvarom (obr. 5. 4). Analýzu je potom nutné vykonať so vzorkou, ktorá je 

orientovaná v dvoch navzájom kolmých smeroch. 

 

  

 
Obr. 5. 2. Ilustrácia problému plošnej nehomogenity partikulárnej látky. Obrázky ukazujú 
mikroskopické snímky ílového minerálu montmorillonitu, naneseného zo zriedenej vodnej 
suspenzie vo forme kvapky (vľavo) a metódou spin-coating (vpravo). Je zrejmé, že 
obrazová analýza rôznych častí ľavého snímku by priniesla úplne odlišné výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 5. 3. Problém plošnej nehomogenity častíc partikulárnych látok je možné čiastočne 
riešiť metódou spin-coating, avšak aj pri tejto metóde dochádza k vzájomnej separácii 
častíc s rôznou veľkosťou a s rôznou hustotou (obrázok vpravo hore).   

b a 

c d d 
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Obr. 5. 4. Ilustrácia problému jednosmernej orientácie plošných objektov. 
(Na obrázku sú kryštalinity ílového minerálu kaolinitu; objekt: 3 µm x  5 µm.) 

 

 

Úplne zásadným problémom priamych optických metód je potreba rozhodovania 

o tom, ktorý objekt je možné považovať za jednotlivú časticu a ktorý za aglomerát. Tento 

problém názorne ilustruje obr. 5. 5., na ktorom sú zobrazené mikrokryštalické častice 

ílovej horniny bentonitu. Ako vstupný údaj pre vyhodnocovací softvér pre analýzu je nutné 

zadať minimálnu veľkosť kontaktnej plochy dotýkajúcich sa „častíc“, pod ktorou sa oba 

objekty považujú za samostatné častice (obr. 5. 6.). Takéto rozhodovanie má však vždy 

veľmi subjektívny charakter a výsledky zrnitostnej analýzy mení významným spôsobom. 

Snaha o mechanickú alebo o chemickú separáciu častíc má však vzhľadom na pôvodné 

zloženie vzorky často deštrukčný charakter, pretože často nie je možné oddeliť častice tak, 

aby nedošlo k ich poškodeniu. V mnohých prípadoch však fyzické oddeľovanie 

dotýkajúcich sa častíc nie je možné a obmedzuje sa spravidla iba na partikulárne látky.  

 

 

 
Obr. 5. 5. Obrázok ilustruje problém odlíšenia častice a aglomerátu. Akákoľvek zmena 
v definovaní kontaktnej zóny medzi jednotlivými objektami zásadne mení výsledok 
obrazovej analýzy. (Pozdĺžny rozmer snímaného objektu je jeden milimeter.) 
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Obr. 5. 6. Zásadným problémom priamych optických metód je nutnosť rozhodo-
vania o tom, ktorý objekt je možné považovať za jednotlivú časticu a ktorý za 
aglomerát. (Na obrázku  sú syntetické diamanty s veľkosťou približne 5 µm 
získané technológiou HF CVD.) 

 

 

Z hľadiska možnosti identifikácie častíc v okolitom prostredí, môžu sa vyskytovať 

veľmi odlišné situácie.  Na jednej strane rozhranie môže byť jasné a zreteľné alebo naopak, 

na strane druhej, môže byť veľmi difúzne. Prvý prípad je typický pre častice vzájomne 

neinteragujúce s prostredím, napríklad kvapky vody na nezmáčanom povrchu alebo 

vzájomne oddelené tuhé častice (obr. 5. 7.). Živé substráty, ako napríklad baktérie alebo 

iné mikroorganizmy, u ktorých je rozhranie tvorené bunkovou membránou, sú obvykle 

príkladom bezproblémovo identifikovateľných častíc. Difúzne rozhrania sú typické pre 

vzájomne interagujúce prostredia, napríklad pre tuhé častice chemicky reagujúce 

s prostredím alebo častice rozpúšťajúce sa v kvapalinách (obr. 5. 8). Difúzne prechody sú 

charakteristické tiež pre objekty tvorené súborom určitého typu buniek. Riešenie problému 

jasnej identifikácie takých  súborov nespadá ani tak do problematiky analýzy veľkosti 

častíc, ako skôr do problematiky biologických a medicínskych odborov. Obr. 5. 9. až 5. 14. 

ilustrujú jednoduché aj sofistikované možnosti použitia obrazovej analýzy rôznych 

anorganických a organických objektov.   

Napriek vyššie uvedeným nevýhodám, predstavujú priame optické metódy veľmi 

často jedinú alternatívu pre testovanie a kontrolu iných, podstatne rýchlejších a komfort-

nejších metód.  
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Obr. 5. 7. Príklady častíc s dobre identifikovateľnými rozhraniami. 
Horné obrázky: mikroštruktúra ocele (zväčšenie 1000 x); dolné obrázky: 
peľové zrnká s veľkosťou od 20 µm do 30 µm.   
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Obr. 5. 8. Príklady difúznych rozhraní. Vrchný obrázok: mikroštruktúra liatiny obsahujúca 
grafitové zrná so svetlým feritovým prstencom (zväčšenie 2 000 x); stred:  tkanivo ľudskej 
sleziny (objekt: 4 mm x 5 mm); dole: granit (reálne zobrazenie).  
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Obr. 5. 9. Obrázky ilustrujú použitie modernej alternatívy premeriavania jednotlivých 
častí v obrazových objektoch. Tieto možno manuálne vyznačiť optickou mišou a pomocou 
ovládacieho softvéru sa získajú základné informácie o veľkosti častíc v označených 
smeroch, plochu častíc, ako aj príslušné štatistické informácie. Na hornom obrázku je časť 
potočného sedimentu obsahujúceho kremeň a živce (svetlé zrná) a pyroxény (tmavé zrná). 
Na dolnom obrázku je výrez vulkanickej horniny melafýru s označenou dutinou vyplnenou 
chalcedónom. (Snímky boli zhotovené pomocou stereomikroskopu OLYMPUS 
s ovládacím softvérom Quick PHOTO MICRO 2.2.)  
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Obr. 5. 10. Horný obrázok ukazuje objekt obsahujúci častice rôznych rozmerov 
(partikulárna hornina kremenný pieskovec). Na dolnom obrázku je dialógové okno výpoč-
tového programu AnalySIS^D (Olympus Soft Imaging Solutions, Muenster, Germany), 
určeného pre obrazovú analýzu. Detaily dialógového okna možno vidieť v elektronic-
kej verzii tohto textu pri nastavení 200 % zväčšenia v programe Microsoft Word.                
                          

1 mm 
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Obr. 5.11. Reálnu obrazovú predlohu možno pomocou programu AnalySIS^D spracovať 
do podoby obrazu, v ktorom sa jednotlivé objekty definujú nastavením rôznych prahových 
kritérií, napríklad intervalov hodnôt farebných odtieňov, transparentnosti alebo stupňa 
šedého odtieňa. Takáto identifikácia jednotlivých objektov, umožňujúca odlíšiť častice 
alebo zoskupenia s rôznym chemickým alebo fázovým zložením, predstavuje z časového 
hľadiska najnáročnejšiu časť obrazovej analýzy. Získanie štatistických údajov o objekte, 
ktoré môžu zahrňovať napríklad celkový počet častíc, počet častíc v jednotlivých 
zrnitostných frakciách,  plochu častíc, ich priemer, obvod a iné, sú v súčasnosti obvykle 
rutinnou procedúrou. 
 
 

biele

bledé
čierne

tmavé

 
 

Obr. 5. 12. Ilustračný príklad vyhodnotenia obrazovej predlohy na 
obr. 5.11 podľa veľkosti plochy častíc. Častice boli rozdelené do 
štyroch kategórií definovaných pomocou stupňa šedivého odtieňa.  
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Obr. 5. 13. Použitie obrazovej analýzy pri charakterizácii lymfatických 
folikulov v ľudskej slezine. Šírka zobrazovaného objektu je 8,34 mm.          

 
 

                   
 

Obr. 5. 14. Ukážka využitia obrazovej analýzy v medicíne pri detekcii 
novovznikajúcich krvných ciev v karcinóme hrubého čreva. (Primárne 
zväčšänie: 37,5 x.)  
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5. 2. 2. Skenovacia sondová mikroskopia 

 

Skenovacou sondovou mikroskopiou (Scanning Probe Microscopy) sa označuje 

súbor moderných metód, ktoré sú založené na veľmi presnom snímaní polohy jemného 

meracieho hrotu, kopírujúceho povrch analyzovanej tuhej látky. Môže ísť o techniky, ktoré 

priamo registrujú vertikálny profil vzorky, takže výsledkom je priama informácia 

o morfológii povrchu. Častice sú potom identifikované ako „výstupky“ od základnej 

roviny. Takýto prípad je veľmi častý u povrchov elektronických súčiastok, kde sa častice 

vytvárajú depozíciou z plynnej fázy, takže sa jedná o reálne častice natavené na povrch 

podložky alebo sa získavajú selektívnym leptaním povrchu. Podobný charakter môžu mať 

filmy pre elektronické a optoelektronické využitie vytvárané sól-gélovými metódami. 

Metóda umožňujúca zisťovať morfológiu povrchov na vyššie uvedenom princípe sa 

nazýva atómová silová mikroskopia (AFM – Atomic Force Microscopy) a je ňou možné 

určiť morfológiu povrchu vodivých aj nevodivých vzoriek. Príprava vzoriek nie je obvykle 

náročná a meranie sa môže realizovať ako pri laboratórnej teplote, tak aj pri nízkych a 

vysokých teplotách. Schému zariadenia pre atómovú silovú mikroskopiu ukazuje 

obr. 5. 15. Jeho hlavnú časť tvorí ostrý, zužujúci sa hrot s polomerom špičky pohybujúcim 

sa od dvoch do dvadsiatich nanometrov, ktorý je upevnený na pružnom pohyblivom 

nosníku obr. 5. 16. Interakčné sily medzi hrotom a povrchom vzorky sa prenášajú na 

nosník s piezoelektrickým kryštálom a jeho pohyb sa opticky sníma fotodetektorom po 

odraze laserového lúča na nosníku. Príklad využitia AFM metódy pre charakterizáciu 

povrchu tenkých filmov na báze TiO2 a TiB2 ukazujú obr. 5. 16. až obr. 5. 19.   

Pomocou ďalších metód skenovacej sondovej mikroskopie sa zisťujú zmeny 

rôznych, obvykle magnetických, optických alebo elektrických vlastností povrchov. Pretože 

však tieto zmeny sú vždy výsledkom zmien chemického alebo fázového zloženia, môže sa 

jednať aj v prípade rovinných štruktúr o jasne identifikovateľné častice. K takýmto 

metódam skenovacej sondovej mikroskopie patrí napríklad magnetická silová mikroskopia 

(MFM), elektrostatická silová mikroskopia (EFM), laterálna silová mikroskopia (LFM) 

alebo kapacitná skenovacia mikroskopia (SCM).  

Z hľadiska analýzy veľkosti častíc možno hodnotiť vyššie popísané metódy 

skenovacej sondovej mikroskopie ako veľmi užitočné, avšak ich použitie je obmedzené iba 

na analýzu častíc tvoriacich povrch veľmi hladkých povrchov. Veľkosť takýchto častíc 

obvykle nepresahuje hranicu niekoľkých nanometrov.   
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Obr. 5. 15. Schéma atómového silového mikroskopu (resp. všeobecne atómového 
sondového mikroskopu). 

 

                     

 

 
Obr. 5. 16. Horné obrázky ukazujú  dva typy skenovacích hrotov AFM mikroskopov; 
ich výška je 3 µm. Na dolnom obrázku je grafitická vrstva s plochou 2,5 µm. x 2,5 µm.  
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Obr. 5. 17. Obrázok ukazuje povrch hladkého TiO2 filmu, vytvoreného sól-
gélovou metódou, získaný metódou atómovej silovej mikroskopie. Analýzu 
veľkosti častíc je možné realizovať pomocou obrazovej analýzy. 
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Obr. 5. 18. Na obrázkoch je ukážka povrchu tvrdých vrstiev na báze TiB2; obrázky sú 
zhotovené pomocou atómového silového mikroskopu. Vrstvy na báze TiB2 sa  používajú 
na zvýšenie tvrdosti povrchu kovových obrábacích nástrojov. 
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Obr. 5. 19. Na obrázkoch je ukážka povrchu tvrdých vrstiev na báze TiB2; obrázky sú 
zhotovené pomocou atómového silového mikroskopu. Vrstvy na báze TiB2 sa  používajú 
na zvýšenie tvrdosti povrchu kovových obrábacích nástrojov. 
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5. 3. NEPRIAME METÓDY 

 

5. 3. 1. Laserová difrakčná analýza 

  

Laserová difrakčná analýza patrí v súčasnosti k najpoužívanejším metódam analýzy 

veľkosti častíc. Nasledovný text uvádza niekoľko všeobecných informácií súvisiacich 

s touto metódou. 

  

5. 3. 1. 1. Prechod svetla disperznou sústavou  

 

Vo všeobecnosti pri prechode svetla cez prostredie obsahujúce nejaké častice 

dochádza k týmto dejom: 

• absorpcii svetla na časticiach 

• absorpcii svetla na okolitom (disperznom) prostredí 

• rozptylu svetla na časticiach 

 

Zákonitosti, ktorými sa riadi prechod svetla cez sústavu obsahujúcu častice, závisia 

predovšetkým od veľkosti týchto častíc, alebo presnejšie – od vzájomného pomeru 

veľkosti častice a vlnovej dĺžky prechádzajúceho svetla. Z tohto hľadiska môžu nastať tri 

kvalitatívne odlišné prípady, ktoré sa zásadným spôsobom zohľadňujú aj pri metódach 

stanovenia veľkosti častíc:  

1) Priemer častice je vzhľadom k vlnovej dĺžke svetla malý. 

2) Priemer častice je porovnateľný s vlnovou dĺžkou svetla. 

3) Priemer častice je väčší ako vlnová dĺžka svetla. 

 

Prvý prípad, keď veľkosť častíc je menšia ako cca 1/20 vlnovej dĺžky svetla, 

zahrňuje dve možnosti. Prvá, častice sú pod hranicou jedného nanometra. Táto veľkosť je 

pod úrovňou bežného chápania termínu „častica“ pretože systém obsahujúci takéto častice 

sa považuje za homogénny. Reprezentatívnym príkladom takého systému sú pravé roztoky. 

Druhá možnosť je, keď veľkosť častíc presahuje cca 1 nm. V prvom prípade je intenzita 

žiarenia prechádzajúca cez sústavu závislá jednak od vlastností samotných častíc a jednak 

od ich koncentrácie. Uvedenú skutočnosť popisuje Lambertov-Beerov zákon: 
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cd
II

ε−= 100  

kde I0 je intenzita primárneho žiarenia, I je intenzita prechádzajúceho žiarenia, ε je mólový 

absorpčný koeficient (teda parameter súvisiaci s vlastnosťami častice), c je koncentrácia 

častíc a d je geometrická dráha svetla (hrúbka kyvety). Uvedený vzťah vyjadruje vzájomnú 

súvislosť medzi intenzitou prechádzajúceho žiarenia a mólovou hmotnosťou a je základom 

tradičnej metódy pre určovanie mólovej hmotnosti látok.  

V prípade, že častice majú veľkosť viac ako jeden nanometer a menej ako cca 1/20 

vlnovej dĺžky svetla (teda jedná sa už o opticky nehomogénnu sústavu), prechádzajúce 

svetlo sa zoslabuje prednostne v dôsledku rozptylu na časticiach (na rozdiel od 

predchádzajúceho prípadu). Termínom „rozptyl“ sa tu chápe zmena dráhy primárneho 

lúča, jednak v dôsledku ohybu alebo odrazu. Intenzitu žiarenia prechádzajúceho cez plošnú 

jednotku je možno vyjadriť formálne veľmi podobným vzťahom ako v prípade 

Lambertovho-Beerovho zákona: 

d
eII

τ−= 0  

 

V tomto vzťahu je τ je tzv. koeficient turbidity, avšak na rozdiel od mólového absorpčného 

koeficientu závisí už aj od veľkosti a tvaru častíc, čo je základný predpoklad pre využitie 

pri metódach analýzy veľkosti častíc. Okrem veľkosti a tvaru častíc, je koeficient turbidity 

závislý aj od vlnovej dĺžky prechádzajúceho svetla a polarizovateľnosti častíc. Dôvod, 

prečo zoslabenie intenzity primárneho žiarenia závisí od polarizovateľnosti častíc je ten, že 

primárne elektromagnetické žiarenie indukuje v dispergovaných časticiach dipóly 

s rozdielnym dipólovým momentom od molekúl okolitého prostredia. Častice v dôsledku 

vybudenia primárnym svetlom emitujú žiarenie s rovnakou vlnovou dĺžkou. Výsledkom je 

zmena rýchlosti šírenia svetla, pričom zvyšovanie tejto rýchlosti je spojené s nárastom 

polarizovateľnosti častíc. Jasnejší vzťah medzi koeficientom turbidity τ, vlnovou dĺžkou 

svetla λ a polarizovateľnosťou α vyjadruje Rayleighov vzťah:  

 

2
4

α
λ

ν
τ A=  

 

kde ν je objemová koncentrácia častíc (počet častíc v objemovej jednotke) a A je konštanta 

závislá od indexu lomu dispergujúceho prostredia. U častíc guľového tvaru je 

polarizovateľnosť úmerná tretej mocnine ich polomeru ( 34 rπεα = ), takže koeficient 
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turbidity je úmerný šiestej mocnine polomeru častíc. Vyššie uvedený vzťah zároveň 

poukazuje aj na výrazný nárast rozptylu svetla pri kratších vlnových dĺžkach.  

Z hľadiska analýzy veľkosti častíc metódou difrakcie viditeľného žiarenia sú 

zaujímavé dva posledné prípady, keď priemer častíc je porovnateľný s vlnovou dĺžkou 

primárneho žiarenia a prípad, keď priemer častíc je väčší ako vlnová dĺžka primárneho 

žiarenia. 

V prvom prípade je vzťah medzi intenzitou rozptýleného svetla a veľkosťou častíc 

dosť zložitý, pretože na rozdiel od prípadu druhého, pri interakcii primárneho lúča 

s časticou dochádza okrem spätného odrazu k absorpcii, interferencii a prestupu svetla cez 

časticu, ktorý je spojený minimálne s dvojnásobným lomom na vstupe a výstupe z častice. 

Všeobecne sa interakcia primárneho lúča na takýchto časticiach označuje termínom Mieov 

rozptyl. Situáciu názorne ilustruje obr. 5. 20. Teoretický model tohto rozptylu rozpracoval 

nemecký fyzik Gustav Mie a publikoval ho v roku 1908. Charakteristickou črtou tohto 

modelu je to, že častica sa považuje za rezonančný oscilátor emitujúci žiarenie tej istej 

frekvencie ako má primárne svetlo a že zohľadňuje absorpciu a prestup svetla cez časticu. 

V práci z r. 1908 G. Mie navrhol matematické riešenie pre homogénny systém guľových 

častíc, ktoré je založené na použití Maxwellových rovníc a využíva tzv. komplexný index 

lomu častice. Jedná sa o komplexné číslo, ktorého reálnu časť tvorí štandardný index lomu 

častice a imaginárna časť reprezentuje absorpciu žiarenia. Základná idea algoritmu 

navrhnutého výpočtu je súčasťou väčšiny moderných laserových analyzátorov. 

Z užívateľského hľadiska je dôležité, že do vstupných parametrov pre vyhodnocovacie 

programy je potrebné zaradiť index lomu častíc, index lomu prostredia (teda kvapalného 

alebo plynného média) a absorpčný koeficient častíc. Databáza týchto údajov je obvyklou 

súčasťou počítačového softvéru všetkých moderných analyzátorov.  

Druhý prípad – keď veľkosť častíc výrazne prekračuje vlnovú dĺžku svetla, je 

z hľadiska analýzy veľkosti častíc jednoznačne jednoduchším prípadom. Predpokladá sa, 

že častica je nepriehľadná a teda neuplatňuje sa absorpcia, interferencia a lom svetla. 

Difrakčný obrazec vytváraný za časticou tvoria sústredné kruhy, tvorené striedaním 

niekoľkých maxím a miním (obr. 5. 21.). Asi 75 % energie svetla za časticou je sústredená 

v centrálnej časti obrazca, potom intenzita klesá smerom od stredu kruhu (obr. 5. 22.). 

Poloha miním na krivke závislosti intenzity od uhla rozptylu je jednoznačne závislá od 

veľkosti častíc (obr. 5. 23.), čo umožňuje z charakteristík žiarenia získať informácie o ich 

veľkosti. Metóda sa nazýva Fraunhoferova aproximácia; názov metódy je odvodený od 

mena  významného nemeckého fyzika Josepha von Fraunhofera, ktorý ako prvý 
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spozoroval difrakciu svetla na mriežke. (Bližšia informácia o ňom je v závere tejto 

kapitoly.)  Pri analýze veľkého súboru častíc sa využíva skutočnosť, že častice s rovnakou 

veľkosťou konvergujú svetelný lúč do toho istého bodu. Na rozdiel od Mieovho rozptylu, 

nie je nutné poznať optické charakteristiky analyzovaných častíc. Hranica použitia 

Mieovho a Fraunhoferovho modelu sa s ohľadom na obvykle používané svetelné zdroje 

v analyzátoroch, pohybuje v rozmedzí od 3 µm do 50 µm. Na prvý pohľad je zrejmé, že 

analýza častíc nad touto hranicou má jasnú výhodu v absencii podmienky znalosti 

optických vlastností analyzovaných látok. Naopak, analýza častíc pod touto hranicou 

naráža na dva možné problémy: 1) neznalosť týchto vlastností (obvyklý prípad u nových 

látok) a (alebo), 2) heterogenitu týchto vlastností (táto je obvyklá u zmesí rôznych látok). 

 

Obr. 5. 20. Mieova teória predpokladá, že každá častica, na 
ktorú dopadne svetlo, sa chová ako rezonančný oscilátor, pričom 
berie do úvahy, že pri interakcii so svetelným lúčom dochádza 
k rozptylu, odrazu, absorpcii, lomu a interferencii svetla.  
 
 

 

Obr. 5. 21. Vznik sústredných kruhov je spojený s ohybom svetla na 
sférických časticiach výrazne väčších ako je vlnová dĺžka primárneho svetla.   
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Obr. 5. 22. Asi 75 % energie difrakčného žiarenia guľovej 
častice je sústredená do stredu difrakčného obrazca, potom 
prudko klesá so stúpajúcou veľkosťou difrakčného uhla.  

 
 

 
Obr. 5. 23. Poloha miním na krivke závislosti intenzity difraktujúceho 
žiarenia od uhla rozptylu je jednoznačne závislá od veľkosti častíc.  
 
 
 
Širší pohľad na problém vzťahu medzi vlnovou dĺžkou svetla a veľkosťou 

častíc ukazuje obr. 5. 24, na ktorom je vidieť radiačné obrazce častíc s rôznou 

veľkosťou. Tento obrázok ukazuje znižovanie uhla rozptýleného žiarenia so 

stúpajúcou veľkosťou častíc. Ilustráciu vzťahu medzi veľkosťou častíc a uhlom 

rozptylu názorne ukazuje obr. 5. 25. 
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Obr. 5. 24. Obrázok ukazuje zmenu tvaru radiačných obrazcov 
v závislosti od ich veľkosti. Šípka ukazuje smer primárneho žiarenia. 
 

 

 
Obr. 5. 25. Obrázok názorne ilustruje fakt, že uhol rozptylu 
viditeľného svetla je výrazne závislý od veľkosti častíc. Na 
obrázku je sklenená nádoba so zriedenou vodnou suspenziou 
obsahujúcou častice od 200 nanometrov do 50 mikrometrov. 
V dôsledku sedimentácie, veľkosť a koncentrácia častíc 
exponenciálne stúpa smerom ku dnu nádoby.   
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5. 3. 1. 2. Laserové analyzátory veľkosti častíc  

 

Analýza veľkosti častíc založená na vyhodnocovaní rozptylu viditeľného svetla 

predstavuje v súčasnosti najprogresívnejšiu metódu charakterizácie zrnitostného zloženia 

partikulárnych látok. I keď teoretické základy pre vyhodnocovanie parametrov svetla 

prechádzajúceho cez disperzné prostredie pre analýzu veľkosti častíc boli položené už 

v roku 1908, ich širšie využitie bolo spojené až s výrazným pokrokom výpočtovej techniky 

v posledných pätnástich rokoch ale aj s vývojom technickej náročnosti prístrojov.  

Súčasné laserové analyzátory sú schopné analyzovať častice s veľkosťou od 0,01 µm 

do 2 – 6 mm, čo znamená, že pri použití laserových diód emitujúcich žiarenie s vlnovou 

466 nm a hélium-neónových laserov s vlnovou dĺžkou 633 nm, využívajú pre analýzu 

obidva vyššie spomenuté modely vyhodnocovania rozptylových obrazcov.  

Jedno z konštrukčných riešení laserových analyzátorov ukazuje obr. 5. 26. Vzorka vo 

forme prášku alebo suspenzie sa dávkuje do nádoby s miešadlom. Pre lepšiu dispergáciu je 

táto nádoba obvykle vybavená ultrazvukovým zdrojom. Z nádoby sa vzorka prečerpáva do 

opticky priehľadnej kyvety (obr. 5. 27.). Kolmo na kyvetu je nasmerovaný laserový lúč, 

ktorý sa rozptyľuje na časticiach v kyvete a difrakčný obrazec sa sníma mnohokanálovým 

detektorom. Zabudovaný počítač vyhodnocuje namerané dáta jednak vo forme distribučnej 

krivky a jednak vo forme podrobnej tabuľky udávajúcej objemový obsah jednotlivých 

úzkych frakcií a niektoré štandardné štatistické údaje (obr. 5. 28. – obr. 5. 30.). Meranie je 

veľmi rýchle a nároky na prípravu vzoriek sú minimálne. Súčasné špičkové zariadenia 

dokážu realizovať granulometrickú analýzu suchých práškov a suspenzií v priebehu 

desiatich sekúnd až dvoch minút. Požadovaný objem analyzovanej látky sa pohybuje od 

2 ml do 5 ml; v niektorých prístrojoch postačuje mať k dispozícii iba 1 µl vzorky. Obvyklý 

objem dispergačnej jednotky je približne 50 ml, ale vo výnimočných prípadoch môže byť 

iba asi 1ml. Väčšina súčasných zariadení má možnosť analyzovať suché prášky priamo 

dávkovaním do prúdu vzduchu.  

Pretože rozptylové uhly na časticiach sa výrazne líšia u veľkých a malých častíc, je 

plocha na ktorú dopadá rozptylový kužeľ v oboch prípadoch veľmi odlišná. Tento problém 

sa rieši rôznymi spôsobmi. V prvom prípade môže mať kyveta so vzorkou stabilnú polohu; 

poloha senzorov je tiež stabilná. V tomto prípade sú senzory lokalizované tak, aby pokryli 

celý rozsah rozptylových uhlov – teda vzdialenosť okrajových senzorov je veľká. Druhé 

riešenie počíta s „malou“ detekčnou plochou. V tomto prípade je možné dosiahnuť rovnaké 



 127 

i 

f

g 

h 

ch 

a    b     c         d                  e 

rozlíšenie veľkých a malých častíc buď obojstranným posuvom kyvety so vzorkou v smere 

primárneho lúča (obr. 5. 31.), alebo vertikálnym pohybom detekčnej časti (kolmým na 

primárny lúč). Možné je aj použitie oboch spôsobov súčasne. Posun kyvety (resp. 

detekčnej časti prístroja) sa realizuje pomocou presných krokových motorov otáčajúcich 

špirálovú osku držiaka so vzorkou (resp. detektorom). Veľký geometrický rozsah posunu 

kyvety je zodpovedný za značný pozdĺžny rozmer tých prístrojov, ktoré využívajú práve 

tento princíp detekcie, a ktoré zároveň majú široký rozsah veľkosti analyzovaných častíc 

(obr. 5. 32.). 

 

 

Obr. 5. 26. Schéma laserového analyzátora veľkosti častíc. (a – zdroj laserového svetla 
(napr. hélium-neónová dióda), b, c, d, e – optická časť, f – mnohokanálový detektor s 
polohovým mechanizmom, g – analógovo-digitálny prevodník s elektronickou 
komunikačnou jednotkou, h – počítač (PC alebo zabudovaný v prístroji), i – prietoková 
kyveta, pohyblivá v smere svetelného lúča, ch – dispergačná nádoba s ultrazvukovým 
zdrojom a čerpadlom.  
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Obr. 5. 27. Prietoková kyveta laserového analyzátora 
veľkosti častíc Analysette 22 od firmy FRITSCH GmbH, 
Idar-Oberstein, SRN. 
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Obr. 5. 28. Typický výstup laserových analyzátorov veľkosti častíc predstavuje distri-
bučný histogram s kumulatívnou krivkou a podrobná detailná tabuľka udávajúca obsah 
jednotlivých úzkych frakcií. Na obrázku sú výsledky analýzy komerčného 
bentonitového produktu. (Použitý prístroj: SALD – 2001, SHIMADZU Corp., Kyoto, 
Japonsko.) 
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  1  700.000   0.000   0.000

  2  572.451   0.000   0.000

  3  468.143   0.000   0.000

  4  382.842   0.000   0.000

  5  313.083   0.000   0.000

  6  256.036   0.000   0.000

  7  209.383   0.000   0.030

  8  171.231   0.030   0.280

  9  140.030   0.310   1.130

 10  114.515   1.440   2.870

 11   93.649   4.300   5.000

 12   76.585   9.300   6.440

 13   62.630  15.740   6.760

 14   51.218  22.500   6.410

 15   41.886  28.910   5.860

 16   34.254  34.780   5.430

 17   28.012  40.210   5.450

 18   22.908  45.660   5.840

 19   18.734  51.510   5.730

 20   15.320  57.240   4.550

 21   12.529  61.790   3.310

 22   10.246  65.100   3.610

 23    8.379  68.710   5.010

 24    6.852  73.710   5.510

 25    5.604  79.230   5.070

 26    4.583  84.290   4.470

 27    3.748  88.760   3.350

 28    3.065  92.110   1.890

 29    2.506  94.010   1.010

 30    2.050  95.020   0.750

 31    1.676  95.770   0.680

 32    1.371  96.450   0.610

 33    1.121  97.060   0.640

 34    0.917  97.700   0.730

 35    0.750  98.430   0.710

 36    0.613  99.140   0.510

 37    0.501  99.650   0.250

 38    0.410  99.900   0.080

 39    0.335  99.980   0.020

 40    0.274 100.000   0.000

 41    0.224 100.000   0.000

 42    0.183 100.000   0.000

 43    0.150 100.000   0.000

 44    0.123 100.000   0.000

 45    0.100 100.000   0.000

 46    0.082 100.000   0.000

 47    0.067 100.000   0.000

 48    0.055 100.000   0.000

 49    0.045 100.000   0.000

 50    0.037 100.000   0.000

 51    0.030 100.000   0.000

Sampling Mode             : Manual         Refractive Index          : 1.70-0.20i

Signal Accumulation Count :   1 Interval (sec) : ___ Signal Averaging Count :  64

Max of Absorbance Range   : 0.200 Min of Absorbance Range   : 0.010

Ultrasonic Dispersion Time (sec) : ___ Waiting Time After Ultrasonic Dispersion(sec): ___

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5. 29. Výsledky granulometrickej analýzy cementu získané s použitím prístroja 
SALD – 2001, SHIMADZU Corp., Kyoto, Japonsko (Komerčné označenie analyzovaného 
cementu: CEM II/B-S 32,5 R. ) 
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Obr. 5. 30. Obrázky ukazujú zmenu zrnitostného zloženia pigmentu na báze 
Ce0.9Pr0.1O2 v dôsledku mokrého mletia v planetárnom mlyne a zároveň zmenu 
zafarbenia keramickej glazúry s obsahom týchto pigmentov. Horný obrázok: nemletý 
pigment; dolný obrázok: pigment mletý 15 minút. Pre analýzu bol použitý prístroj 
Mastersizer 2000/MU (Malvern Instruments, Veľká Británia). Mletie sa uskutočnilo 
v planetárnom mlyne  Ml Pulverissete 5 (Fritsch GmbH, SRN). 

 
 

 
Obr. 5. 31. Obrázok ukazuje posuvný mechanizmus zabezpečujúci horizontálny pohyb 
prietokovej kyvety s analyzovanou suspenziou v prístroji Analysette 22 firmy FRITSCH 
GmbH, Idar-Oberstein, SRN. 
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Značne komplikované matematické riešenie vzťahu medzi veľkosťou častíc 

a charakteristikami difraktujúceho žiarenia pomocou Mieovej teórie vyvoláva prirodzené 

pochybnosti o reálnej využiteľnosti tejto metódy. Tieto pochybnosti však rozptyľuje 

skutočnosť, že všetky laserové analyzátory sa priebežne testujú na vybraných súboroch 

častíc so známou veľkosťou. Pre tento účel sa obvykle používajú normalizované zmesi 

obsahujúce častice guľového tvaru. Ich veľkosť sa kontroluje priamymi optickými 

metódami.  

Všeobecné výhody laserovej metódy možno zhrnúť do troch bodov:  

 

1) Rozsah veľkostí častíc, pre ktoré možno tieto analyzátory využiť, je zaujímavý 

práve z hľadiska obvyklých požiadaviek pre charakterizáciu väčšiny partiku-

lárnych látok. 

2) Nároky na prípravu vzoriek sú obvykle nízke a príprava je časovo nenáročná. 

3) Meranie je veľmi rýchle. 

 

Všetky tri výhody sa podieľajú na tom, že laserová analýza veľkosti častíc je v súčasnosti 

bezkonkurenčnou metódou pre charakterizáciu práškov s časticami od 0,01 µm do cca 1 až 

5 mm. Napriek univerzálnosti tejto metódy je nutné si uvedomiť jej obmedzenia pri 

analýze častíc v spodnej časti uvedeného intervalu (teda pod hranicou cca 50 µm). Tieto 

spočívajú v potrebe zadávania optických vlastností analyzovaných látok. Korektné 

splnenie tejto podmienky sa obvykle obmedzuje iba na súbor opticky homogénnych látok. 

Druhý problém (podobný ako u všetkých ostatných metód), spočíva v subjektívnom 

rozhodovaní o podmienkach prípravy vzoriek pre analýzu a o podmienkach dispergácie 

častíc v samotnom analyzátore. V druhom prípade sa jedná najmä o to, či sa analýza má 

uskutočniť v prúde vzduchu alebo v suspenzii. Ak sa analyzuje suspenzia, je nutné 

rozhodnúť, či sa má alebo nemá použiť ultrazvukový zdroj (prípadne ako dlho má 

pôsobiť), alebo či je alebo nie je nutné použiť dispergačné činidlo; v prípade že áno, aká 

látka sa má pre tento účel použiť.  

Ako nadštandardná výbava analyzátorov veľkosti častíc od firmy FRITSCH sa 

v poslednej dobe objavil softvér, umožňujúci vyhodnotiť tvarovú charakteristiku častíc na 

základe jediného spoločného merania. Túto funkciu je možné využiť v intervale veľkostí 

2 µm až 600 µm a pri podmienke obmedzeného počtu jasne tvarovo odlíšiteľných častíc. 

Základom takého riešenia je priblíženie meracej kyvety so vzorkou smerom k detekčnej 

časti prístroja. Obr. 5. 33. ukazuje ilustračný difrakčný záznam častíc s tvarom kocky.    
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Obr. 5. 32. Moderný laserový analyzátor Analysette 22 
(FRITSCH GmbH) je schopný analyzovať partikulárne 
látky s veľkosťou častíc od 0,01 µm do 2000 µm.  

 
 

 

         

 
Obr. 5. 33. Nadštandardnou výbavou laserového analyzátora Analysette 22 (FRITSCH 
GmbH) je softvér umožňujúci vyhodnotiť tvarové charakteristiky častíc. Obrázok 
ukazuje difrakčný záznam jedinej častice s tvarom kocky (vľavo) a niekoľkých 
rovnakých častíc toho istého tvaru (vpravo).   
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5. 2. 2. RTG difrakčná analýza 

 

 Röntgenová difrakčná analýza je jednou z ďalších metód využiteľných pri analýze 

veľkosti častíc. Nízkouhlový rozptyl RTG žiarenia je principiálne podobný ako rozptyl 

viditeľného žiarenia. Vzťah medzi veľkosťou častíc a vlastnosťami difraktujúceho žiarenia 

je možno ilustrovať na častici guľového tvaru. V takom prípade je amplitúda RTG žiarenia 

pre časticu s polomerom r vyjadrená rovnicou: 

 

)(
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2
krNdr

kr

kr
rE

r

Φ== ∫ σπ  

 

kde σ je elektrónová hustota častice, k = 2πε/λ, ε je rozptylový hol a N je počet elektrónov 

vzťahovaný na jednu časticu. Intenzitu pre M častíc možno vyjadriť vzťahom: 

 

)(22
krMNI Φ=  

 

Funkciu Φ(kr) možno využiť vynesením závislosti log I oproti ε2. Sklon získanej priamky: 
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λ

r
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dovoľuje vypočítať priemernú hodnotu polomeru r. Pre látku, ktorá však neobsahuje 

rovnaké častice (rovnako veľké) nie je vzťah medzi log I a ε2 lineárny, čo sa v konečnom 

dôsledku odráža na zväčšení chýb. 

 Najčastejšie používanou metódou využívajúcou RTG difrakciu je Scherrerova 

metóda, ktorá sa zakladá na poznatku, že ostrosť difrakčných píkov práškových materiálov 

závisí od veľkosti kryštalinitov. Kryštalinitom sa tu chápe častica, ktorá je tvorená 

monokryštálom alebo častica zložená (obr. 5. 34.). Veľkosť častíc d je možné odvodiť zo 

vzťahu: 

 

Θ
=

cosβ

λK
d  
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K je konštanta blízka jednej, λ je vlnová dĺžka, β je rozšírenie difrakčnej čiary a Θ je 

difrakčný uhol.  

 Všeobecný dôvod prečo je šírka difrakčných píkov závislá od veľkosti častíc 

(kryštalinitov) spočíva v tom, že podmienka difrakcie určená Braggovou rovnicou: 

  

Θ= sin2ϑλn  

 

(v ktorej je n celé číslo a ϑ  je vzdialenosť medzi dvoma difraktujúcimi rovinami) je 

splnená aj v tom prípade, že uhly sa nepatrne odchyľujú v oboch smeroch od hodnoty Θ.  

 Základným vstupným údajom pre Scherrerovu metódu je rozšírenie difrakčného 

píku. Rozšírenie sa definuje dvoma možnými spôsobmi. V prvom prípade je definované 

ako rozšírenie píku v polovičnej výške jeho maximálnej intenzity (obr. 5. 35.). V druhom 

prípade, takzvané integrálne rozšírenie je definované vzťahom: 

 

max

2 2

I

dI∫ ΘΘ
 

 

 Rozsah použitia RTG difrakcie Scherrerovou metódou závisí od veľkosti uhla Θ; pri 

veľkých uhloch je horná veľkosť častíc limitovaná hranicou pohybujúcou sa okolo 300 nm, 

pri stredných uhloch sa znižuje na cca 100 nm. Problém tejto metódy spočíva v tom, že 

konštanta K vo vyššie uvedenom vzťahu môže nadobúdať rozdielne hodnoty v závislosti 

od tvaru častíc a orientácie reflektujúcich rovín.  

 

  

Obr. 5. 34. Častica tvorená jediným monokryštálom (vľavo) 
a častica pozostávajúca zo súboru kryštalinitov. 
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Obr. 5. 35. Obrázok ilustrujúci pojem „pološírka“. 

 
 

 RTG difrakčné metódy patria do súboru metód využiteľných pre analýzu veľkosti 

častíc, avšak ich použitie sa v súčasnosti obmedzuje na veľmi špeciálne prípady 

kryštalických a tvarovo homogénnych látok. Ako príklad možno spomenúť zisťovanie 

veľkosti častíc rutilu a anatasu (dve alotropické formy TiO2), deponovaných vo forme 

tenkých vrstiev na povrchu rôznych materiálov. Takúto aplikáciu však nemožno hodnotiť 

ako typickú metódu analýzy veľkosti častíc. Ilustráciu zmeny charakteru difrakčných 

záznamov v dôsledku tepelne vyvolaného nárastu častíc anatasu ukazuje obr. 5. 36. 

 
Obr. 5. 36.  Difrakčné záznamy nanokryštalického anatasu priprave-
ného pri rôznych teplotách ohrevu s prislúchajúcimi hodnotami 
veľkosti častíc odvodenými pomocou Scherrerovej metódy. 
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5. 4. NETYPICKÉ PRÍPADY ANALÝZY ČASTÍC 

 

 I keď analýza veľkosti častíc zahrňuje vo väčšine prípadov metodiky, ktoré sú určené 

pre skúmanie objektov a produktov vytvorených na našej planéte, môžu sa využiť aj pri 

výskume mimozemských objektov. Takéto objekty možno z hľadiska ich dostupnosti  

rozdeliť na dve skupiny. Do prvej skupiny patria také, ktoré sú od Zeme natoľko vzdialené, 

že nie je možné ich fyzicky získať. Druhú skupinu vesmírnych objektov tvoria také, ktoré 

možno získať v podobe reálne dostupných vzoriek, alebo analýzu je možné realizovať na 

diaľku pomocou vyslaných prístrojov z bezprostrednej blízkosti týchto vzoriek. 

  

 

 
Obr. 5. 37. Orliu hmlovinu (M16) tvoria bizarné stĺpy plynu a prachu. Informácie o jej 
zložení sa získavajú z analýzy spektra emitovaného žiarenia.  
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 Informácie o nedostupných objektoch  sa získavajú výlučne zo spektrálnych 

meraní. Typickým príkladom sú hmloviny – obrovské zoskupenia plynu a prachu 

s veľkosťou niekoľkých desiatok až stoviek svetelných rokov (obr. 5. 37., 5. 38.). 

Najbližšie z nich sú od Zeme vzdialené asi 1500 svetelných rokov a žiarenie, ktoré 

vysielajú, pochádza jednak z rozptylu svetla blízkych hviezd na prachových časticiach 

a jednak zo žiarenia, ktoré je vybudené vysokoenergetickým žiarením týchto mladých 

vznikajúcich hviezd. Spektrálna analýza žiarenia pochádzajúceho z hmlovín poskytuje 

však informácie najmä o ich plynnej zložke. V dôsledku spinovej rotácie prachových častíc 

sa tieto v magnetickom poli sústreďujú v smere magnetických siločiar, čo je 

pravdepodobne príčinou ich združovania do viditeľných pruhov.  

 

 

 
Obr. 5. 38. Veľká hmlovina v Orióne je legitímny názov najväčšieho zoskupenia prachu 
a plynu v súhvezdí Orióna. Väčšina hmlovín vo vesmíre nie je pozorovateľná v oblasti 
viditeľného svetla. Veľká hmlovina v Orióne je však viditeľná vďaka svetlu mladých 
hviezd. Vďaka excitácii atómov a molekúl plynu hmloviny žiarením pochádzajúcim práve 
z týchto hviezd, možno zistiť, že hlavnú časť plynnej zložky hmloviny tvorí vodík, kyslík 
a dusík. Informácie o prachových časticiach hmloviny sú však veľmi obmedzené.   
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 Najznámejším príkladom druhej skupiny „získaných“ vesmírnych objektov sú 

vzorky mesačných hornín a vzorky mesačnej „pôdy“. Z Mesiaca sa doteraz doviezlo viac 

ako 700 kg mesačného materiálu v rámci vesmírneho programu Apollo a Luna. Jediným 

príkladom analýz vesmírnych materiálov na diaľku bol výskum povrchovej vrstvy hornín 

na Marse uskutočnený sondou Pathfinder v roku 1997.  

 Zvláštnou kategóriou vesmírnej hmoty je hviezdny prach. Tvoria ho častice 

s priemerom neprevyšujúcim niekoľko mikrometrov a obvykle ho tvoria grafitové alebo 

silikátové častice guľového tvaru s vrstevnatou štruktúrou. Hviezdny prach tvorí asi 

0,1 hmotnostného percenta celkovej hmotnosti galaxií. Pretože najväčšiu časť vesmírnej 

hmoty tvoria subatomárne častice a plyny, prachové častice predstavujú veľmi významný 

podiel kondenzovanej vesmírnej hmoty. Záujem o túto látku pramení najmä zo 

skutočnosti, že sa jedná o jeden z reziduálnych produktov rozpadu hviezd, ale zároveň aj 

o zárodočný materiál pre vznik hviezd nových. Vzorky mikroskopického vesmírneho 

materiálu sa získavajú záchytom na lietadlách letiacich vo výške približne 20 km. Takýmto 

spôsobom sa získavajú mikroskopické meteority. Druhým prípadom je využitie 

kozmických staníc. Zachytávanie mikroskopických častíc však naráža na nemalé 

problémy, ktoré nemajú obdobu pri odbere vzoriek na zemskom povrchu. Tieto problémy  

súvisia najmä s vysokou rýchlosťou týchto častíc. Tieto prachové častice majú rýchlosť  

pohybujúcu sa na úrovni desiatok kilometrov za sekundu a veľká zmena ich hybnosti na 

krátkej brzdnej dráhe spôsobuje tvarovú deformáciu častíc a zmeny ich zrnitostného 

zloženia. V dôsledku veľkého prehriatia častíc pri záchyte, existuje navyše aj veľké riziko 

zmeny fázového zloženia častíc a dokonca aj chemického zloženia, v dôsledku interakcie 

so záchytným materiálom. Uvedené problémy boli vyriešené záchytom prachu 

v špeciálnom  vysokopórovitom type oxidu kremičitého. Táto látka, známa pod názvom 

SiO2-aerogél, je schopná spomaliť častice prachu na brzdnej dráhe niekoľkých milimetrov 

bez identifikovateľných zmien častíc. Úspech tejto látky spočíva v tom, že častica sa 

spomaľuje  na veľkom počte jemných prekážok (ktoré tvoria základ jeho štruktúry) a ktoré 

sú od seba vzdialené od seba iba niekoľko desiatok nanometrov. V dôsledku toho, 

mechanický odpor proti prieniku častice, je veľmi nízky. Ďalšou významnou prednosťou 

tejto látky je nízka chemická reaktivita, ktorá zabraňuje chemickému znehodnoteniu častíc. 

Princíp záchytu vesmírneho prachového materiálu ukazuje (obr. 5. 39.).  
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Obr. 5. 39. Obrázok ukazuje princíp záchytu častíc hviezdneho prachu v SiO2-
aerogéle. Dolný obrázok:  detail reálne použitého záchytného zariadenia  na 
kozmickej lodi vyslanej v rámci kozmického projektu Stardust.  
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 Najdrahšia partikulárna látka, ktorá kedy bola na Zemi analyzovaná, je prachový 

materiál s hmotnosťou asi jedného mikrogramu, pochádzajúci z kométy Wild 2. (Táto 

kométa bude zo Zeme viditeľná v marci r. 2010.) Odber tejto látky bol cieľom vesmírneho 

programu Stardust, realizovaného vesmírnou agentúrou NASA (National Aeronautics and 

Space Administration). Hlavný argument pre realizáciu tohoto programu bola skutočnosť,  

že kométy možno považovať za výnimočný rezervoár rôzneho vesmírneho materiálu, 

ktorého vek môže dosahovať vek vzniku Slnečnej sústavy. Expedícia za začala 7. februára 

v roku 1999, keď z mysu Canaveral (USA) odštartovala raketa Delta II so zariadením pre 

odber prachového materiálu. Ten sa uskutočnil v januári roku 2004 po prelete 4,6 miliárd 

kilometrov. Padák so vzorkami pristál na Zemi 15. januára 2006. Obr. 5. 39. ukazuje časť 

zariadenia s blokmi SiO2-aerogélu. Obrázky 5. 40. až 5. 42. ukazujú vzorky zachyteného 

prachu a spôsob jeho separácie z aerogélu. Jeden z najdôležitejších výsledkov tohto 

experimentu sa týkal práve zrnitostného zloženia prachu. Analyzovaná vzorka obsahovala 

jednak malé sklovité častice, ktoré sú typické pre častice pochádzajúce z priestoru mimo 

Slnečnej sústavy, ale zároveň aj veľké kryštalické častice, ktorých pôvod je v skorých 

štádiách  vzniku Slnečnej sústavy. Najväčšia častica mala veľkosť približne 10 

mikrometrov. Získaná zmes obsahovala častice olivínu, pyroxénu, sulfidy železa a niklu 

a zároveň tepelne veľmi stabilné minerály, ktoré vznikli kondenzáciou z plynnej fázy 

a zahrňujú zlúčeniny titánu, vanádu a dusíka, ako aj veľmi jemné častice titánu, osmia, 

ruténia, wolfrámu a molybdénu.       

 

 

 
Obr. 5. 40 . Obrázok ukazuje dráhu častíc tvoriacich halo kométy Wild 2, 
zachytené v SiO2-aerogéle počas projektu Stardust.  
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Obr. 5. 41. Obrázok ukazuje častice pochádzajúce z kométy Wild 2, zachytené v SiO2-
aerogéle počas projektu Stardust. Šípky ukazujú smer pohybu častíc. V pravej časti sú 
vyobrazenia separovaných častíc. Ich priemerná veľkosť je asi 0,3 µm. Na analýze týchto 
častíc sa podieľal kolektív 170 vedcov z rôznych krajín a predstavujú najdrahšiu 
partikulárnu látku, ktorá bola doteraz analyzovaná na Zemi.  
  
 

 

 

 
Obr. 5. 42. Obrázky dokumentujú spôsob separácie prachových 
častíc hviezdneho prachu z SiO2-aerogélu. 
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5. 5. STRUČNÁ INFORMÁCIA O OSOBNOSTIACH, KTORÉ BOLI  
        SPOMENUTÉ V SÚVISLOSTI S DIFRAKČNÝMI METÓDAMI      
        ANALÝZY VEĽKOSTI ČASTÍC 
 

 
Joseph von Fraunhofer 

 

Joseph von Fraunhofer patrí k najvýznamnejším nemeckým 

fyzikom a je považovaný za zakladateľa spektroskopie hviezdnych 

telies. Narodil sa v roku 1787 v bavorskom Straubingu ako 

jedenáste a posledné dieťa sklárskeho majstra Franza Xavera 

Fraunhofera. Svoju životnú dráhu začal v manufaktúre na výrobu 

skla a vo veľmi krátkej dobe sa stal jedným z najlepších 

odborníkov na výrobu veľkých šošoviek a hranolov. Napriek 

tomu, že ako dieťa nenavštevoval žiadnu školu, vypracoval sa na 

významného vedca a konštruktéra optických prístrojov a ďalekohľadov. Skonštruoval 

niekoľko zariadení na presné rezanie skla a brúsenie šošoviek. Prvýkrát vypočítal vlnovú 

dĺžku rôznych farieb svetla. Pri testovaní šošovky (v r. 1814) spozoroval, že slnečné 

spektrum pretínajú tenké tmavé čiary. Pre pozorovanie týchto čiar zhotovil prvý presný 

spektrometer a z pozorovaných 524 sa mu podarilo zistiť vlnové dĺžky 324 čiar. Tmavé 

čiary v spektrách hviezd, ktoré sú spôsobené absorpciou žiarenia v chladných povrchových 

vrstvách hviezdy, a na základe ktorých možno presne určiť aj ich chemické zloženie, sa 

označujú ako Fraunhoferove čiary. V roku 1823 identifikoval tieto čiary aj v spektre 

hviezdy Sírius. Príčinu vzniku týchto čiar síce nepoznal, avšak svojim objavom sa zapísal 

do histórie spektrálnej analýzy. (Priamu príčinu vzniku spektier odhalili nemecký vedci 

R. W. Bunsen a G. Kirchhoff až v roku 1859.) Ako je známe, spektrálna analýza slúži dnes 

jednak na laboratórnu analýzu veľkého počtu rôznych látok, ale tiež na určenie zloženia 

rôznych nedostupných objektov, najmä však hviezd. Spektrá hviezd zároveň poskytujú 

informáciu o ich teplote a relatívnej rýchlosti vzhľadom k Zemi (Dopplerov jav.)  

K druhej najvýznamnejšej zásluhe J. Fraunhofera patrí objavenie difrakčnej mriežky 

a popis ohybu svetla pri prechode malými otvormi. I keď analýzou veľkosti častíc sa nikdy 

nezaoberal, s touto problematikou je zviazaný práve cez teóriu ohybu svetla na hranách 

malých otvorov. Jasný matematický model tohto javu ponúkol francúzsky inžinier 

 



 144 

Augustin Jean Fresnel v roku 1821 a to práve v tom istom roku, ako bola dánskym 

fyzikom H. Ch. Ørstedom prvýkrát zverejnená teória o elektromagnetickej povahe svetla.  

V roku 1819 sa J. Fraunhoferovi podarilo vyrobiť na tú dobu výnimočný objektív 

s priemerom 244 mm pre refrakčný ďalekohľad vo hvezdárni v Dorpade vo vtedajšom 

Rusku. (Dnes sa Dorpad volá Tartu a nachádza sa na území Estónska). Po prevoze bol 

refraktor kompletizovaný v roku 1824. Ďalekohľad pracoval so 175 až 700 násobným 

zväčšením a pomocou tohto ďalekohľadu zistil v nasledujúcich troch rokoch astronóm 

F. G. W. Struve vzdialenosť viac ako 3000 dvojitých hviezd. (Friedrich Georg Wilhelm 

von Struve – rusky Vasilyj Jakovlevič Struve, bol významný astronóm pôsobiaci na 

univerzite a observatóriu v Tartu a patril do päťgeneračnej rodiny významných nemecko-

baltských astronómov. Preslávil sa najmä objavmi a výskumom dvojitých hviezd. )  

J. Fraunhofer sa stal v roku 1823 členom Bavorskej akadémie vied a profesorom jej 

Fyzikálneho kabinetu. V roku 1824 bol povýšený do šľachtického stavu. Zomrel 7. júna 

v roku 1826 na tuberkulózu a je pochovaný v Mníchove. Jeho meno nesie mnoho 

nemeckých a svetových inštitúcií, najmä však škôl a vedeckých ústavov. V SRN bola 

založená veľká Fraunhoferova spoločnosť (presne: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 

der angewandten Forschung), ktorá združuje 56 vedeckých inštitúcií so širokospektrálnym 

odborným zameraním, zamestnávajúca približne 12 500 vedeckých a technických 

pracovníkov.  
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Gustav Adolf Feodor Wilhelm Ludwig Mie 

 

Skrátene „Gustav Mie“ bol významný nemecký fyzik a matematik. 

Narodil sa v roku 1869 v Rostoku. Študoval matematiku a fyziku na 

univerzite v Rostoku a v rámci štúdia absolvoval prednášky 

z chémie, zoológie, geológie, mineralógie, astronómie, logiky 

a metafyziky. Ako 22 ročný získal doktorát z matematiky na 

univerzite v Heidelbergu. Jeho vedecká dráha na poli teoretickej 

a experimentálnej fyziky pokračovala na univerzitách v Göttingene, 

Greifswalde, Halle a Freiburgu. Výpočty, týkajúce sa rozptylu 

elektromagnetického žiarenia na homogénnych dielektrických časticiach, urobil počas 

svojho pôsobenia v Greifswalde a v konečnej forme boli publikované v roku 1908. 

Termíny „Mieho rozptyl“ (Mie scattering) a „Mieho parameter“ (Mie parameter) sú 

najznámejšími výrazmi spojenými s jeho menom. Menej známou skutočnosťou je, že jeho 

meno nesie jeden z kráterov na povrchu Marsu. Okrem prác týkajúcich sa rozptylu svetla 

napísal aj niekoľko vedeckých článkov z oblasti elektromagnetizmu a teórie relativity. 

Zomrel 13. februára v roku 1957 vo Freiburgu.   

 

 

 


