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Abstrakt 

 Cílem této práce bylo zkoumat možné využití tenzidových organogelů v oblasti 

kosmetického průmyslu. Zaměřili jsme se hlavně na schopnost cukerných tenzidů vázat se 

s medicínskými (kosmetickými) oleji, a poté se za zahřívání přetvářet v organogely. Při 

přípravě cukerných tenzidů jsme se rozhodli používat transesterifikační metodu. Měli jsme za 

úkol ověřit její funkčnost a případně navrhnout různé modifikace tohoto procesu. Pomocí 

nukleární magnetické rezonance jsme u námi vyrobených cukerných tenzidů ověřili jejich 

chemickou strukturu.  

  

 

 

 

Abstract 

 The aim of this thesis was to investigate the possible using of surfactant organogels in the 

cosmetic industry. Mainly, we focused on the ability of sugar surfactants to bind with 

medical (cosmetic) oil. With further heating, we observed transformation to the organogels. 

During the preparation of sugar surfactants, we decided to use the transesterification method. 

Another target was to verify functionality of this method and then proposed modifications to 

this process. Using Nuclear Magnetic Resonance, we checked the chemical structure of our 

sugar-based surfactants.   
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1 ÚVOD 

 Tenzidy jsou nedílnou součástí našich životů.  Běžný uživatel se s nimi dostává do 

kontaktu každý den. Bez těchto látek, bychom si nebyli schopni vyprat špinavé oblečení, 

umýt ruce po práci, vyčistit automobil nebo odmastit hrnce po nedělním vydatném 

obědě. Tenzidy jsou látky, které obklopí nečistotu a oddělí jí od povrchu, na kterém uvízla. 

 Na jedné straně je více pozitivních vlivů tenzidů při odstraňování nečistot. A na té druhé je 

mnoho negativních vlivů po použití těchto látek. Tenzidy jsou schopné způsobit ve vodách 

a obecně v životním prostředí značné problémy. Mezi známé negativní vlastnosti tenzidů se 

řadí toxicita – mohou být jedovaté pro živočichy a životní prostředí obecně. Většina z nich se 

v přírodě velice dlouho a těžko rozkládá. 

 Tenzidy se mohou rozdělovat podle mnoha hledisek do několika skupin. Pro nás, jako 

spotřebitele, je důležité rozdělení dle iontového charakteru na neiontové a iontové tenzidy. 

Tato informace bývá uvedena na obalu kupovaných prostředků. Jako zodpovědní uživatelé 

těchto látek, bychom měli upřednostňovat takové čisticí prostředky, které obsahují hlavně 

neiontové tenzidy, které jsou pro přírodu nejméně zatěžující. Vyvíjejí se však stále účinnější 

tenzidy, které nejsou hrozbou pro životní prostředí, takové, které splní naše požadavky na 

efektivitu při čištění čehokoliv a zároveň si s nimi živá příroda hravě poradí. 

 Snažíme se nacházet i alternativní využití těchto látek. Příprava nových struktur 

a prostředků přináší další možná využití, přičemž důraz je kladen, na jejich již dlouho známé 

specifické vlastnosti, např. micelo – tvornost, dezinfekční účinnost na řadu bakterií a hub či 

strukturní podobnost s některými přírodními látkami. Od těchto vlastností se pak odvíjejí další 

možnosti použití např. micelárních katalyzátory, umělé membrány, či nejrůznější nové složky 

kosmetických, dezinfekčních či dekontaminačních prostředků. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tenzidy 

 Tenzidy jsou organické sloučeniny, někdy též nazývané povrchově aktivní látky (PAL) 

neboli surfaktanty. Tyto látky snižují povrchové napětí na rozhraní dvou fází. Pod pojmem 

fázové rozhraní si představme plochu, která rozděluje dvě fáze a to kapalina/kapalina, 

kapalina/pevná látka nebo kapalina/plyn. Jedna z těchto fází bývá vždy kapalná a slouží jako 

rozpouštědlo pro daný tenzid. Po rozpuštění se díky chemické struktuře tenzidu vytváří 

monomolekulární vrstva na rozhraní těchto fází, a dochází tak ke snížení mezifázové energie, 

což lze využívat v mnoha průmyslových odvětvích [1];[2]. 

2.1.1 Chemická struktura tenzidů 

 Chemická struktura všech povrchově aktivních látek vykazuje amfifilní charakter. 

Sloučenina se skládá ze dvou protichůdných částí, jedna má vysokou afinitu k rozpouštědlu 

a druhá je naopak rozpouštědlem odpuzována. Když je rozpouštědlem voda, mluvíme 

o hydrofilní a hydrofobní části (Obrázek 1). Pokud je tenzid v prostředí organických 

rozpouštědel, hovoříme o lipofilních a lipofobních strukturách [3];[4]. 

.  

Obrázek 1: Obecné schéma molekuly tenzidu 

 Hydrofobní část molekuly, která se orientuje směrem k nepolární fázi, je tvořena dlouhými 

uhlovodíkovými řetězci s obsahem 8 a více uhlíků, které mohou být rozvětvené a navíc 

mohou obsahovat benzenová jádra [5]. Tyto skupiny jsou dobře rozpustné v nepolárních 

rozpouštědlech [6]. S rostoucí délkou uhlovodíkového řetězce roste povrchová aktivita 

tenzidů, tento jev je doprovázen snižující se rozpustností látek ve vodě a směsi organického 

rozpouštědla a vody. 

 Hydrofilní část směřuje k polární části smáčeného povrchu, bývá tvořena funkčními 

skupinami jako např. sulfonovou, karboxylovou, sulfátovou, atd. [5]. Hydrofilní část má 

velkou afinitu k vodě a ve vodném prostředí je velmi hydratovaná. Funkce hydrofilní skupiny 
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přítomné v molekule tenzidu se zakládá na silném ovlivnění celkové polarity, rozdělení 

elektrického náboje a celkového iontového charakteru [6]. 

2.1.2 Dělení tenzidů 

 Dle polárního charakteru se tenzidy rozdělují na iontové a neiontové. Iontové povrchově 

aktivní látky ve vodném prostředí disociují, neiontové ne. Iontové surfaktanty můžeme dále 

rozdělit podle náboje na kationtové, aniontové a amfoterní látky [7];[8]. Celá klasifikace 

tenzidů je znázorněna na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Klasifikace tenzidů 

 Iontové 

  Aniontové – disociují za vzniku povrchově aktivních aniontů. Hlavními představiteli 

této skupiny jsou alkalické soli vyšších mastných kyselin. Skupina COO¯ je příčinou 

rozpustnosti ve vodě, uhlovodíkový řetězec představuje část nerozpustnou, která jej příčinou 

asociace.  

a) karboxylové kyseliny a jejich soli  

b) deriváty kyseliny sírové  

c) deriváty sulfonových kyselin  

d) deriváty kyseliny fosforečné 



 10 

 Kationtové – disociují za vzniku povrchově aktivních kationtů. Mezi představitele 

patří takové látky, které většinou obsahují kladně nabitý atom dusíku, např. soli čtyř-sytných 

amonných bází (cetrimoniumbromid-CTAB) nebo pyridinové sloučeniny substituované na 

atomech dusíku (cetylpyridiniumchlorid).  

a) kvarterní amonné soli – mají permanentní náboj  

b) aminy – náboj jen při nižších hodnotách pH  

c) sulfoniové, fosfoniové a arseniové zásady 

 Amfoterní – molekula obsahuje bazickou i kyselou funkční skupinu, takže náboj 

micely zde závisí na pH (např. lecithin).  

 Neiontové – nejsou schopné elektrolytické disociace, často se skládají z dlouhého 

uhlovodíkového řetězce s polárními, ale neionogenními skupinami na konci (hydroxylové, 

esterové skupiny), které zajišťují rozpustnost těchto sloučenin [9]. 

a) soli karboxylových kyselin a vícevazných kationtů  

b) alkoholy (s dostatečně velkou hydrofobní částí) 

c) estery  

d) ethery 

2.1.3 Micely 

 Po rozpuštění v rozpouštědle se tenzid orientuje na rozhraní dvou fází, hydrofilní částí 

směrem do polárního rozpouštědla a hydrofobní částí směrem ven. Dochází tak ke snížení 

povrchového napětí, které dále klesá s narůstající koncentrací tenzidu. V určité chvíli je 

mezifázové rozhraní plně obsazeno molekulami tenzidu. Dalším přidáním povrchově aktivní 

látky dojde k překročení takzvané kritické micelární koncentrace (CMC) a molekuly tenzidu 

se začnou seskupovat do organizovaných shluků nazývaných micel [10];[11].Ve snaze 

zaujmout energeticky výhodný stav se hydrofobní konce pojí k sobě dovnitř micely, aby 

nebyly v kontaktu s rozpouštědlem, tím vzniká jádro micely. Hydrofilní hlavy jsou na 

povrchu tohoto útvaru. Toto je umožněno slabými mezimolekulovými interakcemi mezi 

hydrofobními řetězci surfaktantů [12].  

 Kritická micelární koncentrace je jednou z nejdůležitějších charakteristik každého tenzidu. 

V oblasti CMC dochází k přeměně homogenní soustavy na heterogenní. Tento stav je ovšem 

vratný, pokud přidáme rozpouštědlo, soustava se opět zředí a micely zanikají [13]. Když je 

rozpouštědlem nepolární látka, vznikají obrácené neboli reverzní micely, jejichž jádro je 

tvořeno hydrofilními hlavami a hydrofobní řetězce tvoří obal, který je v kontaktu 

s rozpouštědlem (Obrázek 3) [14]. 
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Obrázek 3: Schéma micel 

 Zvýšíme-li koncentraci tenzidů v roztoku, nejprve dojde ke zvětšování kulovitých micel. 

Po dalším přidání se začnou shlukovat sférické micely rovnoběžně za sebou a v důsledku 

interakcí se vytvoří nové větší shluky, nazývané válcovité micely. A i tyto útvary se mohou 

dále shlukovat (Obrázek 4), se vzrůstající koncentrací se tvoří lamelární micely  [15]. 

 

 

Obrázek 4: Válcovité a lamelární uspořádání micel (prostorově) 

 

 Velikost CMC je ovlivněna mnoha faktory. Většinou se nachází v rozmezí 10
-5  

až 

10
-3

 mol·dm
–3

 [16]. Po vzniku micel dochází v roztoku ke změnám jeho fyzikálních vlastností 

(Obrázek 5). 
 

 

Obrázek 5: Změna fyzikálních vlastností s rostoucí koncentrací 
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 Závislost koncentrace tenzidu na určité vlastnosti vykazuje většinou v bodě CMC výrazný 

zlom. U iontových tenzidů se ke stanovení CMC používá vodivostní měření. Se zvyšující se 

koncentrací surfaktantu v roztoku vodivost lineárně stoupá až do bodu CMC. Poté s dalším 

zvyšováním koncentrace vodivost znovu roste lineárně, ovšem s menší směrnicí přímky. Další 

využívanou metodou, je měření povrchového napětí, které klesá s rostoucí koncentrací až do 

dosažení CMC. Pak už je pokles jen velmi pozvolný. Podobně je tomu u měření absorbance 

UV-záření pomocí spektrofotometru. Se zvyšující se koncentrací surfaktantu absorbance 

roste, ale po vytvoření micel se absorbance zvyšuje mnohem pomaleji. Dalším typem 

stanovení je například solubilizační metoda [17]. 

 Solubilizace je schopnost rozpouštět látky v daném rozpouštědle obvykle nerozpustné, 

nebo jen velmi málo rozpustné, a to přidáním jedné nebo více amfifilních sloučenin nad 

hodnotu kritické micelární koncentrace. Tato metoda nachází uplatnění ve farmaceutické 

technologii, která se často potýká s množstvím léčivých látek, které jsou ve vodném prostředí 

prakticky nerozpustné a vykazují tak nízkou biologickou dostupnost. Díky solubilizaci máme 

možnost do jádra micely zakomponovat hydrofobní látky. Pomocí ní, lze upravit lékovou 

formu vedoucí ke zvýšení rozpustnosti a tím i k dosažení potřebné terapeutické hladiny léčiva 

v organizmu. Micely tak mohou sloužit jako cílené nosiče léčiv [13]. 

2.2 Gel 
 Pod pojmem gel si v běžném životě představíme přípravek, který je složen 

z vysokomolekulárních látek, které mají rozdílné složení látky a rozpouštědla, odborně se 

nazývají hydrogely. Dle chemického názvosloví jsou gely tuhé nebo polotuhé soustavy, 

rosolovité povahy, připomínající, svojí pružností a zachováním svého tvaru při menším 

namáhaní, tuhou elastickou látku. Často vznikají rozpouštěním silně solvatujících látek 

v kapalině [18]. 

 Dle definice IUPAC je gel netekoucí koloidní nebo polymerní síť, která je rozšířená 

po celém objemu tekutiny [19]. Tato vnitřní struktura sítě, může být propojena buď 

fyzikálními vazbami (fyzikální gely) nebo chemickými vazbami (chemické gely). Důsledkem 

pak může být krystalizace, tvorba šroubovice, komplexů, atd.  

 Prakticky každá tekutina může být použita jako rozpouštědlo včetně vody a oleje. Gely 

většinou vykazují hustoty podobné těm látkám, kterými jsou tvořeny. Jedlé želé je praktický 

příklad hydrogelu s přibližnou hustotou vody.  
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2.2.1 Dělení gelů 

Na základě obsahu disperzního prostředí se gely dělí na:  

 Lyogely – gely, obsahující kapalné disperzní prostředí. Je-li disperzním prostředím voda, 

označujeme je jako hydrogely. Je-li disperzním prostředím organická kapalina, označujeme je 

jako organogely.  

 Xerogely – gely, neobsahující disperzní prostředí, tedy vzniklé jeho odstraněním. Vznikají 

např. vysušením lyogelů a obsahují pouze disperzní podíl.  

Nejčastěji však gely klasifikujeme na základě chování ve vysušeném stavu:  

 Reverzibilní gely – při vysušení dochází ke zmenšení jejich objemu a vzniku kompaktních 

xerogelů. Přijímáním disperzního prostředí, tzv. botnáním jsou xerogely schopny přecházet 

opět do původního stavu lyogelu. Těmito vlastnostmi disponují převážně makromolekulární 

gely. Reverzibilní gely mohou tedy vznikat gelatinizací roztoků vysokomolekulárních látek 

nebo již zmíněným botnáním xerogelu.  

 

Obrázek 6: Síťovitá struktura vysokomolekulárních gelů 

 Ireverzibilní gely – při vysušení nedochází ke zmenšení jejich objemu a získáváme tedy 

prakticky stejný objem, jako měl původní lyogel. Charakteristické pro tento typ gelů je vznik 

porézního xerogelu. Navzdory schopnosti sorbovat určité množství kapaliny při styku 

s disperzním prostředím, nedochází k návratu do původního stavu. Jedná se tedy o proces 

nevratný a tyto gely nejčastěji vznikají gelatinizací lyofobních solů [20]. 

 

Obrázek 7:  Ireverzibilní gel (a) s izometrickými částicemi, (b) s jehlicovitými částicemi, 

(c) s destičkovitými částicemi 
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2.2.2 Vlastnosti gelů 

 I když je disperzní prostředí kapalné, mají gely v důsledku svého uspořádání mechanické 

vlastnosti charakteristické pro tuhý stav. Gel odolává tečnému napětí do určité hodnoty 

tzv. kritického napětí. Před dosažením této hodnoty se chová jako elastické tuhé těleso. 

Hodnota závisí na počtu uzlů a na jejich pevnosti, čím více je vazeb mezi řetězci polymeru, 

tím rigidnější je vzniklá prostorová síť, naopak reverzibilní gely s kovalentními vazbami, 

které obsahují malý počet uzlů, jsou značně elastické. 

 Malé molekuly a ionty rozpuštěných látek se pohybují v disperzním prostředí téměř stejně 

rychle jako v odpovídajícím solu. Elektrická vodivost gelů zůstává téměř stejně vysoká jako 

v solu. I difuzivita nízkomolekulárních látek v gelu je téměř neměnná, i přestože prudce 

vzrůstá viskozita soustavy. Díky síťovité struktuře není difuzivita nízkomolekulárních látek 

téměř ovlivněna prouděním ani tepelnými konvekcemi. 

 Protože čerstvé gely nejsou v termodynamické rovnováze, probíhá u nich několik 

samovolných jevů. Během celého procesu tzv. stárnutí gelů roste počet styčných bodů 

a síťovitá struktura se smršťuje. Část původní kapaliny, pro kterou už v gelu není místo je 

vytlačována a oddělí se, tento jev se označuje jako synereze. Synereze je podporována 

zvýšením teploty anebo přídavkem elektrolytu. 

2.2.3 Botnání gelů 

 Botnání je proces, který probíhá pouze u reverzibilních gelů, dochází k pohlcování 

nízkomolekulárního rozpouštědla xerogelem. Ten tím zvětšuje svůj objem a vzniká tak lyogel, 

ve kterém pohlcovaná kapalina tvoří disperzní prostředí. Rychlost botnání vždy vzrůstá 

s teplotou a je ovlivněna také přítomností nízkomolekulárních látek a hodnotou pH. Botnání 

lze rozdělit na omezené a neomezené. 

 U omezeného botnání dochází k pohlcování kapaliny xerogelem, které se zastaví ve fázi 

elastického lyogelu a další kapalina již není pohlcována, i pokud je v přebytku. K omezenému 

botnání dochází v případě, že síť je tvořena kovalentními vazbami nebo je polymer s daným 

rozpouštědlem omezeně mísitelný. 

 U neomezeného botnání dochází k pohlcování kapaliny xerogelem za přítomnosti 

dostatečného množství rozpouštědla. Po dosažení určitého stupně nabotnání zanikají styčné 

body a jednotlivé makromolekuly přecházejí do roztoku. Neomezeně botnají xerogely 

s fyzikálními spoji [21].  
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2.3 Organogely 

Jsou to ve své podstatě lyogely s organickou kapalinou jako disperzním prostředím. 

Organogely můžeme charakterizovat jako polotuhé systémy složené z trojrozměrné sítě do 

sebe zapadajících vláken a kontinuální kapalnou organickou fází. Gel je připravován 

rozpouštěním gelační látky, obvykle v koncentraci 15% v zahřátém rozpouštědle. Po 

ochlazení se její rozpustnost snižuje. Gelační látka se začne shlukovat do agregátů, které 

pomocí fyzikálních interakcí tvoří síť. Obecně platí, že v přírodě jsou organogely 

termodynamicky stabilní a byly zkoumány jako matrice pro dodání bioaktivních látek a léčiv. 

Ve srovnání s jinými nosnými systémy na bázi lipidů, je prokázáno, že organogely jsou lepší, 

pokud jde o účinnost, proveditelnost a trvanlivost [22].  

2.4 Termogravimetrie 

Termogravimetrie je jednou ze základních metod termické analýzy. Principem měření je 

změna hmotnosti analyzovaného vzorku při jeho plynulém zahřívání nebo ochlazování. 

Změny hmotnosti se vyjadřují v závislosti na teplotě, resp. na čase pomocí 

termogravimetrických křivek.  

Změny hmotností látek při jejich zahřívání můžeme vyjádřit rovnicí (1). 

 𝑚𝐴𝐵(𝑠) = 𝑚𝐴(𝑠) + 𝑚𝐵(𝑔) (1) 

Při zahřívání dochází k uvolňování plynné složky, což zapříčiňuje snížení hmotnosti 

zkoumané látky. S těmito změnami se setkáváme např. u tepelného rozkladu. 

Může také docházet k opačným jevům, kdy látka při zahřívání zvýší svoji hmotnost. Rovnici 

změny hmotnosti (2). 

 𝑚𝐴(𝑠) + 𝑚𝐵(𝑔) = 𝑚𝐴𝐵(𝑠) (2) 

Příkladem mohou být oxidace neušlechtilých kovů, kdy vzniká oxid nebo hydroxid 

příslušného kovu [23]. 

2.4.1 Popis termogravimetrické křivky 

TG křivky podávají informace o složení zkoumaného vzorku, jeho tepelné stálosti, 

teplotním rozkladu a také o produktech vznikajících při rozkladu. 

Na ose x se vynáší čas (min), popř. teplota (°C, K) a na ose y hmotnost (mg nebo %).   

TG křivka ve svém průběhu obsahuje úseky, tzv. prodlevy a zlomy. Prodlevy jsou úseky, kdy 

ještě nedošlo k žádné změně hmotnosti vzorku. Zlomy naopak naznačují, že se analyzovaný 

http://147.33.74.135/knihy/uid_es-001/hesla/lyogel.html
http://147.33.74.135/knihy/uid_es-001/hesla/disperzni_prostredi.html
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vzorek začíná rozkládat (mění svoji hmotnost). Po dosažení určité teploty nastává další 

prodleva. Jednotlivé zlomy představují úbytky hmotnosti [24]. 

 

Obrázek 8: Popis zlomu na TG křivce (BCD-schod, B-počátek schodu, C-inflexní bod, 

D-konec schodu, Bi je počáteční teplota, Di je konečná teplota, FG je výška schodu, AB je 

přední základní čára, DE je zadní základní čára) 

2.4.2 Základní instrumentace 

Přístroje pro TG se skládají z elektrické pece, analytických vah, nosičů vzorků, zařízení 

pro měření a řízení teploty, systém pro zaznamenávání dat. 

Termováhy obsahují vážící mechanismus (pákové váhy, torzní váhy, pružinové váhy, 

elektromagnetické váhy) a regulátory teploty. Na vahách jsou umístěny nosiče vzorků, které 

zasahují do pece. 

 

Obrázek 9: Schéma termogravimetru 
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2.5 Nukleární magnetická rezonance 

 Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem 

umístěným v silném magnetickém poli poskytuje informace o struktuře zkoumané látky. Tato 

metoda je v chemii velmi důležitá a slouží jak ke studiu nízkomolekulárních látek, tak 

i k objasňování struktur velkých molekul z oblasti biologie a biochemie, např. bílkovin, DNA, 

RNA, atd.  

 Jak je patrné z názvu, NMR spektroskopie se zabývá chováním atomového jádra 

v magnetickém poli. Atomové jádro se v nejjednodušším případě skládá ze dvou částic, 

kladně nabitého protonu a elektricky neutrálního neutronu. Každá z těchto částic má důležitou 

vlastnost, která se nazývá spin. Zjednodušeně můžeme říct, že jde o směr rotačního pohybu 

částice. Hodnota spinu elementární částice (protonu nebo neutronu) může být +1/2 nebo 

–1/2. Součet spinů všech částic v jádře se nazývá jaderný spin. Tato charakteristika nám říká, 

jestli bude dané jádro vhodné pro NMR spektroskopii nebo ne. Pro vlastní měření jsou  

nejvýhodnější jádra se spinem +1/2, např. 
1
H, 

13
C, 

19
F, 

31
P atd.  

 

Obrázek 10: Schéma NMR spektrometru 

2.5.1 Určování struktury z NMR spekter 

 Poloha peaku v NMR spektru je dána rezonanční frekvencí daného jádra. Pokud bychom 

měřili soustavu izolovaných jader 
1
H získáme pouze jeden peak. V reálných vzorcích jsou ale 
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jádra součástí molekul, jsou obklopeny vazebnými elektrony, které se chovají jako 

malé lokální magnety, tím ovlivňují intenzitu vnějšího magnetického pole, která na tyto jádra 

působí. Proto se rezonanční frekvence jader mění v závislosti na chemickém okolí měřeného 

jádra. Chemický posun nalezneme na ose x a udává se v jednotkách ppm (parts per milion – 

miliontina). Hodnota chemického posunu je nezávislá na použitém přístroji. Každý peak ve 

spektru odpovídá jednomu chemicky neekvivaletnímu jádru ve sloučenině. 

 Pokud bychom měřili 
1
H-NMR spektrum hexanu, který obsahuje tři typy neekvivalentních 

protonů, získáme spektrum se třemi signály. Naproti tomu, nesymetricky substituovaný 

1–chlorhexan, bude mít signálů šest, protože kvůli substituci dojde ke snížení symetrie 

molekuly. Pokud je v molekule několik NMR aktivních jader, může dojít k interakci 

jaderných spinů, která se ve spektru projeví rozštěpením peaku na složitější soustavu [24].  

 

Obrázek 11: Ukázka 
1
H-NMR spektra 

2.6 Reologie 

 Termín reologie je odvozen ze dvou řeckých slov a to „rheo“, což znamená téci a „logos“ 

studovat. Zakladateli této mezioborové vědy jsou chemik Eugene Cook Bingham a stavební 

inženýr Markus Reiner. Tento vědní obor se zabývá studiem toku a deformace. Konkrétně 

studiem základních vztahů mezi silou a deformací v materiálech. Pomocí reometru je měřený 

vzorek deformován buď otáčením rotujícího senzoru, který může mít různý tvar – válec, 

kužel, deska, nebo oscilačními pohyby senzoru. Rotací senzoru dostáváme informace 

především o viskozitě a tokových vlastnostech daného vzorku, zatímco o míře elasticity 

vzorku dostáváme informace z oscilací senzoru [25]; [26]. 
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2.6.1 Reologie viskoelastických látek a gelů 

 Z reologického hlediska jsou gely typickým příkladem tzv. viskoelastických materiálů. 

Reometrické měření charakterizuje, nakolik je gel „tekutý“ nebo naopak „tuhý“. Projevem 

elasticity je pak zvýšení tzv. elastického modulu G´ nad tzv. viskózní modul G´´, který 

vypovídá o míře projevu viskózního charakteru chování látky. Prakticky každý reálný 

materiál je alespoň do určité míry viskoelastický a poměr těchto dvou modulů pak určuje míru 

převahy elastického resp. viskózního charakteru a jeho deformačního chování.  

 Moderní reometr by měl mít standardně funkci pro detekci použitého měřícího systému 

a automatický transfer všech kalibračních dat do ovládacího softwaru. V důsledku senzitivity 

určitých látek na vysoké teploty existuje pouze omezené množství temperačních systémů. 

Mnoho vzorků vykazuje změnu viskozity při změně teploty o 1°C  na zhruba 5 % a více. 

 Výstupem rotačních testů může být záznam viskozity v závislosti na intenzitě otáčení 

měřícího senzoru (tzv. toková křivka), přičemž ty tekutiny, u nichž se viskozita nemění, jsou 

tzv. newtonské. Řada látek však vykazuje chování nenewtonské, kdy viskozita je zprvu 

konstantní a vysoká při velmi malých zatíženích. Po zvýšení mechanického stresu viskozita 

velmi rychle klesá [21];[27];[28]. 

2.6.2 Měřicí systémy  

 Měřicí technologie používaná na získání reologických dat se nazývá reometrie. Důraz se 

zde klade na měřicí systémy, přístroje, testy a jejich analýzu. Jak kapaliny, tak i pevné látky, 

mohou být měřeny použitím rotačních a oscilačních reometrů [29].   

Systém deska-deska 

 Měřicí systém deska-deska (paralel plates, PP) se skládá ze dvou desek s rovným 

povrchem (Obrázek 12). Horní deska fungující jako rotor je obyčejná vrchní část měřicí 

geometrie a spodní deska je stacionární, připevněna k reometru. Rozměr vrchní desky je 

definován jejím poloměrem R. Pro vzdálenost h mezi deskami platí h<R [30].  

 

Obrázek 12: Schéma měřicí geometrie deska-deska 
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 Výhodou této měřicí geometrie je možnost měření vzorků obsahujících relativně velké 

částice nebo prostorové struktury (gely, pasty, elastomery), při nastavení větší mezery 

vyžadují viskózní a viskoelastické vzorky méně času na přípravu samotného měření (dochází 

k nižšímu napětí při nadávkování vzorku, tudíž čas relaxace může být kratší), čištění je velmi 

rychlé a jednoduché.  

 Nevýhodou je nekonstantní napětí, jelikož smyková rychlost se mění od nuly ve středu, po 

vyšší hodnoty při okraji, avšak tento fakt může být zanedbán u oscilačních testů při nízkých 

hodnotách deformace, která leží v lineární oblasti viskozity vzorku [29]. 

2.7 Medicinský (kosmetický) olej 

 Dnes na trhu najdeme nepřeberné množství olejů v mnoha podobách. Ty běžné i vzácnější 

se od nepaměti používají pro uchování krásy a zdraví a nic na tom nemění ani nejmodernější 

technologie a ingredience používané v moderní kosmetice. Oleje si získaly výsostné postavení 

ve zkrášlovacích rituálech ve většině kultur po celá tisíciletí. Hýčkají pokožku i vlasy bez 

zatížení, léčí, vyživují a zklidňují. Velkým plusem olejů je nejen jejich konzistence a dobrá 

snášenlivost, ale i jejich obsah. Najdeme v nich mastné kyseliny omega 3 a 6, často i aktivní 

antioxidační složky. Olejové přípravky můžeme používat na mytí, výživu, masáže i na 

provonění pokožky. Na každý typ pleti se najde vhodný olej. Čím jednodušší složení oleje, 

tím je daný produkt jemnější a pro pokožku snášenlivější [31].  

2.7.1 Olivový olej 

 Olivový olej, nazývaný také jako tekutý zázrak, je jednou z nejdravějších surovin na světě. 

Obsahuje železo, vápník, draslík, sodík, omega 3 a omega 6 nenasycené mastné kyseliny, 

vitamin E a vitamin K. Je vyhledávaný nejen pro konzumaci, ale také v léčitelství, farmacii 

a kosmetickém průmyslu.  

Kdy olivový olej pomáhá:  

 Prevence proti kardiovaskulárním onemocněním 

 Antiseptické účinky 

 Snižuje vysoký cholesterol 

 Zajišťuje lesk a pevnost vlasů, nehtů a pokožky 

 Zlepšuje trávení 

 Zlepšuje hojení ran a kožních chorob 

 Účinné detoxikuje organismus 

 Antibakteriální účinky 
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2.7.2 Konopný olej 

 Konopný olej je produktem z konopí setého. Tento olej má nejvyšší podíl účinných látek 

ze všech rostlinných olejů. Tedy je nejzdravější ze všech. Obsahuje bílkoviny, tuk, sacharidy, 

vlákninu, železo, vápník, zinek, sodík, hořčík, fosfor, draslík, mangan, omega 3, 6 a 9, 

vitamíny A, B, C a E. 

Kdy konopný olej pomáhá: 

 Antibakteriální účinky 

 Antiseptické účinky 

 Zvyšuje střevní mikroflóru 

 Urychluje metabolismus 

 Zabraňuje ukládání nadbytečného tuku do zásob 

 Odstraňuje z těla špatný tuk (cholesterol) 

 Zvyšuje pozornost a soustředěnost 

 Prevence kardiovaskulárních onemocnění 

 Normalizuje hladinu cukru v krvi 

 Pročišťuje a podporuje funkci jater 

 Prevence onemocnění nervového systému 

 Léčí kožní onemocnění a poranění 

 Upravuje hormonální změny – těhotenství, menopauza 

 

2.7.3 Kokosový olej 

 Kokosový olej je rostlinný olej získávaný z kopry, jader zralých kokosových 

ořechů, sklízených z kokosové palmy. V tropech je po celé generace hlavním 

zdrojem tuku ve výživě milionů lidí. Má různé uplatnění v průmyslu, medicíně 

a v potravinářství. Kokosový olej je velmi termostabilní, proto se výborně hodí 

na vaření a smažení. Kouřový bod, také označovaný jako bod přepálení, je okolo 180 °C. 

Díky stabilitě (zejména vzhledem k vysokému obsahu nasycených mastných 

kyselin) oxiduje jen pomalu a odolává proto žluknutí, má trvanlivost až dva roky. Obsahuje 

99% tuků, vitamíny E a K, vápník, fosfor, kyselinu laurovou, kyselinu linolovou, kyselinu 

olejovou a omega 6 mastné kyseliny. 

Kdy kokosový olej pomáhá:  
 Podporuje imunitu, resp. imunitní systém 

 Pomáhá na kožní choroby 

 Zajišťuje dobré hojení ran – obnovuje kůži 

 Zpomaluje projevy stárnutí (vrásky) 

 Zklidňuje a vyživuje pokožku 

 Podporuje trávení 

 Dodává energii postupně 

 Pročišťuje celý organismus 

 Antibakteriální účinky 

 Antiseptické účinky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olej#Potravin.C3.A1.C5.99sk.C3.A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kopra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kokosov%C3%BD_o%C5%99ech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kokosov%C3%BD_o%C5%99ech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kokosovn%C3%ADk_o%C5%99echoplod%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuky
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%BEiva
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Termostabilita&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sma%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kou%C5%99ov%C3%BD_bod&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mastn%C3%A1_kyselina#Nasycen.C3.A9_mastn.C3.A9_kyseliny_.28SAFA.29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mastn%C3%A1_kyselina#Nasycen.C3.A9_mastn.C3.A9_kyseliny_.28SAFA.29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Redoxn%C3%AD_reakce
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDluknut%C3%AD
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Teoretická příprava 

Tenzidy mohou sloužit jako stavební kameny pro řadu funkčních materiálů jako jsou 

vlákna, tekuté krystaly a gely (Obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Povrchově aktivní látky při umístění v kapalném prostředí, vedoucí ke vzniku 

produktů zobrazených na pravé straně 

V průmyslovém prostředí jsou zpracovávány plodiny na bázi cukrů, při jejich zpracování 

dochází ke vzniku chemických meziproduktů (například glukóza, sacharóza, cukerné 

alkoholy), které by mohly být dále modifikovány. Zvolené reakční schéma pracuje 

s cukernými alkoholy, jako je sorbitol ((2S, 3R, 4R, 5R) hexan–1, 2, 3 , 4, 5, 6–hexol) a jeho 

izomer, mannitol ((2R, 3R, 4R, 5R) hexan–1, 2, 3, 4, 5, 6–hexol). Cukry slouží jako 

univerzální výchozí materiály, protože lze snadno modifikovat jednu nebo více jejich 

hydroxylových skupin. Sorbitol nebo mannitol se nechá reagovat s vinylesterem odvozeným 

od mastných kyselin, pro vytvoření dvouocasého diesteru, tenzidu (Schéma 1).  

 

Schéma 1:  Reakce mannitolu a sorbitolu pro výrobu cukerného tenzidu 
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Produktem je dvouřetězcová povrchově aktivní látka. Komerční lipáza-Novozym 435 

(Candida Antarctica B imobilizovaná na akrylátové pryskyřici), jeden z mnoha bio-

katalytických proteinů z přírody, používá se pro regioselektivní trans-esterifikace primárních 

hydroxylových skupin cukrů. Musí se ovšem zabránit vniknutí vody do reakce, voda by totiž 

rozbila esterové vazby a podpořila tvorbu mastných kyselin, které reagují mnohem méně 

efektivně než vinylesterové deriváty.  

Bezpečnost: 

Vinylester mastné kyseliny a aceton jsou těkavé kapaliny, organická rozpouštědla, 

se kterými je nutné zacházet v rukavicích a s ochrannými brýlemi.  Všechna činidel by měla 

být uchovávána v digestoři po celý průběh manipulace s nimi. Laboratorní kleště by měly 

sloužit k pevnému držení skleněné lahvičky při zahřívání.  Lahvička musí zůstat v klidu, při 

ochlazování zpět na pokojovou teplotu [32]. 

3.2 Praktické provedení 

Tabulka 1: Seznam používaných chemikálií 

Název chemikálie Výrobce Čistota Registrační číslo Číslo šarže 

D–mannitol Sigma–Aldrich neuvedeno 69-65-8 BCBQ6677V 

D–sorbitol Sigma–Aldrich 99% 50-70-4 MKBW7188V 

Vinyl n–oktanoát TCI >99.0% 818-44-0 BGQONNH 

n–hexan Penta 99% 601-037-00-0 2105050516 

Aceton Penta čistý 606-001-00-8 1906090616 

Novozym 435 Sigma–Aldrich neuvedeno 9001-62-1 SLVP0766V 

3.2.1 Laboratorní vybavení: 

Kádinky (různé objemy), odměrné válce, Petriho misky, skleněné tyčinky, špachtle, 

laboratorní kleště, váženky, laboratorní stojany (2ks), držáky na chladiče (2ks), nuče s fritami 

(2ks), gumové těsnění, odsávací baňka, pojistná a promývací nádoba, tlustostěnná hadice, 

automatická pipeta (250 μl), pipetovací špičky, skleněné injekční lahvičky 

3.2.2 Přístroje a aparatura:  

Předvážky, analytické váhy, třepačka s vlastním ohřevem, vodní vývěva, elektrická 

ploténka, sušárna 
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Obrázek 14: Aparatura pro filtraci za sníženého tlaku (nuč s fritou) 

 

3.2.3 Přesný pracovní postup výroby: 

 Publikovaný návod byl velmi strohý, v některých krocích nejasný. Z tohoto důvodu bylo 

nutné postup pozměnit a určité části experimentu lépe specifikovat. Jednotlivé kroky, které 

vedly k vytvoření přesného návodu, jsem podrobněji popsala v příloze této bakalářské práce 

s názvem: „Navrhování funkčního postupu práce“. Pro lepší přehlednost jsem mnou upravený 

postup zařadila již do této části práce. 

 

1. 0,4 g mannitolu nebo sorbitolu a 0,85 ml vinylesteru kyseliny kaprylové (vinyl  

n-oktanoátu) se nechá reagovat s 0,3 g  Novozymu 435 v 50 ml acetonu (vysušeného 

molekulovými síty 5A).  

2. Reakční směs se inkubuje při 300 otáčkách za minutu na rotační třepačce nastavené na 

teplotu 50°C po dobu 48 hodin.  

3. Vznikne bílo-šedý roztok v němž je okem patrný katalyzátor. Směs se následně filtruje za 

sníženého tlaku přes nuč s fritou. 

4. Odfiltrovaná pevná lipáza se následně třikrát promyje acetonem a nechá se vyschnout.  

5. Filtrát se smíchá s 25 ml hexanu a zahřeje se až do vzniku prvních krystalků, poté se směs 

ochladí pod tekoucí vodou a vysrážené bílé krystalky se znovu přefiltrují přes nuč. 

6. Filtrát č. 2 se opět smíchá s 25 ml hexanu, samovolně se vysráží další bílé krystalky, které 

opět odfiltrujeme. 

7. Pracovní postup z bodu č. 6 ještě jednou zopakuje. Vyizolovaný bílý prášek (produkt) je 

syntetizovaná povrchově aktivní látka, která se použije spolu s olejem jako výchozí 
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materiál pro tvorbu samoorganizujícího se organogelu. Použijeme tradiční metodu 

zahřívání a chlazení.  

8. Do malé skleněné injekční lahvičky se vloží 15 mg amfifilní látky, přidá se 250 μl oleje, 

a toto celé se postaví do sušárny nastavené na 130°C. 

9. Zahřívá se až do rozpuštění tenzidu v oleji, poté lahvičku vyndáme a necháme volně 

zchladnout na pokojovou teplotu. 

10. Po vychladnutí směsi se skleněná lahvička obrátí dnem vzhůru, aby se zjistilo, zda obsah 

v lahvičce díky gravitaci teče, či nikoli. Pokud obsah lahvičky nestéká, je potvrzeno 

zgelovatění kapaliny.  Povrchově aktivní látka spolu s rozpouštědlem vytvořily vláknité 

struktury v kapalině, vznikla tedy trojrozměrná síť – organogel. 

 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE  

Strukturní vzorce cukerných tenzidů: 

 

 D – mannitol dikaprylát 

CH3 O
O CH3

O

O OH

OH OH

OH  

 D – sorbitol dikaprylát 

CH3 O
O CH3

O

O OH

OH OH

OH  

Tabulka 2: Tabulka výsledků 

 D-mannitol + Novozym 435 D-sorbitol + recyklovaný Novozym 435 

Navážka 0,4 g 0,40 g 

Výtěžek 0,3 g 0,18 g 

Rozdíl 0,1 g 0,22 g 

Výtěžek 86,56 % 51,93 % 

 

Oba vyrobené cukerné tenzidy byly bílé sypké prášky, bez jakékoliv vůně. 

Mr C6H14O6 (D – mannitol) = 182,17 g/mol 

Mr C6H14O6 (D – sorbitol) = 182,17 g/mol 

Mr C22H42O8 (D – mannitol dikaprylát) = 420,54 g/mol 
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𝑚𝑀𝐴𝑋 𝐶22𝐻42𝑂8 =
𝑚 𝐶6𝐻14𝑂6 ∙ 𝑀𝑟 𝐶6𝐻14𝑂6 ∙ 2

𝑀𝑟 𝐶22𝐻42𝑂8
=

0,4 ∙ 182,17 ∙ 2

420,54
= 0,3466 𝑔 

 

Maximální teoreticky možný výtěžek je 0,3466 g.  

 

𝑥 =
𝑚𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á

𝑚𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘á
∙ 100 =

0,3

0,3466
∙ 100 = 86,56 %            𝑥 =

𝑚𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á

𝑚𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘á
∙ 100 =

0,18

0,3466
∙ 100 = 51,93 % 

 

 Při výrobě produktu z nového katalyzátoru se mi podařilo získat 0,3 g cukerného tenzidu, 

což odpovídá 86,56 %. Pokud jsem vyráběla produkt z recyklovaného katalyzátoru, podařilo 

se mi získat výtěžek 0,18 g, což odpovídá 51,93 %. Menší výtěžek při recyklované výrobě si 

odůvodňuji tím, že katalyzátor nebyl uchováván v ledničce, ale byl ponechán při pokojové 

teplotě. Ztráty nastaly ulpíváním látky na laboratorním skle a také při manipulaci 

s produktem. 

 Pro potvrzení struktury cukerných tenzidů byla použita 
1
H-NMR, vzorky byly měřeny na 

Masarykově univerzitě. Jako rozpouštědlo byl zvolen dimethyl sulfoxid (DMSO). V Příloze je 

pro lepší orientaci ve spektrech přiložen původní graf cukerných tenzidů z výchozího článku 

(Graf 55). Díky NMR spektrům byla potvrzena shoda v obou strukturách, jediný nepatrný 

rozdíl mezi originálními spektry a mými grafy byl v tom, že mé vzorky v sobě obsahovaly 

více navázané vody, zřejmě nebyly dostatečně vysušené. 

  

 

Graf 1: 
1
H-NMR spektrum D-mannitol dikaprylátu 
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Graf 2: 
1
H-NMR spektrum D-sorbitol dikaprylátu 

 Dalším krokem v mojí práci bylo vyzkoušet, zda-li se cukerné tenzidy budou rozpouštět 

a vázat s vybranými oleji. Pro toto zkoumání byla využívána tradiční metoda zahřívání 

a chlazení (viz. Praktické provedení-Přesný pracovní postup výroby). Jak je vidět na 

obrázcích, organogely se podařilo vytvořit velmi snadno. Všechny vzorky byly dány na 

reologické měření. 

 

 

Obrázek 15: D-sorbitolový organogel z olejů 1) konopný olej, 2) kokosový olej, 3) olivový olej 
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Obrázek 16: D-mannitolový organogel z olejů 1) olivový olej, 2) kokosový olej, 3) konopný 

olej 

Dle reologického měření se závislost modulů na frekvenci blížila typické závislosti pro tuhé 

látky, tj. moduly se měnily s frekvencí jen velmi málo. Vyšší hodnota elastického modulu, 

v prakticky celém rozsahu frekvencí, ukazovala na převahu elastického chování nad 

viskózním, tím byl potvrzen gelový charakter. 

 

Graf 3: Závislost modulů na frekvenci, vzorek D-sorbitol dikaprylát a kokosový olej 
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Chování ostatních vzorků, při reologickém měření, bylo téměř shodné. Grafy dokládající 

pravdivost toho tvrzení byly vloženy do přílohy této bakalářské práce.  

Pro lepší srovnání vlastností všech vzorků byl vytvořen graf č. 4, ze kterého bylo patrné, že 

čím vyšší byl modul, tím tužší byl vzorek. U vzorků č. 5 a 6 začal modul ve vyšších 

frekvencích růst, to bylo způsobeno odlišností těchto vzorků, ukazující na jejich ztužení se 

zvýšením deformační frekvence. 

 

Tabulka 3: Přehled vzorků 

označení vzorek 

vzorek 1 D-sorbitol dikaprylát + konopný olej 

vzorek 2 D-mannitol dikaprylát + konopný olej 

vzorek 3 D-sorbitol dikaprylát + kokosový olej 

vzorek 4 D-mannitol dikaprylát + kokosový olej 

vzorek 5 D-sorbitol dikaprylát + olivový olej 

vzorek 6 D-mannitol dikaprylát + olivový olej 

 

 

 

Graf 4: Závislost modulů na frekvenci, všechny vzorky 

 

 

 

100

1000

10000

100000

1000000

0,01 0,1 1 10 100

k
o
m

p
le

x
n
í 

m
o
d
u
l 

(P
a)

 

frekvence oscilací (Hz) 

vzorek 1

vzorek 2

vzorek 3

vzorek 4

vzorek 5

vzorek 6



 30 

5 ZÁVĚR 

 Všechny cíle mé bakalářské práce byly splněny. Transesterifikační metodou se mi podařilo 

vyrobit oba cukerné tenzidy: D – mannitol dikaprylát a D – sorbitol dikaprylát. Výtěžky byly 

při výrobě s nepoužitým katalyzátorem 86,56 % a při výrobě s použitím recyklovaného 

katalyzátoru 51,93 %. Poté byla pomocí 
1
H–NMR spekter ověřena jejich chemická struktura.  

Výsledné grafy potvrzují, že se mi podařilo vyrobit cukerné tenzidy s požadovanou 

chemickou strukturou.  

 Dále jsem zkoumala schopnost cukerných tenzidů vytvářet spolu s oleji organogely. 

K tomuto účelu jsem používala klasickou metou zahřívání a chlazení. Podařilo se mi vyrobit 

vzorky z obou cukerných tenzidů. Zkoušela jsem je mísit se třemi druhy olejů (konopný, 

olivový a kokosový olej).  Ve všech vzorcích mi vznikla trojrozměrná síť-organogel. Poté 

byly vzniklé organogely podrobeny reologickému měření.  

 Z výsledků reologie organogelů jsem si ověřila, že se všechny zkoumané vzorky chovaly 

velmi podobně. Byl potvrzen gelový charakter látek. 

 Pokud bych měla navrhnout pokračování ve zkoumání cukerných tenzidů, zaměřila bych 

se na zdokonalení výroby a zlepšení funkčnosti recyklovaného katalyzátoru. Domnívám se, že 

je zde velký potenciál v možném budoucím využití těchto cukerných tenzidů, zejména 

v oblasti medicíny a ekologie, kde by mohly být součástí technologií k dekontaminaci 

životního prostředí, např. k odstraňování olejových map ze silnic a při rekultivaci zamořených 

vodních ploch a kontaminovaných zemin. Myslím si, že by mohly expandovat i do jiných 

oblastí spojených s lidskou činností. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

7.1 Seznam použitých zkratek 

PAL    povrchově aktivní látka 

CTAB    Cetrimoniumbromid 

CMC     kritická micelární koncentrace 

TG    termogravimetrie 

NMR    nukleární magnetická rezonance 

DMSO    dimethyl sulfoxid 

7.2 Seznam použitých symbolů  

 G´   elastický modul 

 G´´   viskózní modul 

 R   poloměr desky 

 h   vzdálenost mezi deskami 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Grafy 

 

Graf 5:Výchozí 
1
H-NMR spektrum mannitol dikaprylátu a sorbitol dikaprylátu 

 

Graf 6: Závislost modulů na frekvenci, vzorek D-sorbitol dikaprylát a konopný olej 
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Graf 7: Závislost modulů na frekvenci, vzorek D-mannitol dikaprylát a konopný olej 

 

Graf 8: Závislost modulů na frekvenci, vzorek D-mannitol dikaprylát a kokosový olej 
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Graf 9: Závislost modulů na frekvenci, vzorek D-sorbitol dikarylát a olivový olej 

 

Graf 10: Závislost modulů na frekvenci, vzorek D-mannitol dikaprylát a olivový olej 
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8.2 Navrhování funkčního postupu práce 

 Po přečtení předlohy k mé praktické časti práce, vše vypadalo, že experimentování půjde 

hladce od ruky. Ovšem jak se říká: „Není všechno zlato, co se třpytí“. První problémy se 

dostavily ještě před samým začátkem. 

Specifikovala jsem požadované pomůcky a chemikálie, které mi byly poté fakultou 

poskytnuty. K mojí velké radosti přišla třepačka s vlastním ohřevem, na pohled vypadala, že 

práce s ní bude velmi snadná, ale po nasazení držáku zkumavek jsem zjistila, že originální 

dodávaný kryt nesahá ani do poloviny stojánku, a tudíž ho není možné uchytit, a ani pod ním 

udržet nastavenou teplotu. S tímto počátečním zklamáním jsem se podělila  se svými přáteli. 

Jeden z nich dostal zajímavý nápad, nechat vytisknout nový kryt odpovídajících rozměrů 

a podobných vlastností na 3-D tiskárně. Tato myšlenka se mi zalíbila a rozhodla jsem se ji 

uskutečnit. 

A)  B)  

Obrázek 17: A) 3D tiskárna Prusa i3 B) Třepačka s vlastním ohřevem a novým krytem

 

K tomuto účelu jsem použila 3D tiskánu Prusa i3 a jako materiál pro tisk jsem zvolila žlutou 

polylaktidovou tiskovou strunu. Nyní už mi nic nebránilo začít s vlastními pokusy.  

 Pokus č. 1 byl zahájen s D – mannitolem. Dostala jsem se do fáze, kdy po přilití 25 ml 

hexanu do filtrátu se v roztoku měly vysrážet bílé krystalky produktu. K tomuto jevu bohužel 

nedošlo. Po několikerém opětovném přezkoumání pracovního postupu jsem nepřišla na 

chybu, která by mohla způsobit nezdar experimentu. Po úvaze jsem se rozhodla požádat 

o konzultaci a případnou radu vedoucího bakalářské práce. Při společném prozkoumání mého 

experimentu, jsme objevili teoretickou možnost negativního vlivu skryté vody na průběh 

chemické reakce. Voda obsažená v chemických látkách by totiž rozbila esterové vazby 
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a podpořila tvorbu mastných kyselin, které ale reagují mnohem méně efektivně, než 

vinylesterové deriváty. Zaměřila jsem se tedy na vodu, jako na látku negativně ovlivňující 

můj experiment. 

Jedním ze zdrojů možné kontaminace vstupních látek vodou bylo teoreticky nedokonale 

suché laboratorní sklo a používané pomůcky.  

 Pokus č. 2 byl proto prováděn s dokonale vysušenými laboratorními nádobami 

a pomůckami. Přesto se experiment č. 2 zastavil ve stejné fázi jako ten předchozí. 

Kontaminaci vodou z externího zdroje (laboratorní sklo a pomůcky), jsem jako důvod 

neúspěchu vyloučila a považovala jsem zvolený pracovní postup za správný. Za další 

případný zdroj vody, který by mohl ovlivnit průběh chemických reakcí, jsem podezírala 

vstupní chemikálie. Proto jsem provedla důkladnou kontrolu všech používaných látek na 

přítomnost H2O. Vycházela jsem z údajů poskytnutých výrobci jednotlivých látek. Zjistila 

jsem, že používaný aceton má deklarovaný obsah max. 0,05% vody. U ostatních látek nebyl 

v technickém listu uveden obsah vody. Po další konzultaci s vedoucím práce jsem se rozhodla 

vysušit aceton pomocí molekulových sít 5A, která ale v danou chvíli nebyla k dispozici, 

a proto byla bez prodlení objednána u firmy Sigma–Aldrich.  

 Mezi tím, jsem nadále pokračovala v ověřování přítomnosti vody u dalších chemikálií. 

Rozhodla jsme se podrobit termogravimetrické analýze dvě chemikálie, u kterých nebylo 

možné běžnými postupy vyloučit přítomnost vody. Tyto látky jsem za asistence laborantky 

analyzovala termogravimetrickou analýzou.  

 

Graf 11: TG křivka D-sorbitol 
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Graf 12: TG křivka D-mannitol 

Výsledky analýz potvrdily, že uvedené vzorky neobsahují skrytou H2O a tudíž by neměly 

bránit ve vysrážení cukerných tenzidů. 

 Ihned po obdržení požadovaných molekulových sít (5A) a seznámení se se zásadami jejich 

bezpečného používání, jsem přistoupila na samotné vysušování acetonu dle doporučeného 

dávkování.   

 Přes veškerou snahu o eliminaci vlivu vody na chemickou reakci se pokus č. 3 nezdařil. 

Experiment se opět zastavil ve stejné fázi, jako pokusy předcházející.  

 Prvotní nezdary mě nezlomily a rozhodla jsem se pokračovat v započatém 

experimentování změnou výchozího cukru z D–manitolu na D–sorbitol. 

 Přistoupila jsem k pokusu s pořadovým číslem 4 a opět v kritické fázi nedošlo k tvorbě 

požadovaného cukerného tenzidu. Zklamání z dosavadních neúspěchů začínalo nabírat na 

intenzitě a tak jsem se znovu vrátila k počáteční teoretické části experimentu a opět vyhledala 

všechny dostupné materiály týkající se této problematiky. Opakované intenzivní prostudování 

a vzájemné porovnání získaných informací, spolu s praktickými zkušenostmi ze školních 

laboratorních cvičení mě přivedlo na nápad použít varnou desku.  
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Obrázek 18: Varná deska, která zachránila experiment 

  V pokusu č. 5 došlo, po odpaření části rozpouštědla, k tvorbě požadovaných bílých 

krystalků. V návalu pozitivních emocí z podařeného experimentu jsem však provedla 

školáckou chybu, použila jsem Büchnerovu nálevku s nevhodně zvoleným filtrem, který se po 

nalití roztoku do nálevky rozložil a kontaminoval mi tak možný výsledný produkt. Během 

chvíle jsem nadějný experiment odsoudila k dalšímu nezdaru. Přesto mě tento pokus posunul 

o velký krok kupředu a zároveň mě poučil o vlivu lidského faktoru na celkový výsledek 

práce. 

 Následující pokus č. 6 již proběhl bez komplikací a bylo dosaženo kýženého výsledku – 

získání cukerného tenzidu. 

 Důkladná teoretická příprava, praktické znalosti a dovednosti získané v laboratoři 

a důsledné dodržení vstupních parametrů chemikálií vstupujících do reakce, byly díly 

skládačky, které vedly k úspěšnému experimentu s pozitivním výsledkem – získání cukerného 

tenzidu s odpovídající konzistencí. 

  


