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Abstrakt 
Cílem práce bylo připravit kysele a zásaditě katalyzované organické gely, podrobit je různým 

metodám sušení a po jejich pyrolýze charakterizovat a porovnat měrný povrch takto vzniklých uhlíkatých 
aerogelů. Konkrétně se jedná o aerogely sušené v horkovzdušné sušárně, pod infralampou, v mikrovlnné 
troubě, při pokojové teplotě a s absencí sušení. Sekundárně byl kladen důraz na časovou efektivitu 
sušícího procesu. Metodou adsorpce/desorpce N2 bylo zjištěno, že zásaditě katalyzované uhlíkaté aerogely 
dokáží udržet relativně vysoký měrný povrch 699 – 860 m2 g-1 bez ohledu na zvolenou metodiku sušení. 
Naopak křehká struktura kysele katalyzované formy je silně závislá na zvoleném typu sušení, přičemž 
měrný povrch se pohybuje od 244 do 802 m2 g-1. Mikrovlnné sušení se projevilo jako časově nejméně 
náročnější, konkrétně 17 a 45 min, pro kysele a zásaditě katalyzované uhlíkaté aerogely. 
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Úvod 

Uhlíkaté aerogely jsou unikátní skupinou uměle připravených uhlíkatých materiálů 
tvořených nanočásticemi a nanopóry, které je možno připravit za účelem přesně definovaných 
povrchových, vodivostních a tepelných vlastností, či v dané hustotě nebo tvaru (ve formě 
monolitů, prášků, tenkých filmů). Připravují se sol-gel polykondenzací vhodných organických 
monomerů jako je např. resorcinol a formaldehyd za vzniku organického gelu [1, 2]. Takto 
zformovaná pevná struktura, je vyplněná kapalnou fází, která je prostřednictvím procesu sušení 
nahrazena vzduchem za vzniku organického aerogelu, ten následně skrz pyrolýzní proces 
přechází v uhlíkatý aerogel [3]. Jelikož hlavní komponentou těchto materiálů je vzduch 
rozptýlený v jeho pevnolátkové struktuře a tvoří přes 95 obj. % aerogelu, jedná se o materiály 
s extrémně nízkou hustotou, otevřenými póry, velkým vnitřním povrchem a elektrickou 
vodivostí, což je předurčuje pro široké aplikační spektrum v podobě adsorbentů, nosičů 
katalyzátorů, superkondenzátorů, nebo jako náplň do HPLC kolon [3 - 5].  

Použitím CO2 superkritické metody sušení gelů se nelze vyhnout technicky a ekonomicky 
náročným procesům. Z tohoto důvodu existuje snaha připravit aerogely za subkritických 
podmínek např. v sušárně, prostřednictvím infračerveného záření nebo mikrovln, či jen prostým 
vypařováním na vzduchu při pokojové teplotě [4]. Problémem ovšem je, že za subkritických 
podmínek sušení dochází vlivem kapilárních sil v pórech ke zhroucení struktury a ztrátě měrného 
povrchu [4, 6]. 

Cílem této práce je tedy podrobit dva typy organických gelů výše uvedeným sušícím 
procesům. Účinnost jednotlivých procedur sušení dát následně do souvislosti s  parametry 
měrného povrchu uhlíkatých aerogelů (použitím metody dynamické adsorpce/desorpce N2) a 
zohlednit dobu metodik sušení.  
 
Materiál a metody 



Veškeré chemikálie byly použity o čistotě p.a. Příprava RFB gelu spočívala v rozpuštění a 
rozmíchání 16,50 g resorcinolu v 16,22 g roztoku formaldehydu (37 hm. %). K takto připravené 
homogenní směsi byl přidán katalyzátor v podobě 15,20 g HCl (3,6 hm. %) a 49,91 g destilované 
vody. Směs byla promíchána a vpravena do skleněných trubiček utěsněných gumovou zátkou. Po 
24 h byl gel vytlačen z trubičky ven, nařezán na cca 1,5 cm dlouhé válečky a specificky sušen. 
Obdobně probíhala příprava zásaditě katalyzovaných gelů s tím, že bylo použito 16,50 g 
resorcinolu, 24,32 g formaldehydu (37 hm. %), jako katalyzátor pak 8,00 g roztoku Na2CO3 (0,1 
hm. %) a 14,93 g destilované vody. Další proces přípravy byl totožný s výše uvedeným s tím 
rozdílem, že polykondenzace probíhala v sušárně při zvýšené teplotě 70 °C po dobu 24 h.  

Získané organické gely byly sušeny následujícími metodami. Sušení v horkovzdušné 
sušárně (výrobce Memmert) probíhalo za konstantní teploty 70 °C a na základě předešlých 
experimentů byla zvolena doba sušení 48 h. 

Při sušení infračerveným zářením (lékárenská infralampa zn. Heros, typ IL1) byla 
nastavena vzdálenost vzorku od žárovky (zn. Philips, 250 W) na 31 cm, délka procesu sušení pak 
činila 24 h s výjimkou jedné sady gelů, které byly pod infralampou po dobu 1,5 h pouze z důvodu 
předsušení, po kterém následoval mikrovlnný proces sušení. 

Pro mikrovlnné sušení byla použita běžná kuchyňská mikrovlnná trouba (zn. Sencor, 
model SMW 5020), jejíž výkon byl nastaven na 160 W. Vzhledem ke kumulaci vlhkosti 
v prostoru mikrovlnné trouby a lokálnímu přehřívání vzorků, které mělo za následek jejich 
občasné vzplanutí, probíhal samotný proces sušení přerušovaným způsobem v tom smyslu, že u 
„kyselých“ gelů byl proces sušení vždy po 5 min. přerušen, dveře mikrovlnné trouby byly na 1 
min. otevřeny a Petriho miska s gely z jejího prostoru vyňata. Tato fáze byla opakována celkem 
3x. U „zásaditých“ gelů pak následovaly celkem 4 fáze (8 min. mikrovlnné sušení, 2 min. 
expozice na vzduchu). 

Sušení na vzduchu probíhalo při pokojové teplotě a doba sušení nebyla sledována. V 
rámci poslední sady gelů byl celý proces sušení zcela vypuštěn a vlhké gely byly rovnou vloženy 
do pyrolýzní pece a zpyrolyzovány. 

Příprava uhlíkatých aerogelů pak probíhala v pyrolýzní peci (HP servis). Jako inertní plyn 
byl použit N2 o průtoku cca 200 cm3 min-1, přičemž veškeré vzorky byly odplyněny po dobu 0,5 
h při 100 °C. Rychlost ohřevu činila 10 °C min-1 na maximální dosaženou teplotu 500 °C, která 
byla držena na konstantní hodnotě po dobu 1 h. 

K vlastnímu měření vnitřního povrchu byl použit chromatograf CHROM4 (Laboratorní 
přístroje, Praha, a.s.). U tohoto přístroje lze očekávat 95 %ní interval spolehlivosti ± 15 %. Tuto 
chybu zohledňují chybové úsečky vyobrazené na obr. 1. 
 
Výsledky a diskuse 

Závislost jednotlivých typů sušení na velikosti měrného povrchu je popsána na obr. 1. 
Předem je však nutno upozornit, že s ohledem na omezenou přesnost přístroje (15 %ní chyba) je 
srovnání povrchových vlastností do jisté míry diskutabilní. 

V případě gelů sušených v horkovzdušné sušárně (po dobu 48 h a teplotě 70 °C) 
konvektivním typem přenosu tepla, byl naměřen relativně velký měrný povrch pro kysele, resp. 
zásaditě katalyzované aerogely 802, resp. 859 m2 g-1. 

Jinou formou přenosu tepla je sálání. A právě prostřednictvím tohoto typu tepelného 
působení probíhalo sušení infračervenou lampou po dobu 24 h. Získané hodnoty povrchových 
vlastností pro kysele, resp. zásaditě katalyzované uhlíkaté aerogely činily 603 m2 g-1, resp. 790 
 m2 g-1. V porovnání s konvektivním typem sušení (v sušárně, 48 h, 70 °C) si oba způsoby co do 
povrchových vlastností s ohledem na přesnost měření přibližně odpovídají. Ovšem srovnáním 



absolutních hodnot kysele katalyzovaných aerogelů si lze povšimnout, že jejich povrchové 
vlastnosti nedosahují kvalit výše avizovaných konvektivně sušených vzorků. Je však třeba vzít 
v úvahu délku sušení, ta je v případě použití infralampy poloviční.  

 
Obrázek 1. Vliv jednotlivých typů sušení na povrchové vlastnosti kysele (bílé sloupce) a 

zásaditě (šedé sloupce) katalyzovaných uhlíkatých aerogelů. (Legenda: horizontální osa popisuje 
jednotlivé typy sušení (zleva doprava) sušárna; infralampa; mikrovlnná trouba; infralampa + 

mikrovlnná trouba, na vzduchu při pokojové teplotě, absence sušení). 
 
Mikrovlnným sušením byly získány organické aerogely, jež měly po zpyrolyzování v 

obou případech shodný měrný povrch a to 790 m2 g-1. Porovnáním s ostatními metodami sušení, 
se jako obvykle jedná ve smyslu „zásaditých“ aerogelů o standardní hodnotu povrchu. Naopak u 
kysele katalyzovaných aerogelů vykazuje tento typ sušení, spolu se vzorky sušenými v sušárně 
(48 h, 70 °C, 802 m2 g-1), nejlepší povrchové vlastnosti. Nenacházejí ovšem konkurenci co do 
doby sušení. Ta odpovídá 17, resp. 45 min pro kysele, resp. zásaditě katalyzované uhlíkaté 
aerogely. Vzhledem k vynucenému přerušovanému mikrovlnnému procesu sušení z důvodu 
vzplanutí (viz. kapiola Materiál a metody) byly gely po dobu 1,5 h předsušeny pod infralampou. 
Jak je z obr. 1 zřejmé, tato metoda vykazuje pro „zásaditý“ gel vůbec nejnižší měrný povrch 699 
m2 g-1. V souvislosti s kysele katalyzovaným gelem se jedná o hodnotu 440 m2 g-1. Předsušení 
pod infralapou má tedy v souvislosti s mikrovlnným sušením neblahé důsledky na povrchové 
paramery aerogelů. Doba mikrovlnného sušení v tomto případě činila 17 a 30 min. pro „kyselé“ a 
„zásadité“ gely.  

V podstatě technicky nejméně náročná byla metoda sušení probíhající volně na vzduchu 
při pokojové teplotě, či dokonce naprostá absence celého sušícího procesu, kdy byl gel po 
polykondenzaci rovnou zpyrolyzován. Na základě naměřených dat měrných povrchů bylo 
zjištěno, že zásaditě katalyzované gely si i v těchto případech dokázaly udržet své standardní 
povrchové vlastnosti. Konkrétně se jedná o hodnoty 860 m2 g-1 pro gely sušené na vzduchu a 840 
m2 g-1 pro vzorky, u nichž byl krok sušení vynechán. Na druhou stranu bylo prokázáno, že ze 
všech sledovaných metodik bylo schnutí na vzduchu, resp. absence celého sušícího kroku co do 



povrchových vlastností nejméně vhodné, s konkrétními údaji velikosti povrchů 244, resp. 296 m2 
g-1.  
 
Závěr 
 Kysele a zásaditě katalyzované organické gely, byly podrobeny různým metodám a 
kombinacím sušících procesů. Bylo zjištěno, že prakticky žádná ze zvolených metodik sušení, 
včetně jeho absence, nemá výrazný dopad (co do měrného povrchu) na pevnou a kompaktní 
strukturu zásaditě katalyzovaného gelu. Tento typ uhlíkatého aerogelu si zachovával hodnoty 
měrného povrchu v rozmezí od 699 do 860 m2 g-1. Nejvyšší hodnoty se pohybovaly u gelů 
sušených v sušáně a při pokojové teplotě. Nejméně vhodná je kombinace infralampy a 
mikrovlnného sušení. Naopak u „kyselých“ gelů se sušení při pokojové teplotě prokázalo jako 
nejméně vhodné (244 m2 g-1), avšak sušení v sušárně mělo za důsledek povrch o velikosti 802 m2 
g-1. Mikrovlnné sušení lze ovšem považovat bezkonkurenčně za nejrychleší a trvalo několik málo 
destek minut. 
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Abstract 

The aim was to prepare the acid and alkaline catalyzed organic gels, dry them by different 
methods and after pyrolysis to characterize and compare the surface area of resulting carbon aerogels. 
Specifically, the aerogels were dried in a hot air oven, under pharmaceutical infralamp, in a microwave 
oven, at room temperature and the absence of drying. Attention was also paid to the time efficiency of the 
drying process. It was found that the alkaline-catalyzed carbon aerogels can maintain a relatively high 
specific internal surface area of 699 - 860 m2 g-1 regardless of the method of drying. Conversely fragile 
structure acid catalyzed form is strongly dependent on the type of drying, the specific surface area ranges 
from 244 to 802 m2 g-1. Microwave drying has proved to require the shortest time of drying, namely 17 
and 45 min for acid and alkaline catalyzed carbon aerogels. 
 


